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ETPZP VISITA HUC’S - COIMBRA

NO TERRENO PARA VENCER COM QUALIDADE

Primeira turma (1º ano) do curso de técnico auxiliar de saúde da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal - 2012/2013

No passado dia 16 de
novembro, os alunos do
curso de técnico auxiliar de
saúde da Escola Tecnológica e Profissional da
Zona do Pinhal realizaram
uma visita de estudo aos
Hospitais da Universidade
de Coimbra e à Unidade de
Saúde de Coimbra – Fernão
Mendes Pinto, acompanhados pelo enfermeiro Amílcar Carvalho, pela professora Marta Marques e pelo
enfermeiro Olímpio Baía.
A visita iniciou-se com a
ida à exposição “Um olhar
sobre a psiquiatria…” presente no átrio de entrada do
edifício do H.U.C. integrada
na comemoração dos 20
anos da consulta de pre-

venção do Suicídio, na qual
cada documento, cada
equipamento, cada cenário,
foto, poster ou vitrina tem
um papel pedagógico para
a população e para os profissionais de saúde, como
é o nosso caso num futuro
próximo.
Após uma manhã muito
elucidativa sobre o que se
faz hoje, tanto nos aspetos
de diagnóstico como nos
recursos terapêuticos, bem
como o esforço dos profissionais para dar aos doentes as melhores condições
de vida a nível psiquiátrico,
seguiu-se uma tarde passada na Fernão Mendes Pinto, onde foi possível compreender que esta unidade

de saúde de Coimbra tem
como objetivo dar respostas
no que respeita à prestação
de cuidados de saúde em
tempo útil, de forma a apoiar
os cidadãos nas suas limitações através da humanização dos serviços que ali são
disponibilizados.
Mas a visita a estas duas
unidades hospitalares possibilitou-nos, como alunos
do curso de Técnico Auxiliar
de Saúde, a identificação do
percurso, o contexto de cuidados e tratamento da pessoa com doença mental e
psiquiátrica ao longo dos
últimos anos, o conhecimento dos materiais e equipamentos de trabalho e outros instrumentos valorizad-
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os/utilizados nos cuidados
de saúde à pessoa idosa e
com dependência, também
as respostas preventivas e
terapêuticas de apoio à
pessoa com dependência
em contexto de ginásio ou
no internamento/leito e
ainda a identificação das
tarefas executadas pelo
T.A.S. ou pessoa equivalente.
Por fim, esta visita foi,
sem dúvida, um enorme
contributo para cada um
destes alunos nos mais
diversos níveis e fará toda
a diferença nos seus percursos estudantis.
Andreia Filipa Dias, aluna
do 1º ano de saúde.

ETPZP ASSINOU PROTOCOLO
COM ESCOLA SUPERIOR DE
HOTELARIA

No dia 8 de novembro, quinta-feira, foi assinado um
protocolo de cooperação entre a Escola Técnico
Profissional da Zona do Pinhal (ETPZP) e a Escola
Superior de Hotelaria de Seia, Instituto Politécnico da
Guarda (ESTH/ IPG).
A assinatura do protocolo, que decorreu à margem do
“2º simpósio internacional de inovação em turismo e
hotelaria”, foi realizada entre a diretora do ESTH,
Professora Anabela Sardo, e o diretor pedagógico da
ETPZP, Mestre António Figueira.
O Protocolo estabelece formas de cooperação para a lecionação de Cursos de Especialização Tecnológica (CET),
Gestão de Animação Turística e Técnicas de restauração,
na Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal,
além de outras formas de cooperação. A certificação dos
cursos e emissão dos respetivos diplomas é da responsabilidade desta instituição do ensino superior.
Nos discursos que se seguiram à assinatura do protocolo, a Professora Anabela Sardo referiu a importância
que este tipo de cooperação tem para o desenvolvimento
e a melhoria da qualidade dos recursos humanos do setor
do turismo e da hotelaria, num contexto cada vez mais
competitivo e exigente. Por seu lado, o diretor pedagógico
da ETPZP acrescentou que, em face da realidade económica atual, este tipo de parcerias vem dar a oportunidade
de melhor preparar os alunos do ensino técnico-profissional, numa escola com reconhecido mérito e responsabilidades, para os novos desafios que se colocam.
Os alunos do 3º ano do curso de técnico de restauração
da ETPZP assistiram ao simpósio, que contou com um
painel internacional de conferencistas e profissionais de
renome e teve como objetivo o debate e reflexão das “dinâmicas associadas ao Turismo, à Hotelaria e à Restauração, em particular as orientações, estratégias, tecnologias e produtos/serviços que, pelo seu caráter inovador, se
constituem como fatores de desenvolvimento desse setor
de atividade tão importante para a economia do país”.

