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ANEXO I

Mapa de alterações e transferências orçamentais

(a que se refere o artigo 7.º)

Diversas alterações e transferências

24-A - Transferência de verbas do Ministério das Finanças no montante de € 3 350 000

para o Instituto Politécnico de Setúbal destinadas à construção das instalações da Escola 

Superior de Saúde, sendo € 350 000 destinados à revisão do projeto e € 3 000 000 ao 

lançamento do concurso público para a empreitada, cujo investimento total se estima 

na ordem dos € 9 350 000.

Assembleia da República, 12 de novembro de 2020

Os Deputados,

Paula Santos, Bruno Dias, Duarte Alves, João Oliveira, António Filipe, Alma Rivera, Ana 

Mesquita, Diana Ferreira, Jerónimo de Sousa, João Dias

Nota Justificativa:

Por iniciativa do PCP foi aprovada a Resolução da Assembleia da República n.º 

115/2019, que recomenda ao Governo que lande o processo de construção da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.

A Escola Superior de Saúde (ESS) do Instituto Politécnico do Setúbal (IPS) foi criada em 

2000. Desde então tem desenvolvido uma atividade reconhecida na formação de cursos 

na área da saúde. Atualmente a ESS leciona os cursos de licenciatura de acupuntura, 
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enfermagem, fisioterapia e terapia da fala; as pós-graduações de enfermagem no 

trabalho e saúde sexual e reprodutiva: mutilação genital feminina e mestrados de 

enfermagem, enfermagem perioperatória e fisioterapia em condições músculo-

esqueléticas. 

No entanto a criação da ESS não foi acompanhada das condições para o seu 

funcionamento. Apesar de funcionar há quase 20 anos, a ESS não dispõe de instalações 

próprias. A ESS funciona provisoriamente nas instalações da Escola Superior de Ciências 

Empresariais do IPS, o que naturalmente não garante as com condições adequadas para 

o seu funcionamento, criando constrangimentos diários aos estudantes, funcionários e 

docentes. Funciona em instalações que não foram projetadas, nem têm em conta as

necessidades e especificidades da lecionação dos cursos na área da saúde.

Assim, o PCP propõe que seja consagrada uma transferência direta do Ministério das 

Finanças para o Instituto Politécnico de Setúbal que garanta o lançamento do processo 

de construção da Escola Superior de Saúde em Setúbal em 2021.
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