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ACEF/2021/0420392 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0420392

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-11-26

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Síntese de medidas de melhoria Licenciatura.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As alterações foram apresentadas e fundamentadas no âmbito do processo de autoavaliação anterior (ponto 10.1. do

guião ACEF/1415/0420392) e obtiveram o parecer favorável da A3ES (ponto 9 do relatório final da CAE).
 A nova estrutura curricular foi publicada no DR 2ª Série, nº 185, de 26 de Setembro, de 2016.

 A alteração da estrutura curricular proposta foi mínima, e consistiu no aumento de 2,5 ECTS na área científica de
 Ciências do Movimento Humano (CMH), e a correspondente diminuição na área das Ciências Sociais e do

 Comportamento (CSC). 
 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The proposal for changes were submited during the previous accreditation report and visit (point 10.1

ACEF/1415/0420392) and obtained approval by the A3ES committee (point 9 from CAE report).
 The new curricular structure was published in DR 2ª Série, nº 185, de 26 de Setembro, de 2016.

The proposed change to the curricular structure is minimal, and consists in the increase of 2.5 ECTS in the scientific
 area of Human Movement Sciences (HMS ) , and the corresponding decrease in the Social and Behavioural Sciences
 (SBS).

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As alterações foram apresentadas e fundamentadas no âmbito do processo de autoavaliação anterior (ponto 10.2. do

guião ACEF/1415/0420392) e obtiveram o parecer favorável da A3ES (ponto 9 do relatório final da CAE). O novo plano
de estudos foi publicado no DR 2ª Série, nº 185, de 26 de Setembro, de 2016.

 As alterações ao plano de estudos consistiram em mudanças no interior de cada área científica, na fusão ou criação
de novas unidades curriculares ou na mudança da sua localização no plano de estudos, sem que tivesse havido
alteração na designação das áreas científicas em vigor.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The proposal for changes were submited during the previous accreditation report and visit (point 10.1

ACEF/1415/0420392) and obtained approval by the A3ES committee (point 9 from CAE report).
 The new curricular structure was published in DR 2ª Série, nº 185, de 26 de Setembro, de 2016.

The modifications to the study plan consisted of changes within each scientific area, the merger or creation of new
curricular units or, the change of its location in the study plan, without any change in the designation of the current
scientific areas.
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4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foram (1) realizadas alterações nas instalações/obras de requalificação e (2) adquiridos novos equipamentos

pedagógicos/laboratoriais/investigação:
 (1) Laboratório de Fisioterapia, biblioteca, refeitório, Hall entrada, piso 1, parque de estacionamento, rede de águas;

 (2) Desfibrilhador, plataforma elevadora BETA; equipamentos de ar condicionado para gabinetes e salas de aula,
sistema de videoconferência Logitech CC3000e e rally plus, computadores portáteis para docentes a tempo integral;
sofwares: SIGES; ORACLE; ZOOM, software análise de conteúdo MAXDA, sistema de análise por acelerometria,
eletromiografia, sensores recolha de sinais fisiológicos, 2 plataformas de força e software, 1 sistema de biofeedback
eletromiográfico, dinamómetro isocinético computadorizado, sistema de análise de gazes expirados portátil,
eletrocardiógrafo, passadeira prova de esforço, cicloergómetro, sistema bio-impedância , Kit de antropometria,
balança digital com craveira e 1 IOPI

 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 (1) Requalification changes were performed and (2) new pedagogical / laboratory / research equipment was purchased:

 (1) Physiotherapy Laboratory, library, canteen, lobby, 1st floor facilities, parking, water network;
 (2) Defibrillator, BETA lift platform; air conditioning equipment for offices and classrooms, Logitech CC3000e

videoconferencing system and rally plus, portable computers for full-time teachers; sofwares: SIGES; ORACLE; ZOOM,
MAXDA content analysis, accelerometry analysis system, electromyography, sensors collecting physiological signals,
2 force platforms and software, 1 electromyographic biofeedback system, computerized isokinetic dynamometer,
portable expired gas analysis system, electrocardiograph, treadmill stress test, cycle ergometer, bio-impedance
system, anthropometry kit, digital scale with stud and 1 IOPI.

 

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Foram desenvolvidos e estabelecidos mais nove acordos bilaterais de mobilidade ERASMUS+,com aumento do

número de mobilidades Incoming e Outgoing de estudantes e docentes. Participação em 3 Projetos europeus,
contando num deles com a colaboração dos restantes departamentos: JUST Interdisciplinary Clinical Master Program
in Rehabilitation Sciences at JUST (CAPACITY BUILDING); SOCRE Developing Social Rehabilitation through Education
(CAPACITY BUILDING); COP4HL Increasing the impact of community based interventions in healthy ageing in Europe
(KNOWLEDGE ALLIANCES). Desenvolvidas atividades de interação internacional: Projeto Skype em parceria com 3
instituições holandesas; Semanas Internacionais com a participação de docentes e alunos internacionais; Blended
Learning Clinical Reasoning Course em parceria com 2 instituições Finlandesas. Desenvolvimento de percursos
educativos alternativos: Minor in Acute Care com a participação de docentes e alunos internacionais (HANZE
Holanda).

 

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 During the analysis period, nine new partnerships were established for the ERASMUS+ mobility program, that allows

for an increase in incoming and outgoing stuff and students. The participation in three European projects: JUST
Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation Sciences at JUST (CAPACITY BUILDING); SOCRE
Developing Social Rehabilitation through Education (CAPACITY BUILDING); COP4HL Increasing the impact of
community based interventions in healthy ageing in Europe (KNOWLEDGE ALLIANCES). Additionally, the JUST project
involves all departments at ESSA. Other international activities: a Skype project in partnership with 3 Dutch
institutions; International weeks with international staff and students’ participation, Blended Leaning Clinical
Reasoning course in partnership with 2 Finnish institutions. And development of a Minor in Acute Care in partnership
with HANZE Groningen, as an available alternative path of learning and education.

 

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

 Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Embora não se tenha registado aumento nas estruturas da ESSAlcoitão, foram realizados investimentos na melhoria

