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Boletim
da da LLuussooffoonniaiada RACS

Curso ECare-COVID-19: o potencial 
para a Lusofonia

Em que consiste o curso ECare-COVID-19?

ECare-COVID-19 – Programa de atualização 
profissional é uma oferta formativa online de acesso 
livre e gratuito produzido pela Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, com a colaboração de 
profissionais de saúde, de reconhecido mérito, 
provenientes de diversas instituições de cuidados 
de saúde Portuguesas.

A pandemia por COVID-19 coloca desafios aos 
profissionais de saúde na gestão e operacionalização 
dos cuidados de saúde, nos diferentes contextos 
de cuidados. Este curso visa aprofundar e atualizar 
competências para a gestão e prestação de cuidados 
de saúde num contexto da crise pandémica.

Este programa de atualização profissional é 
dirigido a todos os profissionais de saúde de língua 
oficial Portuguesa que pretendam aprofundar 
competências dirigidas à otimização da prestação e 
gestão de cuidados a doentes COVID-19.

O programa está organizado em 10 módulos 
formativos que respondem a objetivos de 
aprendizagem específicos. Cada módulo está 
organizado em lições. No total estão disponíveis 39 
lições com o suporte de aproximadamente 5 horas 
de vídeo. A frequência do Ecare-COVID-19, com 
uma avaliação superior a 70%, permite a obtenção 
de um certificado de participação e conclusão, com 
uma carga de trabalho atribuída ao participante de 
35 horas.

Como complemento formativo, para aprimorar a 
capacidade de decisão de Enfermeiros e Médicos, 
poderá  aceder ao simulador clínico virtual  Body 
Interact, através de um outro curso modular 
gratuito.

Breve Entrevista

Prof. Doutor José Miguel dos Santos Castro Padilha

Professor Adjunto da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); 
Investigador principal do Tech4edusim – CINTESIS.

Que impacto espera alcançar com esta oferta 
formativa?

Com a disponibilização do ECare-COVID-19 – 
Programa de atualização profissional em formato 
online gratuito e massivo pretendemos expandir a 
missão da ESEP no âmbito dos serviços prestados 
à comunidade, possibilitando o acesso a todos os 
profissionais de saúde de língua oficial Portuguesa 
aos serviços prestados pela ESEP, contribuindo 
desta forma para uma melhor resposta dos 
sistemas de saúde lusófonos à pandemia por 
COVID-19. No primeiro mês de disponibilização 
do ECare-COVID-19 inscreveram-se mais de 1200 
profissionais de saúde.

Que apelo deixa aos nossos leitores?

Convidamos todos os profissionais de saúde a 
inscreverem-se e frequentarem até 29 de julho de 
2021 o ECare-COVID-19 – Programa de atualização 
profissional acessível em https://www.nau.edu.pt/
curso/ecare-covid-19-programa-de-atualizacao-
profissional/ . Para a frequência do curso basta ter 
acesso a um dispositivo com ligação à internet.
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