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Apresentação Pré-Requisitos Cursos de Mestrado

Ser titular de uma Licenciatura em Enfermagem com pelo menos 
240 ECTS, ou equivalente legal, obtido em instituição de ensino 
superior portuguesa;

Ser titular de uma Licenciatura em Enfermagem com pelo menos 
240 ECTS, conferida na sequência de um 1º ciclo de estudos organi-
zado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um 
Estado aderente a esse processo, devidamente reconhecido. 

Nota: os estudantes que pretendam obter o título de enfermeiro 
especialista têm obrigatoriamente de possuir 2 anos de experiência 
profissional como enfermeiro à data do último dia da candidatura.

Horário

Cursos de Mestrado em Enfermagem

Os cursos do 2º ciclo de estudos da Escola Superior de Enferma-
gem de Lisboa, caracterizam-se pelo seu elevado nível científico, 
são organizados e desenvolvidos numa perspetiva integrada estan-
do orientados para a formação de enfermeiros com competências 
altamente especializadas em diversas áreas clínicas e gestão 
em enfermagem.
Propondo-se:
- Desenvolver uma prática baseada na evidência;
- Promover uma melhoria da qualidade dos cuidados de enferma-
gem;
- Cultivar a liderança nos diferentes contextos da prática de 
cuidados;
- Influenciar a mudança na área da saúde. 

ESEL - Polo Artur Ravara

Plano de Estudos

(Valor fixado para o ano letivo 2022/2023)

Os cursos funcionarão, maioritariamente, em horário pós-laboral, 
3/4 dias úteis por semana, com uma carga horária de 15 a 20 
horas semanais.

Em Ensino Clínico funcionarão com uma carga horária presencial, 
de 25 horas semanais.

Todos os cursos de Mestrado da Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa, estão acreditados pela A3ES.

Os Cursos de Mestrado em Enfermagem (com a exceção do 
Mestrado em Gestão em Enfermagem), são reconhecidos pela 
Ordem dos Enfermeiros, considerando-os adequados para efeitos 
de concessão de título profissional de Enfermeiro Especialista
em Enfermagem na respetiva área, desde que cumpridos os 
requisitos da Portaria n.º 268/2002, de 13 de março, designada-
mente, ter pelo menos dois anos de experiência profissional como 
enfermeiro.

b

c

Propina

Cursos de Mestrado: 250€ x 10 /mensal

10% de desconto com o pagamento total da propina no ato da 
inscrição;
 

A ESEL ministra os seguintes cursos de mestrado:

• Mestrado em Enfermagem Comunitária :
   a. na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública;
   b. na área de Enfermagem de Saúde Familiar;
• Mestrado em Gestão em Enfermagem;
• Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem 
   à Pessoa em Situação Paliativa;
• Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem 
   à Pessoa em Situação Crítica;
• Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem 
   à Pessoa em Situação Crónica;
• Mestrado em Enfermagem de Reabilitação;
• Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica;
• Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica;
• Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica.

Cursos de Mestrado

a. Saúde Comunitária e de Saúde Pública 

Enfermagem Comunitária nas áreas de Enfermagem: 

b. Saúde Familiar
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à Pessoa em Situação Crónica

 20

 20

 15

 18

 20

20

 20

 20

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

Enfermagem de Reabilitação

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

120

ECTS

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4

Semestres

3

3

3

3

3

3

3

3

3  20

Vagas*

 15

Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem 
à Pessoa em Situação Crítica

ou

*Número de vagas definido para o ano letivo 2022/23. 

a

10% de desconto para orientadores formalmente reconhecidos 
pela ESEL (que participaram no processo de avaliação e que te-
nham orientado pelo menos 3 vezes nos últimos 5 anos);

10% de desconto para alumni da ESEL ou das ex-escolas que lhe
deram origem;

d 10% de desconto para enfermeiros de instituições cujos protoco-
los de cooperação com a ESEL o determinem.