contínua das instalações e equipamentos. Os materiais informáticos de suporte às atividades letivas (computadores
de secretárias e pcs) têm sido atualizados. Foram instaladas novas infraestruturas tecnológicas (software e rede WI-
FI), permitindo a docentes e pessoal não docente responder com maior rapidez às operações em que estão
envolvidos. Agora a ESSAlcoitão conta com 3 salas de aula equipadas com de sistema de videoconferência de última
geração, os estudantes e professores têm acesso a todas as funcionalidades do Office 365 - educação e licenciamento
para a plataforma Zoom, que com a plataforma Moodle facilitam as atividades de blended learning. Houve formação
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aos docentes para a sua utilização e transformação do ensino em formato síncrono e assíncrono. Foram
implementadas estratégias de mentorado emocional, consultas de psicologia e mentorado pelos pares.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Although no main increase of ESSAlcoitão area, investments were made in the facilities and equipments. Computer
materials to support teaching activities (desktop computers and PCs) have been updated. New technological
infrastructures (software and WI-FI network) were installed, allowing lecturers and administrative staff with higher work
quality conditions. ESSAlcoitão has now 3 classrooms equipped with the latest generation videoconferencing system,
access to all the features of Office 365 - education, by students and lecturers, and Zoom platform which together with
the Moodle platform, facilitate blended learning activities.
Besides equipment, emotional mentorship was implemented by the reactivation of free psychology sessions for
students. Additionally, topic related mentorship by peers was implemented to increase student’s engagement and
peer-learning.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Tal como em anos anteriores temos uma oferta superior de vagas necessárias permitindo escolha por parte dos
estudantes. Nos últimos 5 anos verificou-se o estabelecimento de 11 novos protocolos formalizados e aquisição de 16
outros locais sem protocolo formal. O aumento desta oferta está relacionado com a necessidade de aumento da
diversidade de contextos de prática para uma preparação dirigida às necessidades nacionais e relacionado com a
ambição de permitir trajetos opcionais aos alunos. 
A outra diferença é a redução de oito locais de prática devido a alteração de local de trabalho do educador clínico ou
por alteração de política do local.
No balanço final, temos um aumento de 19 locais de pratica.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
As in previous years, we have a higher supply versus demand, allowing for students to choose their preferences. In the
last 5 years 11 new formal protocols were established and other 16 practice places were acquired with no formal
protocol. This increase is related with the need to prepare students to the national needs and to promote more optional
paths to students. 
Another difference is the decrease of eight locals of practice due to clinical educator changes and/or institution
policies.
Overall, we had an increase of 19 practice places.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Escola Superior De Saúde Do Alcoitão

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde Do Alcoitão

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Fisioterapia

1.3. Study programme.
Physiotherapy

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR Plano de estudos 2016.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
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Fisioterapia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Physiotherapy

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

726

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

Oito semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

Eight semesters

1.10. Número máximo de admissões.
60

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
NA

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
NA

1.11. Condições específicas de ingresso.
O ingresso ocorre por (i) Concurso Institucional ou (ii) Outros concursos:
(i) Concurso Institucional - Mediante cumprimento cumulativo de (a) Ser titular de um curso de ensino secundário ou
de habilitação legalmente equivalente; (b) Ter realizado as provas de ingresso exigidas pela ESSAlcoitão, com
classificação ≥ à mínima fixada; (c) Satisfazer os pré-requisitos exigidos para o curso.
(ii) Outros concursos
- Estudantes maiores de 23 anos (Regulamentos nº 839 e 840/2016, de 25/08).
- Titulares de um curso superior (Regulamento nº 840/2016, de 25/08).
- Estudantes internacionais (Regulamento nº 837/2016, de 25/08).
- Titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados mediante
condições regulamentares
(http://www.essa.pt/portal/wpcontent/uploads/2020/09/Regulamento_concurso_profissionais.pdf). Aguarda publicação
em DR.
- Mudança de par instituição/curso ou Reingresso (Regulamento nº 838/2016, de 25/08).

1.11. Specific entry requirements.
Access requirements for the graduation course in Speech Therapy:
(i) General regime: The applicant must fulfil the following conditions: a) Have successfully completed a high school
course or a legally equivalent qualification; b) Obtain the classification defined by ESSAlcoitão on the mandatory
national examinations; c) Fulfil the prerequisites for the course.
(ii) Other regimes:
– Applicants over 23 years old (Regulations no 839 and 840/2019, August 25th);
– Holders of other higher education courses (Regulation no 840/2019, August 25th);
– International students (Regulation no 837/2016, August 25th);
– Holders of professional courses (http://www.essa.pt/portal/wp-
content/uploads/2020/09/Regulamento_concurso_profissionais.pdf – awaits publication in the Portuguese Official
Journal);
– Change of Institution/Course Pair or Re-entry (Regulation no 838/2016, August 25th).
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1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Saúde do Alcoitão sita na Rua Conde Barão, 2649-506 Alcabideche-Estoril e outras instalações da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Para além das instalações da ESSA, as atividades letivas podem também decorrer noutros espaços da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa. nomeadamente no Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão no qual existe um auditório,
salas de aulas, diversos laboratórios, departamentos equipados, piscina e biblioteca.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._Regulamento_Comissão_Creditação_versão_publicada.pdf
1.15. Observações.

NA

1.15. Observations.
NA

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 -

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 -

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências do Movimento Humano / Human
Movement Sciences CMH/HMS 16 0

Metodologia de Investigação / Research
Methodology MI / RM 19 0

Ciências Biomédicas / Biomedical Sciences CB / BS 29 0

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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Ciências Sociais e do Comportamento / Social
and Behavioural Sciences

CSC /
SBS

13.5 0

Organização e Gestão / Organization and
Management OG / OM 6.5 0

Fisioterapia / Physiotherapy FT / PT 146 10
(6 Items)  230 10  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 As metodologias de ensino têm em consideração os objetivos para cada unidade curricular. Opta-se por métodos
expositivos quando o objetivo é a aquisição de conhecimentos relativos às principais teorias e metodologias em
fisioterapia. Métodos mais proativos são usados num relacionamento entre a teoria e a prática laboratorial, trabalhos
de grupo, a análise e discussão de artigos científicos, a resolução de problemas/casos práticos e a sua análise e
discussão em aulas tutoriais, contratos de aprendizagem e o "portfolio". O método “fllipped classroom” que permite
um papel mais ativo do aluno no seu processo de aprendizagem é aplicado. Logo a partir do primeiro ano que os
alunos são estimulados a desenvolver atividades cientificas tornando-se mais complexa à medida que avançam os
anos de estudo, culminando com o trabalho final de curso /projeto de investigação em grupo em formato de artigo.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

 The learning strategies are adjusted to the learning outcomes for each curricular unit. When the LO are knowledge
transfer related, more expositive methods are used. More proactive and interactive methods are selected for linking
theory with practice, with for instance group assignments, practical sessions, critical reflections and analysis, case-
based learning, tutorials, learning contracts and portfolios. Flipped classroom is well implemented methods that
demands active participation from students in their learning process. Since the first curricular year, students are
engaged with scientific learning activities with progressive complexity development along the four years, culminating
with the research graduation project.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

 A atribuição de créditos às unidades curriculares que integram a estrutura deste ciclo de estudos resulta de uma
decisão estratégica global assumida em relação à interpretação e aplicação do conceito de ECTS. Na ESSAlcoitão,
esta atribuição corresponde, normalmente, a 28 horas de trabalho do aluno e as horas de contacto variam de acordo
com as áreas cientificas, podendo ir até 11h. Para esta decisão foi importante a experiência adquirida com as
diferentes edições de cursos graduados e pós-graduados que decorreram na ESSA. Anualmente os alunos preenchem
uma ficha de avaliação da UC onde se pronunciam sobre a tipologia e o tempo trabalho. Esta avaliação é também
tomada em consideração no sentido de se desencadearem alterações consideradas úteis para melhorar o processo
pedagógico

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The credits allocation per curricular unit, respect a global strategic decision regarding the ECTS concept at

ESSAlcoitão. ECTS count for 28 hours workload and the average contact hours are 11 from those 28. This was based
on acquired experience along the years for the different levels of education (EQF 6 and 7). Contributing for this
analysis, we consider annual student’s feedback regarding the type and amount of contact hours and overall workload.
This information is used to revise the pedagogical model.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

 A avaliação tem como referência o regulamento de avaliação, os objetivos do ciclo de estudos e as competências da
atividade profissional considerados tendo em atenção as exigências do setor e o enquadramento da Associação
Portuguesa de Fisioterapeutas.

