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» PROPONENTES
Adalberto Campos Fernandes

João André Antunes Raposo

Afonso de Almeida Ferreira do Vale

Joaquim Daniel Ferro

Alexandre Lourenço

Joaquina de Matos

Ana Isabel Gonçalves

Jorge Poole da Costa

Artur Morais Vaz

José Carlos Lopes Martins

Carlos Santos

Margarida Ornelas

Carlos Vaz

Paulo Espiga

Cristina Cunha

Pedro Reis

Delfim Pereira Neto Rodrigues

Rogério de Carvalho

Eduardo Castela

Teresa Magalhães

Élia Afonso de Amaral Sousa

Teresa Sustelo de Freitas

Emanuel Magalhães de Barros

Teresa Veríssimo

Fernanda Santos

Víctor Herdeiro

Francisco Ramos
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» NOTA INTRODUTÓRIA

Mensagem da Direção
A ideia de criação de uma Associação de Antigos Alunos da ENSP tem décadas e tem passado por várias
gerações quer de alunos e antigos alunos, quer de Direções da ENSP.
Tal como as congéneres associações alumni, a AAAENSP é uma necessidade e uma vontade de antigos
alunos, mas é também uma necessidade da ENSP (docentes, não docentes e estudantes).
A AAAENSP deve desempenhar um papel relevante ao serviço da comunidade nacional e internacional,
no sentido de potenciar os objetivos da ENSP, quer científicos, quer sociais, nas mais diferentes áreas
de atuação.
Assumimos esta missão com enorme sentido de responsabilidade e dedicação, e pretendemos honrar
o nome e legado da ENSP, que também na designação transportamos, contribuindo para que esta
marca seja cada vez mais forte e incontornável no panorama da Educação e da Saúde.
Acreditamos numa Associação de Antigos Alunos como um espaço de pluralidade, inclusão e respeito.
Queremos uma associação construtiva de uma comunidade que procura proporcionar o melhor
contexto para a integração num mundo em absoluta transformação.

Contamos com todos! Podem contar connosco!

AAAENSP um propósito multiplicador de conhecimento
ao serviço da saúde
Uma visão coletiva, uma missão multidisciplinar

2

» A EQUIPA
MESA DE ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

Secretário

MENSAGEM

Duarte Tavares
(CEAH)

Jorge Barroso Dias
(CEMT)

Vogal

Óscar Fernandes
(MGS)

A Assembleia Geral é o órgão social que une todos os associados.
Cumpre à Mesa da AG a promoção de um ambiente democrático e profícuo de discussão de ideias e projetos, mas também a promoção de uma
cultura de motivação, de cooperação e de trabalho em equipa.
Esta é a motivação que nos une, com a felicidade de concretizar um sonho de gerações, mas também com a responsabilidade e espírito de missão
que este projeto representa.

DIREÇÃO
Secretário

Presidente

Alexandre
Abrantes

Leandro
Luís

Maria Barros

(CESP)

(CEAH)

Vogal

Tesoureiro

(CEAH)

Vogal

Márcia
Roque

Miguel
Lopes

(CEAH)

(CEAH)

MENSAGEM
A AAAENSP é um espaço de reencontro dos antigos alunos que terminaram um ou mais programas pós graduados.
Focado na criação de uma comunidade com sentido de pertença, tem como objetivo unificar a excelência e a diversidade dos amplos talentos dos
seus membros, com origens, perspetivas, experiências de vida, crenças e valores variados, mas com interesses alinhados num maior nível de
interações e relacionamentos mais duradouros, facilitando e estimulando o desenvolvimento, a afirmação e o reforço do seu prestígio e da instituição
que os formou.

CONSELHO FISCAL
Secretária

MENSAGEM

Presidente

Vogal

Manuela Mota Pinto

Ricardo Mexia

Maria Celeste Sim-Sim

(CEAH)

(CESP)

(CEAH)

Pretendemos trazer representatividade e competência ao Conselho Fiscal, conduzindo ao honesto escrutínio da atividade da Direção. Pretendemos
assim trazer a representatividade dos diversos cursos da ENSP, bem com uma experiência acumulada e variada em actividades conexas com os cursos
da ENSP, bem como de representação institucional. Nesta fase de arranque torna-se também fundamental estarmos todos alinhados na divulgação
e crescimento da AAAENSP.
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» PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS
VISÃO
“Construir uma comunidade alumni dinâmica,
inovadora e envolvente que sinta e viva o ser ENSP.”

MISSÃO
Criar uma Comunidade de Alumni comprometida com a participação, envolvimento e
com o orgulho em ser antigo aluno da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), assente
numa partilha de conhecimento e experiência e com uma forte perspetiva filantrópica.

VALORES

Excelência TécnicoProfissional
Transparência

Humanismo

Interdisciplinaridade

Solidariedade
1
Inovação

Responsabilidade

Ética

Melhoria Contínua
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» LINHAS ESTRATÉGICAS

Organização e
Dinamização
Comunidade
Alumni

Comunicação
e Imagem

LINHAS
ESTRATÉGICAS

Parceiros do
Sistema de
Saúde
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Excelência e
Conhecimento

» ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA COMUNIDADE ALUMNI
Por forma a dar resposta ao previsto nos Estatutos da AAAENSP, a lista candidata aos órgãos sociais da
considera imperioso que seja assegurada a existência de uma estrutura operativa de cariz
administrativo e garantida a sua sustentabilidade financeira.

