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FICHA DE PROJETO – Projetos aprovados 

 
 

Acrónimo: InovSafeCare 
 

Designação do projeto (PT/EN):  
InovSafeCare - Educating students for innovative 
infection prevention and control practices in healthcare 
settings 

Código do projeto:   
2018-1-PT01-KA203-047453 

Objetivo principal: 

O projeto InovSafeCare visa criar um método pedagógico 
para os estudantes de enfermagem, no âmbito da 
prevenção e controlo de infeções associadas aos 
cuidados de saúde (IACS), através da introdução e 
implementação do Modelo InovSafeCare durante a sua 
formação académica. 
 
O modelo InovSafeCare ajudará os estudantes de 
enfermagem no desenvolvimento de competências no 
controlo e prevenção de IACS, através da estimulação do 
pensamento crítico e da tomada de decisão, 
promovendo-lhes as competências necessárias para o 
planeamento, implementação e avaliação dos cuidados 
de enfermagem, que são sensíveis aos desafios 
societais, garantindo que os cuidados fornecidos são 
seguros, eficazes e de elevada qualidade. Este modelo 
pedagógico inovador, também contribuirá para o 
desenvolvimento de um espírito criativo e empreendedor 
dos jovens estudantes de enfermagem, estimulando-os a 
analisar as realidades atuais dos contextos clínicos onde 
ocorre a sua formação e a conceber soluções inovadoras 
na área do controlo e prevenção de IACS. 

Entidade financiadora/Programa de 

financiamento:  
 
ERAMUS + 

Região de intervenção: Internacional  

Custo total elegível:  62.285,00 € IPSantarém - ESSS 

Apoio financeiro da União Europeia: Sim Investimento total elegível: 337 690,00 € 
Contribuição EU: 337 690,00 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não  
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Taxas de financiamento:   100% 

Entidade beneficiária:  Instituto Politécnico de Santarém-Escola Superior de 
Saúde de Santarém 

Investigador Responsável:  Professora Rosário Pinto  

Parceiros:  

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 
COORDENADOR – PORTUGAL 
 
Universidade de Salamanca - ESPANHA 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Hipolita 
Cegielskiego w Gnieźnie - POLÓNIA 
Savonia - AMMATTIKORKEAKOULU OY - FINLÂNDIA 
- Instituto Politécnico de Santarém - PORTUGAL 

Equipa:  

 
Profª Maria Rosário Pinto  
Profº Cacilda Sarroeira (2017-2020) 
Profª Alcinda Reis  
Prof. Joaquim Simões (2020-2021) 
Profª Ana Torres  
Prof. José Maurício 
Dr. Luís Martins 
Estudantes: Cláudia Matias, Cristiano Duarte e Regina 
Magalhães 

Data da aprovação: Junho 2018 

Data de início:  1 de setembro de 2018 

Data da conclusão: 31 de dezembro de 2021 

Domínio científico e subárea científica:  Strategic Partnerships for Higher Education 

Resumo (objetivos, atividades e resultados 

esperados) - em PT e/ou EN:  
Toda a informação está disponível no site do 
projeto 

Link para página do projeto (outros Links):  www.inovsafecare.eu  

Outras informações:  - 

O/A INVESTIGADOR(A) RESPONSÁVEL  

 

http://www.inovsafecare.eu/