 O planeamento da avaliação do processo de aprendizagem de cada unidade curricular é sempre centrado nos
objetivos de aprendizagem da unidade curricular. Procura-se que cada instrumento utilizado seja coerente com a
tipologia de aulas e que o mesmo seja um contributo válido para o processo de ensino/aprendizagem.

 Procura-se também utilizar uma diversidade de instrumentos.
 No final de cada ano letivo, o formato da avaliação de cada unidade curricular é revisto com base nas apreciações

feitas pelos estudantes nas fichas de avaliação da unidade curricular e na perceção do docente relativamente aos
resultados obtidos com a aplicação do método e do instrumento de avaliação.

 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 The evaluation is based on the assessment regulations, the learning goals f the study cycle and the professional

competences, considering the requirements of the sector and the framework of the Portuguese Association of
Physiotherapists.
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The planning of the evaluation of the learning process of each curricular unit is always centered on the learning
outcomes of the curricular unit. It is sought that each instrument used is consistent with the typology of classes and
that it is a valid contribution to the teaching / learning process.
It also seeks to use a diversity of assessment methodologies.
At the end of each academic year, the assessment methods of each curricular unit is revised based on the evaluations
made by students in the curricular unit quality evaluation sheets and on the teacher's perception of the results
obtained with the application of the method and the assessment instrument.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Em função da apreciação anterior foram revistas as ponderações de todas as unidades curriculares de forma a

garantir que a soma do total das ponderações de forma a garantir que a soma do total das ponderações, para cada
uma das estratégias de avaliação utilizadas, equivale à classificação final.

2.4 Observations.
 Based on the previous assessment, the weightings of all curricular units were revised to ensure that the sum of the

total weightings in order to ensure that the sum of the total weightings, for each of the evaluation strategies used, is
equivalent to the final classification.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Ana Isabel Correia Matos de Ferreira Vieira, Doutorada em Ciências da Saúde - Especialidade em Reabilitação

Neurológica, com tese desenvolvida na área científica da Fisioterapia, Especialista em Fisioterapia por deliberação do
Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, com investigação e publicações na área de formação fundamental do
ciclo de estudos, Professor Adjunto em regime de tempo integral.

 
Ana Isabel Correira Matos de Ferreira Vieira, PhD in Health Sciences - Specialty in Neurological Rehabilitation, with a
thesis developed in the scientific area of Physiotherapy, Specialist in Physiotherapy, with research and publications in
the field of Physiotherapy, Adjunct Professor on a full-time basis.

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Patricia Maria Duarte de
Almeida

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Saúde -
Especialidade Reabilitação
Neurológica

100 Ficha
submetida

Ana Isabel Correia Matos
de Ferreira Vieira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Saúde - Reabilitação
Neurológica 100 Ficha

submetida

Joana Filipa da Silva
Caparica Baptista

Assistente ou
equivalente Licenciado Fisioterapia 2.8 Ficha

submetida

Joana Filipa Romão Correia Assistente ou
equivalente Mestre Neuropsicologia e Neurociências 0.6 Ficha

submetida

Patrícia Luísa Cambier
Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 3.9 Ficha
submetida

Ricardo Jorge Almeida
Zozimo da Fonseca

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Gestão 2.2 Ficha
submetida

Ricardo Jorge Ramos
Carvalho Pinto

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 2.8 Ficha
submetida

Ana Rita Simões Cardoso
Valente

Assistente ou
equivalente Mestre Neurociências 0.6 Ficha

submetida
Carla Sofia Pereira Gabriel Professor

Associado
Mestre CTC da

Instituição
proponente

Fisioterapia na área da Saúde da
Mulher

2.8 Ficha
submetida
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convidado ou
equivalente

Christian de Barros Assistente ou
equivalente Licenciado Ortoprotesia 2.8 Ficha

submetida

Cristina Isabel Fernandes
dos Santos Luzio

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 7.5 Ficha
submetida

Maria de Fátima Miguel
Rodrigues

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor MEDICINA - PNEUMOLOGIA 1.4 Ficha
submetida

Maria Isabel Semedo
Carmelo Rosa Renaud

Professor
Coordenador
Principal ou
equivalente

Doutor Filosofia e Ética 2.2 Ficha
submetida

Michel Marie Joseph
Gabriel Renaud

Professor
Coordenador
Principal ou
equivalente

Doutor Línguas sem definição precisa 1.9 Ficha
submetida

Maria João Morais de
Oliveira Pina

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 13.1 Ficha
submetida

Maria Leonor Lopes Gomes
Madureira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 2.8 Ficha
submetida

Miriam de Brito e Melo
Azevedo

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Licenciado Engenharia Biotecnológica 2.2 Ficha
submetida

Paulo Manuel Espadinha
Pinheiro da Rocha

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Desporto 7.8 Ficha
submetida

Pedro Miguel Carriço de
Seixas

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 50 Ficha
submetida

Raul Alexandre Nunes da
Silva Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Motricidade na

especialidade de Fisioterapia 1.7 Ficha
submetida

Sílvia do Rosário Piteira
Natário de Lourenço

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Mestrado integrado em Medicina 13.3 Ficha
submetida

Raquel de Morais Carvalho
Neto

Assistente ou
equivalente Licenciado Ciências da Nutrição 5 Ficha

submetida

Augusto Gil Brites de
Andrade Pascoal

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Ciências da Motricidade 3.3 Ficha
submetida

Henrique Manuel Cardoso
Relvas Ferreira

Professor
Coordenador ou
equivalente

Licenciado
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 5 Ficha
submetida

Alexandra Carinhas
Salgueiro

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 20 Ficha
submetida

Ana Alexandra Machado
Correia da Conceição

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado Psicologia 12.5 Ficha

submetida
Ana Cabral Noronha
Meneses Cordeiro de
Sousa

Professor
Coordenador ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Saúde e Aparelho Respiratório 3.9 Ficha
submetida

Ana Cristina Cunha Poças
Vaz

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 5 Ficha
submetida

Ana Luisa Figueiredo
Marques Adegas

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 7.2 Ficha
submetida

Carla Sandra Martins
Pereira

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Saúde Pública 9.2 Ficha
submetida

Carlos Manuel Matias Dias
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Saúde Pública na especialidade
de Epidemiologia 3.6 Ficha

submetida

Cláudia Sofia Góis Ribeiro
da Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre Psicologia 30.6 Ficha

submetida

Cláudio Alexandre Ranhel
Marques Maroco

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Saúde e segurança no trabalho 28.9 Ficha
submetida

Charlotte Pascale Martine
Cazaban

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 7.8 Ficha
submetida

Nuno Miguel Faria Bento
Duarte

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Saúde Pública 16.4 Ficha
submetida

Tiago Alberto Valente de Professor Adjunto Mestre CTC da Fisioterapia 7.2 Ficha
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Freitas ou equivalente Instituição
proponente

submetida

Susana Patrícia Tinoco
Silva Duarte

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Licenciado
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 23.3 Ficha
submetida