OBJETIVOS GERAIS:
» Criar uma estrutura operativa da AAAENSP;
» Proceder à angariação de sócios para a AAAENSP;
» Promover e fomentar a ligação e cooperação entre os antigos alunos da ENSP;
» Assegurar um modelo de financiamento da AAAENSP.

INICIATIVAS:












Assegurar um secretariado permanente da AAAENSP;
Criar uma sessão de boas-vindas para novos Alumni;
Criar o “Club Alumni”, como rede de cooperação entre antigos alunos;
Criar a figura do “Embaixador Alumni” e de um programa de mentoria para recém-Alumni;
Desenvolver um Programa de Benefícios para os associados;
Promover encontros anuais de antigos alunos;
Promover as relações da Comunidade Alumni com os atuais alunos da ENSP com vista, não só à
partilha de experiências e conhecimentos, mas também para melhorar a integração dos novos
diplomados no mercado de trabalho;
Promover iniciativas de índole cultural, desportivo e de lazer;
Promover atividades no âmbito social, cívico e ambiental;
Definir a política de financiamento e angariação de fundos para desenvolvimento das atividades
da AAAENSP.
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» COMUNICAÇÃO E IMAGEM
A AAAENSP deve apostar numa estratégia de proximidade para com os seus associados, e outros
stakeholders que potencie a imagem e prestígio da AAAENSP e da sua comunidade de Alumni. Assim,
entendemos que a AAAENSP deve apostar no desenvolvimento duma política de comunicação proativa,
quer a nível interno (virada para os seus associados e para a associação), quer externo (vocacionada
para os media e outras partes interessadas no sector da saúde), com o objetivo de assegurar a sua
visibilidade, credibilidade e contributo para o Sistema de Saúde, assumindo, à priori, que o website, em
conjunção com outras ferramentas de social media, serão os meios privilegiados para a sua
comunicação quotidiana.

OBJETIVOS GERAIS:

» Divulgar as atividades da AAAENSP, da ENSP-NOVA e dos seus Alumni;
» Promover o prestígio e reconhecimento da AAAENSP e dos seus Alumni;

INICIATIVAS:

» Comunicação interna:





Criar o cartão de associado;
Criação de canais de comunicação regulares com os seus associados para divulgação dos
benefícios resultantes da quotização (mailing direto, campanhas mailchimp, grupos nas redes
sociais, etc.);
Produção de vídeos e materiais de apresentação da AAAENSP que motivem à participação e
adesão.

» Comunicação externa:







Desenvolvimento de microsite, alojado no website da ENSP, que privilegie conteúdos de carácter
informativo das suas atividades e projetos e integre um repositório de imagens, vídeos e
documentos;
Dinamizar uma estratégia de marketing digital nas redes sociais;
Dinamizar a produção de uma newsletter online periódica;
Desenvolver a revista digital “ENSP-NOVA Alumni Today”, meio privilegiado para a disseminação
de conhecimento, agregação e motivação associativa e consolidação de parcerias estratégicos;
Assegurar o direito de opinião pró-ativa e reativa nos media e na sociedade.

7

» EXCELÊNCIA E CONHECIMENTO
A AAAENSP deve pautar-se por contribuir para a dignificação, valorização e prestígio da sua Comunidade
Alumni promovendo a sua distinção e reconhecimento. Em paralelo a AAAENSP deve apostar na
diferenciação, excelência e melhoria e formação continua da sua Comunidade a par com a
demonstração e evidência do seu contributo, experiência e conhecimento para com o Sistema de Saúde.

OBJETIVOS GERAIS:

» Promover o reconhecimento da excelência da ENSP-NOVA e dos seus Alumni;
» Promover o desenvolvimento continuo da sua Comunidade Alumni;

INICIATIVAS:







Outorgar o prémio “Alumni do Ano”;
Promover estágios/bolsas Alumni com parceiros nacionais e internacionais;
Assegurar a realização de iniciativas que contribuam para a criação de valor e que visem a
partilha de boas práticas, de inovação e da excelência da Comunidade Alumni;
Promover e organizar atividades de formação e desenvolvimento continuo da Comunidade
Alumni, que vão de encontro às suas necessidades, expressas através de questionários e
levantamentos que identifiquem essas necessidades;
Promover sessões de regresso e ligação à ENSP para a Comunidade Alumni (atividades
formativas, tertúlias, etc.).
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» PARCEIROS DO SISTEMA DE SAÚDE
A AAAENSP enquanto entidade agregadora da Comunidade Alumni da ENSP, deve assumir-se como um
interlocutor privilegiado e interveniente ativo para o desenvolvimento e consolidação do Sistema
Nacional de Saúde, e paralelamente ao nível internacional em particular no âmbito da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a Europa.

OBJETIVOS GERAIS:

» Contribuir para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde;
» Promover e fomentar a sua rede de influência a nível internacional.

INICIATIVAS:







Promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com entidades nacionais e internacionais
de referência aos níveis académico, de investigação e de prestação de cuidados de saúde;
Promover o desenvolvimento de parcerias de cooperação com associações relacionadas com a
ENSP;
Promover o desenvolvimento e interligação com outras Comunidades de Alumni nacionais e
internacionais;
Promover a participação da sociedade civil (Câmaras e empresas por ex.);
Promover e fomentar a participação de organizações e entidades de saúde, públicas, privadas
ou sociais, nas atividades da AAAENSP;
Colaborar com associações congéneres do espaço lusófono, e participar ativamente ao nível de
organizações internacionais.
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