ENSINO
A ENSP oferece formação pós-graduada de 2° e 3° ciclos de ensino

ENSP

DOUTORAMENTO

Saúde Pública
Global Public Health

ESCOLA NACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA

(Doutoramento FCT em parceria com a NOVA Medical School,
IHMT e FM U Porto)

Dynamics of Health and Welfare
(Erasmus Mundus jointly with EHESS-paris, U Linkoping

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

and U Évora)

MESTRADOS

Saúde Pública
Gestão da Saúde
Promoção da Saúde
Fisioterapia
(em parceria com NOVA Medical School e IP Setúbal)

ESPECIALIZAÇÕES | PÓS-GRADUAÇÕES

Saúde Pública
Administração Hospitalar
Medicina do Trabalho
A ENSP oferece ainda Cursos de Extensão
Universitária, de curta duração, que aprofundam ou
atualizam áreas de competência da Escola e podem ser
desenhados e adaptados a públicos específicos, como por
exemplo, a uma unidade de saúde.

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
AV. PADRE CRUZ
1600-560 LISBOA
GERAL: 217 512 100
SERVIÇOS ACADÉMICOS: 217 512 120/1
ACADEMICOS@ENSP.UNL.PT
SAIBA MAIS EM: WWW.ENSP.UNL.PT

ESCOLA NACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
Pioneira no ensino da saúde pública e da
política e gestão em saúde em Portugal e na
Europa, com programas exigentes adaptados
aos novos desafios e oportunidades da Saúde
Pública.
Conciliação de ensino em aula, investigação
adaptada à realidade, e prática durante
estágio e trabalhos de campo em
organizações de saúde.
Dimensão estrutural adequada a tratamento
personalizado e ensino centrado no aluno.
Investigação científica com forte aplicação ao
sistema de saúde.
Corpo docente reconhecido e qualificado, com
lugar de destaque no sistema de saúde em
Portugal.
Parcerias nacionais e internacionais que
acrescentam valor.
Prestação de relevantes serviços à
comunidade, com instituições públicas e
privadas, através da resolução de problemas
concretos da saúde dos portugueses.

INTERNACIONALIZAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

Participação em programas de mobilidade de
estudantes e docentes, tendo em vista a troca de
experiências e a transferência de conhecimentos
adquiridos.

www.cisp-ensp.unl.pt

• Programa Erasmus+ no espaço Europeu

O Centro de Investigação em Saúde Pública /
Public Health Research Centre (CISP/PHRC),
sediado na ENSP/UNL, que está na génese da
sua criação, é o primeiro centro de investigação
reconhecido pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia exclusivamente dedicado à Saúde
Pública.
Realiza, desenvolve e promove investigação multi
e transdisciplinar em Saúde Pública, tendo em vista
a criação de conhecimento que possa ser colocado
ao serviço da melhoria da saúde das populações.

• Intercâmbio de formação no espaço Lusófono
• Projetos de investigação em consórcios internacionais

EMPREGABILIDADE

+90%

Reconhecimento muito positivo por parte das
instituições e entidades empregadoras traduzindose, para os alunos, num retorno em tempo útil do
investimento feito na sua formação, em termos de
empregabilidade, aumento da remuneração e alteração
da categoria profissional.
Taxa de empregabilidade para alunos de cursos de
Mestrado, um ano após a sua conclusão, situa-se acima
dos 90%.