António Manuel Fernandes
Lopes

Professor
Coordenador ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

José Manuel Fernandes
Esteves

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Ciências da Fisioterapia 100 Ficha
submetida

Maria da Lapa Capacete
Rosado

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Desporto 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge Carvalho
Araújo

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 100 Ficha
submetida

Maria Elisabete Gomes da
Silva Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Ciências da Motricidade Humana
- Comportamento Motor 100 Ficha

submetida

Diogo André da Fonseca
Pires

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Saúde Pública – Especialidade

em Epidemiologia 100 Ficha
submetida

Isabel Maria Damas Brás
Ferreira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Saúde sem definição precisa 100 Ficha
submetida

António José Alves Lopes Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 100 Ficha
submetida

Guilherme Salema Barreto Assistente ou
equivalente Licenciado Fisioterapia 100 Ficha

submetida

Élia Silva Pinto
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Psicologia 100 Ficha
submetida

Hugo Filipe Coelho
Miragaia dos Santos

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 100 Ficha
submetida

Isabel Baleia Batista Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 100 Ficha
submetida

Cristina Maria Lopes dos
Santos

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 26.9 Ficha
submetida

Diogo João Alves Tomás Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Neurociências cognitivas e
comportamentais / Cognitive and
behavioral neuroscinces

26.7 Ficha
submetida

Eugénia Alexandra
Coutinho Gomes

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 22.8 Ficha
submetida

Isabel Maria Capucho
Arbués Moreira Plantier
Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Sem Grau

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 20.6 Ficha
submetida

Isabel Maria Sander Souza
Guerra

Professor
Coordenador ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Gestão e Administração 11.7 Ficha
submetida

Joana Carreira da Cunha
Nunes dos Santos
Fernandes de Oliveira

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 33.9 Ficha
submetida

João Francisco Amaral
Fonseca de Almeida

Assistente ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia Desportiva e
Reabilitação Física 19.7 Ficha

submetida

João Paulo Sousa Caetano Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 48.9 Ficha
submetida

João Pedro Garcia Nunes
Tomás Peres

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Medicina 0.6 Ficha
submetida

Lúcia Maria Amaral
Domingos

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Biomedicina 3.9 Ficha
submetida

Luisa Maria Rebelo Morais Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Educação Especial e Reabilitação 4.2 Ficha
submetida

Marc Philippe Batista Reis Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 90.8 Ficha
submetida

Maria Isabel Dias Rasgado
Rodrigues Monteiro

Professor
Coordenador ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 23.1 Ficha
submetida
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Maria de Fátima Batista
Sancho

Professor
Coordenador ou
equivalente

Mestre Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 5 Ficha
submetida

Maria Ana Dias Rato Neves Assistente ou
equivalente Mestre Neurociências 4.4 Ficha

submetida
Mariana Isabel Abreu da
Silva Mateus

Assistente ou
equivalente Mestre Neurociências 19.4 Ficha

submetida

Micaela Sofia Balixa
Ferreira

Assistente ou
equivalente Licenciado

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Fisioterapia 2.8 Ficha
submetida

Paula Maria Braz de Sousa
Marques

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre Saúde Pública 4.2 Ficha

submetida

Rita Filipe Almeida Brandão Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Reabilitação Neurológica 36.1 Ficha
submetida

Sara Fragoso Malato
Campos

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 30.6 Ficha
submetida

Sofia Mendes Alves Pereira
Jordão dos Santos

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 6.9 Ficha
submetida

Sónia Maria Henriques
Garcia

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre Ecologia Humana 6.7 Ficha

submetida

Susana Maria da Silva
Gaspar

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Educação - Especialidade em
Educação para a Saúde 5.6 Ficha

submetida

Tiago Rodolfo Rosado
Cardoso Palma Teixeira

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 3.3 Ficha
submetida

Verónica Candeias Caniça Assistente ou
equivalente Licenciado Fisioterapia 6.1 Ficha

submetida

Vítor Hugo do Carmo
Azevedo

Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Fisioterapia 45 Ficha
submetida

     2221.2  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 75

3.4.1.2. Número total de ETI.
 21.91

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 14 63.897763578275

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 7.53 34.367868553172
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3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas
of the study programme

5.35 24.418073938841 21.91

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas
áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well
recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study
programme

12.76 58.238247375628 21.91

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link
to the institution for over 3 years

13 59.333637608398 21.91

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one
year

4 18.256503879507 21.91

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Total= 30 (28 com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado; 1 com contrato em comissão de serviço; 1
com regime de contrato em funções públicas).

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Total=30 (28 with a labour contract of indefinite duration; 1 with service commission labour contract; 1 with a public
labour contract).

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Segundo ciclo de ensino básico-1; Primeiro ciclo de ensino básico-1).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Total=30 (PhD degree-1; Master degree-2; Undergraduated degree-10; High school diploma-10; Third stage of
Elementary School- 5; Fist stage of Elementary school-1; Second stage of Elementary school-1).

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
228

5.1.2. Caracterização por género
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5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Feminino / Female 67.1
Masculino / Male 32.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
Ano/year 1 53
Ano/year 2 65
Ano/year 3 57
Ano/year 4 53
 228

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 60 62 60
N.º de candidatos / No. of candidates 108 120 194
N.º de colocados / No. of accepted candidates 61 62 58
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 54 60 53
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 117 122 147

Nota média de entrada / Average entrance mark 141.1 142.7 157.5

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
NA

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
NA

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 62 56 51
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 50 52 50
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 9 2 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 2 1 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 1 0 0
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Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Não aplicável.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

As taxas de sucesso são muito elevadas em todas as áreas, particularmente no último ano do curso, com taxas de
aproveitamento de 100%.
No último ano letivo, as unidades curriculares de "Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia II" e
"Fisioterapia em Condições Neuro-Musculares I" tiveram as taxas de aproveitamento mais baixas, com 89,7% e 84,4%,
respetivamente. Não existem diferenças significativas entre as áreas científicas:
Média da área científica da Fisioterapia - 96,6%
Média da área científica das Ciências Biomédicas - 98,2%
Média da área científica das Ciências do Movimento Humano - 91,4%
Média da área científica Ciências Sociais e do Comportamento - 98,6%
Média da área científica da Metodologia da Investigação - 97,8%
Média da área científica da Organização e Gestão - 98,2%

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

Success rates are very high in all areas, particularly in the last year of the course, with approval rates of 100%.
In the last academic year, the curricular units of "Métodos e Técnicas de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia II"
and "Fisioterapia em Condições Neuro-Musculares I" had the lowest approval rates, with 89.7% and 84.4%,
respectively. There are no significant differences between the scientific areas:
Average of the scientific area of Physiotherapy - 96.6%
Average of the scientific area of Biomedical Sciences - 98.2%
Average of the scientific area of Human Movement Sciences - 91.4%
Average for the Social Sciences and Behavioral Sciences area - 98.6%
Average of the scientific area of the Research Methodology - 97.8%
Average of the scientific area of the Organization and Management - 98.2%

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Anualmente é atualizada informação ministerial por curso/instituição, relativa às taxas de desemprego registadas no
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em http://infocursos.mec.pt/. 

