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COMUNICADO

TRANSFERÊNCIA DA
ESCOLA DE S. VICENTE DE PAULO
PARA O CAMPUS DE SINTRA

A Escola de S. Vicente de Paulo foi integrada na Universidade Católica
Portuguesa, em 2006, juntamente com outras escolas de Enfermagem do país, com a
intenção, não só de proceder à respectiva fusão numa única Escola Superior Politécnica,
com cursos em Sintra e no Porto, mas também com a ideia de se virem a transferir e
instalar no Campus da Universidade Católica Portuguesa, em Sintra, todas as unidades
de ensino e de prestação de cuidados de Saúde da área da grande Lisboa.
A Universidade tem em projecto a criação de um Polo de Saúde no Campus de
Sintra, a norte do Tagus Park, na confluência dos quatro concelhos de Sintra, Cascais,
Oeiras e Amadora, onde já existe actualmente o edifício da Faculdade de Engenharia,
com uma valência importante de Engenharia da Saúde.
A ideia é virmos a criar nesse Campus, juntamente com Residências de
Estudantes e Centro de Serviços, uma Faculdade de Ciências de Saúde, com cursos de
Medicina e Enfermagem, instalando para tanto também um Centro de Saúde, núcleo de
um futuro Hospital. Nesse sentido temos apresentado já projectos às autoridades
governamentais.
A Universidade está de momento a negociar com empresas de construção civil a
edificação das primeiras dessas instalações, que esperamos iniciar em breve.
Com a saída, no próximo mês de Agosto, da Escola de S. Francisco das
Misericórdias do Campus de Sintra, ficaram criadas as condições para se poder proceder
à instalação, nesse mesmo Campus, da Escola de Enfermagem de S. Vicente de Paulo.
Ponderada a situação, foi tomada a decisão de começar a transferir já, mas
gradualmente, a Escola de S. Vicente de Paulo para o Campus de Sintra, começando
com o ciclo da licenciatura, que será instalado nele até meados de Setembro. As aulas
do primeiro ciclo do próximo ano lectivo iniciar-se-ão já em Sintra.
Dá-se assim início à integração da Escola na Universidade, também do ponto de
vista físico e espacial, com a transferência dos alunos de Enfermagem para um Campus
onde existem cerca de mil alunos, também de outras escolas e cursos.
A Escola de S. Vicente de Paulo ocupará parte das instalações do edifício da
Faculdade de Engenharia, enquanto não existirem instalações próprias no futuro edifício
das Ciências da Saúde.
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