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REGULAMENTO DA ACADEMIA ACE 
  

 1.       

Constituição: 

- Equipa composta por Enfermeiros nomeados pelo 
Conselho Diretivo pelo período correspondente ao 
mandato dos corpos sociais em exercício; 
 
- Podem fazer parte da Equipa de Trabalho da Academia 
ACE, qualquer sócio da Associação, com situação das 
quotas regularizadas, pertencentes ou não aos corpos 
sociais. 

2. 

A Academia ACE tem como objetivos: 

Objectivos Gerais: 

- Divulgar o conhecimento, promover a formação e 
fomentar a investigação em Enfermagem; 
 
- Divulgar e publicar trabalhos relevantes que dêm 
visibilidade às melhores e mais inovadoras práticas em 
cuidados de saúde; 
 
- Responder às necessidades específicas dos 
enfermeiros do CHULC, E.P.E, através da realização de 
atividades formativas; 
 
- Promover atividades de educação para a saúde após 
criação de um protocolo de parceria. 

 

3. 

As atividades da Academia ACE, no CHULC, E.P.E., tem 
uma periodicidade trimestral. 
 

4. 

O programa e temas a abordar são da responsabilidade 
da Academia ACE, conciliados com as propostas 
sugeridas pelos sócios ou outras entidades externas, 
aprovado pelo Conselho Diretivo. 
 

5. 

As atividades formativas são realizadas no CHULC, 
E.P.E., de forma presencial, através de plataformas 
digitais ou eventos em formato hibrido. 
 

6. 

A escolha dos oradores será feita preferencialmente 
entre os enfermeiros sócios. Contudo poderão ser 
convidados peritos externos de reconhecida mais valia 
nos temas a debater. 
 

7. 

Os trabalhos apresentados, poderão ser divulgados no 
website, na área reservada aos sócios, se autorizados 
pelos autores. 

8. 

Os certificados de presença serão enviados aos 
participantes por correio electrónico. 
 

9. 

As atividades formativas organizadas pela Academia 
ACE, serão gratuitas para os sócios. Aos não sócios 
poderá ser atribuído um valor de inscrição a definir em 
cada evento. 

10. 

A divulgação das atividades formativas será efetuada 
através do website ACE, intranet do CHULC, redes 
sociais e correio electrónico. 
 

11. 

A identificação gráfica da Academia ACE manterá 
sempre o logotipo da Associação Cientifica dos 
Enfermeiros. 
. 

 

 