 As estimativas das taxas de empregabilidade entre 2016 e 2019 são elevadas, verificando-se nos últimos 2 anos, taxas
superiores a 99%

 É realizado inquérito on-line, aos recém-licenciados da ESSAlcoitão, até seis meses após conclusão do respetivo
curso, com os objetivos de caracterizar profissionalmente os diplomados e avaliar o seu grau de satisfação com a
instituição. Os resultados relativos ao tempo de procura de emprego dos diplomados são:

 2017/18 - 73% estavam empregados e 10% começaram a trabalhar imediatamente após conclusão do curso - taxas de
resposta 78% em 11/2018.

 2018/19 - 98% dos diplomados estavam empregados e 45% começaram a trabalhar após um mês da conclusão do
curso - taxas de resposta 50% em 12/2019. 

 

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

Ministerial information per course / institution is updated annually, regarding unemployment rates registered at the
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em http://infocursos.mec.pt/.

 Employability rates between 2016 and 2019 were high, with rates above 99% in the last 2 years.
 An online survey of ESSAlcoitão's recent graduates is carried out, up to six months after completion of the respective

course, with the objective of professionally characterizing the graduates and assessing their degree of satisfaction
with the institution. The results related to the time of job search are:

 2017/18 - 73% were employed and 10% started working immediately after completing the course - response rates 78%
on 11/2018.

 2018/19 - 98% of graduates were employed and 45% started working one month after completing the course - 50%
response rates on 12/2019

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
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Com base nos dados governamentais é possível inferir que o 1º ciclo em Fisioterapia é uma excelente oportunidade de
formação e garante uma carreira profissional na área.
Esta convergência de resultados decorre (1) da qualidade do ensino ministrado, (2) da existência de protocolos
institucionais com várias possíveis entidades empregadoras, (3) das ações promovidas na comunidade para
sensibilização da ação do fisioterapeuta, (4) da articulação com o Gabinete de Relações Externas para divulgação das
propostas de recrutamento

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Based on government data, it is possible to infer that the 1st cycle in Physiotherapy is an excellent training opportunity
and guarantees a professional career in the area.
This convergence of results stems from (1) the quality of the teaching provided, (2) the existence of institutional
protocols with several possible employers, (3) the actions promoted in the community to raise awareness of the
physiotherapist's action, (4) the articulation with the External Relations Office for the dissemination of recruitment
proposals

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution

N.º de docentes do
ciclo de estudos
integrados/ No. of
integrated study
programme’s
teachers

Observações
/
Observations

Interdisciplinary Centre for the study of human
Performance (CIPER)/Interdisciplinary Centre
for the study of human Performance (CIPER)

Muito Bom/Very
Good

Faculdade de Motricidade
Humana (FMH/ULisboa)/The
Faculty for Human Kinetics

3 NA

CICANT - Centro de Investigação em
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas
Tecnologias/CICANT - Centro de Investigação
em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas
Tecnologias

Bom/Good

Cooperativa de Formação e
Animação Cultural, CRL
(COFAC)/Cooperativa de
Formação e Animação Cultural,
CRL (COFAC)

1 NA

Business Research Unit (BRU- ISCTE)/Business
Research Unit (BRU- ISCTE) Excelente/Excelent

Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL)/Higher Institute of
Business and Labour Sciences

1 NA

Instituto Português de Oncologia do Porto
Francisco Gentil, EPE/Instituto Português de
Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE

Excelente/Excelent
Instituto Português de
Oncologia Porto/Portuguese
institute of oncology Porto

1 NA

Comprehensive Health Research Center (NOVA
University)/Comprehensive Health Research
Center (NOVA University)

Excelente/Excelent
Faculdade de Ciências Médicas
(FCM/UNL)/Faculdade de
Ciências Médicas (FCM/UNL)

2 NA

Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL) -
ISCTE/Centro de Estudos Internacionais (CEI-
IUL) - ISCTE

Muito Bom/Very
Good

Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL)/Higher Institute of
Business and Labour Sciences

1 NA

Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos
(CEFH)/Centro de Estudos Filosóficos e
Humanísticos (CEFH)

Bom/Good
Universidade Católica
Portuguesa/Universidade
Católica Portuguesa

2 NA

Centro de Investigação e Estudos em Saúde
Publica (CIESP)/Centro de Investigação e
Estudos em Saúde Publica (CIESP)

Bom/Good
Universidade Nova de
Lisboa/Universidade Nova de
Lisboa

1 NA

ISAMB - Instituto de Saúde Ambiental,
Associação para a Investigação e
Desenvolvimento/ISAMB - Instituto de Saúde
Ambiental, Associação para a Investigação e
Desenvolvimento

Muito Bom/Very
Good

Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa
(AIDFM/FM/ULisboa)/Faculdade
de Medicina da Universidade de
Lisboa

1 NA

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1
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Os projetos na comunidade abaixo listados, todos eles em parceria com outras instituições e com impacto direto na
comunidade local. 
Projeto Oficina Social, cujo objetivo central é a avaliação de munícipes idosos ou em situação de dependência
temporária ou permanente e o estudo das acessibilidades habitacionais. No decorrer do ano letivo foram realizadas
avaliações e elaborados relatórios com parecer. Houve ainda a participação nas Jornadas Internacionais SUPERA,
onde foi realizada uma comunicação e submetido e aceite um artigo para publicação intitulado “Projeto Oficina Social
– uma aposta na qualidade de vida das pessoas em situação de dependência” com ISBN 978‐989‐20‐9992‐7.
Plataforma Cascais Cuida, que tem como objetivo o apoio e capacitação do cuidador informal na prestação de
cuidados. Foram prestados serviços de consultoria, nomeadamente no planeamento do levantamento de
necessidades dos cuidadores e no tratamento dos resultados. 
Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais, cuja missão é concretizar uma intervenção integrada, multidisciplinar,
qualificada e sustentável, que promova a saúde, o bem-estar, a participação ativa das pessoas idosas e/ou
dependentes e seus cuidadores do concelho de Cascais.
Projeto Maré Viva – Tiralô – foi realizada a divulgação do programa aos estudantes da ESSA e o acompanhamento dos
voluntários.
Conselho Local de Ação Social – Comissão Social da Freguesia de Alcabideche tem como principais objetivos a
promoção de iniciativas que visem uma melhor consciência dos problemas sociais locais e a realização participada
dos diferentes parceiros, no diagnóstico social concelhio, no Plano de Desenvolvimento Social e nos Planos de Ação
anuais.
Comissão para a Pessoa com Deficiência do Concelho de Cascais que tem como objetivo desenvolver ações em favor
de Pessoas com Deficiência. 
Projeto Grandfather Internacional – estudos sobre o IMC e RCA e a fragilidade no idoso, desenvolvido no Centro
Paroquial do Estoril e um trabalho de investigação que envolveu Fisioterapeutas e uma Terapeuta da Fala,
denominado “Síndrome de Fragilidade e Função Oromotora - estudo de uma população idosa semi-institucionalizada”.
Projeto Tango Argentino no Parkinson – Projeto científico-pedagógico com o Departamento de Fisioterapia do CMRA e
com a participação de alunos do curso de Fisioterapia da ESSA. 
Rede de Gestão de Produtos de Apoio da SCML – foram feitos e atendidos pedidos de produtos de apoio para utentes
do Projeto Oficina Social.
COP4HL – Geração S+ - Trata-se de um projeto internacional com o objetivo de aumentar o impacto e eficácia dos
projetos de promoção da saúde em adolescentes. 
Vamos Cuidar - Cuidados Paliativos Pediátricos – Projeto em parceria com a Associação Por uma ATTITUDE e destina-
se a capacitar cuidadores, profissionais e famílias de crianças portadoras de doenças graves. 
Esti(g)ma – Projeto em parceria com a Alzheimer Portugal e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica
Portuguesa.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The department of Physiotherapy has developed the following community projects , all of them in partnership with
other institution and with direct impact on the local community:
Projeto Oficina Social, the main goal is to assess the local elderly or people temporarily or permanently dependent and
the study of living conditions (accessibility). During the school year, assessments were performed and reports were
written. Additionally, the participation in Jornadas Internacionais SUPERA, where the article “Projeto Oficina Social –
uma aposta na qualidade de vida das pessoas em situação de dependência” with ISBN 978‐989‐20‐9992‐7.” was
communicated, submited and acceptanced.
Plataforma Cascais Cuida, the goal is to provide support to the informal caregivers. Consultancy services were
provided, including a needs analysis. 
Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais, the mission is to realize an integrated, multidisciplinary, qualified and
sustainable intervention, that promotes the health, wellbeing and active participlation of the elderly and/or people
dependente to their caregivers in Cascais. 
Projeto Maré Viva – Tiralô – the program was disclosed to the students of ESSA and the group of volunteers.
Conselho Local de Ação Social – Comissão Social da Freguesia de Alcabideche the main goals are to raise awareness
surrounding local social problems and the participation of several parties, in the diagnoses of social consultation, in
the annual Plano de Desenvolvimento Social e nos Planos de Ação
Comissão para a Pessoa com Deficiência do Concelho de Cascais has the goal tyo develop actions in favor of Pessas
com Deficiência.
Projeto Grandfather Internacional – studies from IMC and RCA and elderly vulnerability developed in the Centro
Paroquial do Estoril, and research called “Síndrome de Fragilidade e Função Oromotora - estudo de uma população
idosa semi-institucionalizada”, involving Physiotherapist and Speech therapist.
Projeto Tango Argentino no Parkinson – scientific-pedagogic Project with the department of physiotherapy of CMRA
and participation of students of the course of physiotherapy of ESSA. 
Rede de Gestão de Productos de Apoio a SCML – made and met products of support to the start of the Projeto Oficina
Social.
COP4HL – Geração S+ - An international project with the goal to increase the impact and efficacy of projects of teenage
health promotion.
Vamos Cuidar – Cuidados Paliative Pediátricso – partnership with the Associação Por uma ATTITUDE and is destined
to educate caregivers, professionals, and families of children victims of serious diseases
Esti(g)ma – project in partnership with Alzheimer Portuga and the Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Católica Portuguesa.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 
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Os docentes do departamento de Fisioterapia estão envolvidos em quatro principais projetos:
- European consortium to develop standard values for gait -projeto europeu em colaboração com outras instituições
de ensino Holanda, Israel e Suécia
- Projeto “MyBack” - Efetividade e implementação de um programa de autogestão personalizado para prevenir
recorrências e incapacidade e promover a saúde músculo-esquelética em utentes com lombalgia (FCT TDC/SAU-
SER/7406/2020)
- Projeto AMELIA (Age, MEmory, Loneliness and Intelligent Ambients) em parceria com a Business Research Unit
(BRU) – ISCTE - IUL, que tem como objetivo prevenir a institucionalização precoce dos idosos, criando ambientes
inteligentes para a manutenção das capacidades cognitivas, nomeadamente a memória
- Projeto “Sequelas autopercebidas da COVID19” em parceria com a Business Research Unit (BRU) – ISCTE - IUL e o
Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

The staff of the Physiotherapy department are involved in four main projects:
- European consortium to develop standard values for gait – European project in collaboration with other institutions
Netherlands; Sweden and Israel
- Project “MyBack” – implementation and efficiency of a self-management programme to prevent decays and
limitations and health promotion in low back patients (FCT TDC/SAU-SER/7406/2020) 
- Project AMELIA (Age, MEmory, Loneliness and Intelligent Ambients) project in partnership with the Business
Research Unit (BRU) - ISCTE - IUL, which aims to prevent the early institutionalization of the elderly, creating intelligent
environments for the maintenance of cognitive abilities, namely memory 
- Project “Self-perceived consequences of COVID19” in partnership with the Business Research Unit (BRU) - ISCTE -
IUL and the Centre for Health Studies and Research of the Faculty of Economics of the University of Coimbra

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 8.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 6.1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 12
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 1

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O Departamento tem uma presença ativa em 2 redes internacionais educativas, (1) European Network of Physiotherapy
Higher Education (ENPHE) - www.enphe.org, através da participação de 2 membros, um como Presidente da rede e
outro, como dinamizador de um Working Group e no suporte da Webpage da organização; (2) Rede Académica das
Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS (www.racslusofonia.org). Foram desenvolvidos e estabelecidos mais nove
acordos bilaterais no âmbito do programa de mobilidade ERASMUS+, que permitiram aumentar o número de
mobilidades Incoming e Outgoing de alunos e docentes. Ainda a participação nos seguintes projetos:

 SUSWEL – Capacity building (ERASMUS+) – building communities of practice for social rehabilitation
 SIENHA – knowledge alliance (ERASMUS+) – developing a European master programme in Healthy Ageing

 JUST-CR- Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation at JUST (ERASMUS+) 
 SOCRE - Developing Social Rehabilitation through Education

 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

The Department has an active presence in 2 international educational networks, (1) European Network of
Physiotherapy Higher Education (ENPHE) - www.enphe.org, through the participation of 2 members, one as President
of the network and another, as a facilitator of a Working Group and on the organization's webpage support; (2)
Lusophony Health Sciences Academic Network - RACS (www.racslusofonia.org). Nine more bilateral agreements were
developed and established within the scope of the ERASMUS + mobility program, which allowed an increase in the
number of Incoming and Outgoing mobilities of students and teachers. Also the involvement in the following projects:

 SUSWEL – Capacity building – building communities of practice for social rehabilitation
 SIENHA – knowledge alliance – developing a European master programme in Healthy Ageing

 JUST-CR- Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation at JUST 
 SOCRE - Developing Social Rehabilitation through Education
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Os docentes e os estudantes envolveram-se numa série de atividades, integradas em projetos internacionais, onde se
destacam, o Projeto Skype em parceria com 3 instituições holandesas, Semanas Internacionais com a participação de
docentes e alunos internacionais, Blended Learning Clinical Reasoning Course em parceria com 2 instituições
Finlandesas e o COP4HL- Increasing the impact of community based interventions in healthy ageing in Europe
(ERASMUS+), resultando em oportunidades únicas de aprendizagem e de contacto com diferentes realidades
culturais. Nestes projetos, os docentes desenvolvem competências de ensino centrado no aluno aprendendo
estratégias de ensino e aprendizagem mais dinâmicas. Aprendem ainda modelos de gestão de projetos e estratégias
de estimulação de co-criação, de relevância para os estudantes e para a comunidade. São ainda expostos a diferenças
culturais e a diferentes modelos de funcionamento, que aumentam as suas competências para lidar com a diversidade
dos estudantes e nas ações de apoio à comunidade.
Com o objetivo de responder aos desafios atuais e futuros foi criado em 2020 um grupo de trabalho de reflexão e
desenvolvimento da Internacionalização que tem como principais objetivos o desenvolvimento de uma política
institucional e um plano de ação integrado e participado.

6.4. Eventual additional information on results.
Faculty and students were involved in a set of activities, integrated in international projects, including the Skype
Project in partnership with 3 Dutch institutions, International Weeks with the participation of international teachers and
students, Blended Learning Clinical Reasoning Course in partnership with 2 Finnish institutions and COP4HL-
Increasing the impact of community based interventions in healthy aging in Europe (ERASMUS +), resulting in unique
learning opportunities and contact with different cultural realities. In these projects, the faculty has developed
competencies surrounding student-focus education, by learning more dynamic teaching and learning strategies.
Furthermore, faculty has gain knowledge in project management and how to stimulate co-creation relevant to students
and communities. Additionally, faculty has been exposed to intercultural differences, allowing them to enhance their
competences in dealing with diversity of students and communities.
In order to respond to current and future challenges, a work group for reflection and development of
Internationalization was created in 2020, whose main objectives are the development of an institutional policy and an
integrated and participatory action plan.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 http://www.essa.pt/portal/wp-content/uploads/2021/03/Manual-Qualidade_ESSAlcoitao.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._Relatorio Atividades _2018_19_Departamento Fisioterapia_A3ES.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

As normas de funcionamento do curso, cuja estrutura obedece às disposições legais em vigor, e as fichas síntese de
cada UC, são divulgadas a todos os intervenientes, e ficam disponíveis em suporte informático depois de aprovadas
pelos órgãos competentes da ESSA.

 Todo o processo se inicia nos relatórios de autoavaliação de cada UC que seguem um modelo padronizado e se
baseiam no dossier pedagógico, nos resultados escolares e nos inquéritos obrigatórios aos alunos. Existindo para o
efeito um sistema de recolha e tratamento informático da informação, sendo este processo coordenado pela Comissão
Permanente de Avaliação e Qualidade (CPAQ). Posteriormente é elaborado o relatório de autoavaliação do curso, da
iniciativa do respetivo coordenador de curso (CC), com a colaboração da equipa de docentes, onde se inclui uma
identificação dos pontos fortes e pontos fracos do processo de ensino e aprendizagem e propostas de ação para uma
melhoria contínua da sua qualidade. Estes relatórios são remetidos aos Conselhos Pedagógico e Técnico-Científico,
para análise e parecer, de acordo com as respetivas competências estatutárias, no âmbito do processo de
acompanhamento do funcionamento dos cursos, regulamentado pelo Conselho de Gestão, com a assessoria da

http://www.essa.pt/portal/wp-content/uploads/2021/03/Manual-Qualidade_ESSAlcoitao.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/471cd6cb-5338-e859-d52d-600ab8290da1/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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CPAQ. Compete ao coordenador de curso acompanhar o processo de introdução das medidas consideradas
relevantes para o desenvolvimento da qualidade, propostas pelos diferentes órgãos e intervenientes.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

The operating rules of the course, whose structure conforms to legal provisions, and the synthesis of each Curricular
Unit are disclosed to all stakeholders and are available in electronic form after the approval by ESSA’s competent
bodies. The whole process begins in the self-assessment reports from each Curricular Unit that follow a standard
model and are based on information gathered in several sources, such us the teaching file, the grades obtained by the
students and on compulsory surveys to assess the level of student’s satisfaction. To achieve this there is a
computerized system, coordinated by the Standing Committee of Evaluation and Quality (CPAQ), that gathers and
processes information. Subsequently the report of the course is the initiative of the Course Coordinator (CC), in
collaboration with the teaching staff. All reports include an identification of strengths and weaknesses of teaching and
learning and proposals for continuous improvement of its quality. These reports are forwarded to the Pedagogical and
Scientific Council for examination and advice, in accordance with their statutory powers under the process of
monitoring the operation of courses. These procedures are regulated by the Management Council, with the advice of
the CPAQ. It is for the CC to monitor the process of introducing measures that are relevant to the development of
quality, proposed by various councils and stakeholders.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

A Escola possui uma Comissão Permanente de Avaliação e Qualidade (CPAQ), que assessora o Conselho de Gestão
na definição da política e procedimentos sistemáticos para o desenvolvimento contínuo e integrado da qualidade da
Escola e dos seus cursos. Esta comissão é presidida por um docente nomeado pelo Diretor. Os Coordenadores dos
Departamentos fazem parte da CPAQ. No plano do curso, a responsabilidade pela implementação dos mecanismos de
qualidade é do Coordenador do Curso.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

The school has a Standing Committee on Assessment and Quality (CPAQ) which advises the Management Council in
developing policy and systematic procedures for the continued development and integrated quality of the school and
its courses. This committee is chaired by a teacher appointed by the Director. The Coordinators of the Departments
take part of the CPAQ. At course level, the responsibility for implementing the mechanisms of quality is the Course
Coordinator.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

O desempenho de todos os docentes é avaliado pelos estudantes no final da respetiva unidade curricular (UC), através
do preenchimento de um inquérito que lhes permite expressarem a sua opinião sobre o funcionamento da UC e a sua
perceção sobre a competência dos docentes envolvidos. A entidade instituidora da ESSAlcoitão aprovou, em
setembro de 2020, o quadro regulamentar relativo à avaliação de desempenho dos docentes de carreira. Os
documentos que consubstanciam este quadro regulamentar, nomeadamente os Estatutos da Carreira Docente e o
Regulamento de Avaliação de Desempenho, aguardam publicação em Diário da República.
Ao abrigo do novo regime de avaliação, os docentes são avaliados em quatro dimensões: pedagógica, técnico-
científica, extensão à comunidade e organizacional. A ESSAlcoitão, em conjunto com a SCML, tem desenvolvido um
conjunto de incentivos económicos para que os docentes possam aceder a formação académica avançada nas suas
áreas de especialização.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

The performance of all teachers is evaluated by the students at the end of each curricular unit (UC) by completing a
survey that allows them to express their opinion on the operation of the UC and their perception about the competence
of the teachers involved. ESSAlcoitão’s founding entity has approved, on September 2020, a regulatory framework
regarding the performance assessment of the teaching staff. The documents that make up this regulatory framework,
namely the Teaching Career Statute and the Performance Assessment Regulation, await publication in the Portuguese
official journal. According to the new framework, the teachers will be evaluated in four different dimensions:
educational, scientific-technical, community extension and organisational. ESSAlcoitão, together with SCML, has
developed a set of economic incentives for teachers to access advanced academic education in their areas of
expertise.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://www.essa.pt/estatuto_carreira_docente_regul_aval_desempenho.pdf

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

É aplicado o regulamento do Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho (SGAD) da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML), aprovado pela deliberação nº763/2009, da sessão da Mesa de 25 de junho de 2009, sendo a direção de
Recursos Humanos da SCML a responsável pela condução e coordenação deste procedimento. O SGAD visa

http://www.essa.pt/estatuto_carreira_docente_regul_aval_desempenho.pdf
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contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da SCML, para a coerência e harmonia da ação dos
serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento de
competências.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

The regulation of the Management Performance Evaluation System (SGAD) of the Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML), approved by resolution no. 763/2009, of the Board session of June 25, 2009, is applied. The SCML
Human Resources department is responsible for conducting and coordinating this procedure. The SGAD aims to
contribute to the improvement of the performance and quality of service of the SCML, to the coherence and harmony of
the action of the services, leaders and other workers and to the promotion of their professional motivation and
development of competences.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A informação pública sobre o ciclo de estudos é disponibilizada na página da ESSAlcoitão na Internet, sendo
atualizada regularmente. Nos termos do Manual de Qualidade da ESSAlcoitão a informação é disponibilizada de
acordo com as orientações contidas no artigo 162º, nº 2, do RJIES, no artigo 18º, alínea e) ii), da Lei nº 38/2007 e nas
orientações do padrão 1.8 dos ESG, bem como do referencial 12 para os sistemas internos de garantia da qualidade
nas instituições de ensino Superior propostos pela A3ES. Os resultados dos processos de avaliação interna e os
projetos e atividades do ciclo de estudos são incluídos, em função da sua natureza, no repositório institucional da
ESSAlcoitão, no relatório anual de atividades do curso e do respetivo Departamento, bem como no relatório anual da
ESSAlcoitão.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
Public information on the study cycle is available on the ESSAlcoitão website and is regularly updated. As stated in the
Quality Manual of ESSAlcoitão, the information is made available in accordance with the guidelines contained in Article
162 of the RJIES, article 18 e) ii), of the Law No. 38/2007 and in the guidelines of standard 1.8 of the ESG, as well as in
the referential number 12 for internal quality assurance systems in higher education institutions proposed by A3ES.
The results of the internal evaluation processes and the projects and activities of the study cycle are included,
depending on their nature, in the ESSAlcoitão institutional repository, in the annual report of the activities of the
course and of the respective Department, as well as in the annual report of ESSAlcoitão.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Não se aplica

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
Not applicable

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
• Curso tem vindo a manter a sua capacidade de atrair novos estudantes

 • Os estudantes valorizam a qualidade do curso e dos seus docentes. 
• As competências a adquirir ao longo do curso e respetivas unidades curriculares, são adequadas às necessidades
do mercado de trabalho.

 • A existência de metodologias de ensino variadas, com uma implementação mais alargada de metodologias centradas
no estudante e no desenvolvimento de mecanismos de autoaprendizagem, recorrendo ao blended learning bem como
no desenvolvimento de competências na resolução de problemas reais, em contexto de sala de aula e de prática
clínica 

 • A existência de um sistema de qualidade formal e de mecanismos informais (conversas e reuniões com estudantes,
ou seus representantes), permite um planeamento dos anos letivos seguintes em conformidade com as necessidades
de melhoria. 

 • Boa consistência entre os objetivos, as estratégias de ensino e a avaliação
 • A existência de uma rede de educadores clínicos, com confiança nos modelos de ensino da ESSAlcoitão 

 • A ESSAlcoitão possui um conjunto relevante e equilibrado de docentes, cumprindo os ratios e as necessidades
curriculares de conteúdo e estratégias de ensino contemporâneas

 • Possui recursos materiais suficiente para a globalidade das atividades educativas e de investigação.
 • Fortes ligações com outras instituições de ensino superior a nível nacional e internacional e com outras Instituições

de saúde pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
 • Existência de um manual de qualidade e uma longa tradição de avaliação da componente pedagógica do curso.

 • Estão formalizadas as orientações para a investigação aplicada e a prestação de serviços, no sentido de dar
coerência às iniciativas.

 • Os projetos na comunidade são sólidos
 • Reconhecimento por parte dos parceiros nacionais e internacionais, da qualidade científica da ESSA
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• Boa integração dos estudantes nos projetos da comunidade.
• Bem fomentada a internacionalização e a mobilidade de docentes e alunos, como uma mobilidade bilateral.
• Oferta de dois minors em língua inglesa (à semelhança do modelo de oferta de outras escolas internacionais e de
acordo com as recomendações da Comissão europeia), em áreas específicas e inovadoras em Portugal e ao nível
internacional, 
• Projeto de mentorato educacional pelos pares
• Existência de um Gabinete de Apoio ao Estudante com consultas de psicologia gratuitas

8.1.1. Strengths 
Course has been maintaining its ability to attract new students
• Students value the quality of the course and its teachers.
• The skills to be acquired throughout the course and the respective curricular units, are adapted to the needs of the
labor market.
• The existence of varied teaching methodologies, with a broader implementation of student-centered methodologies
and the development of self-learning mechanisms, using blended learning as well as the development of skills in
solving real problems, in the classroom and of clinical practice
• The existence of a formal quality system and informal mechanisms (conversations and meetings with students, or
their representatives), allows the planning of the following school years in accordance with the needs for improvement.
• Good consistency between objectives, teaching strategies and assessment
• The existence of a network of clinical educators, with confidence in ESSA's teaching models
• ESSA has a relevant and balanced set of teachers, fulfilling the ratios and curricular needs of contemporary content
and teaching strategies
• It has sufficient material resources for all educational and research activities.
• Strong links with other higher education institutions at national and international level and with other health
institutions belonging to Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
• Existence of a quality manual and a long tradition of evaluating the pedagogical component of the course.
• Guidelines for applied research and service provision are formalized, in order to give coherence to the initiatives.
• Projects in the community are solid
• Recognition by national and international partners of ESSA's scientific quality
• Good integration of students in community projects.
• Internationalization and the mobility of teachers and students well promoted, as a bilateral mobility.
• Offer of two minors in English (similar to the offer model of other international schools and in accordance with the
recommendations of the European Commission), in specific and innovative areas in Portugal and at the international
level, • • Peer educational mentoring project
• Student Support Office with free psychology consultations

8.1.2. Pontos fracos 
• Verifica-se uma carga de trabalho elevada em contexto de sala de aula para os alunos.
• Os docentes têm de continuar a aumentar a suas qualificações académicas, com a obtenção do grau de doutor e do
Título de Especialista por provas públicas
• A sobrecarga dos educadores clínicos, não permite a realização de reuniões frequentes, com deslocação à ESSA,
para discussão de competências e metodologias de ensino. 
• A sobrecarga de tarefas atribuídas aos docentes de carreira e docentes convidados, nem sempre permite o
desenvolvimento de doutoramentos investigação e publicações científicas.
• Escassez de apoios financeiros para o desenvolvimento dos projetos de investigação e intervenção na comunidade.
• Existe um número limitado de docentes do departamento integrados nos projetos e parcerias europeias
• Escassez de apoios financeiros para o desenvolvimento dos projetos.
• Os inquéritos aos estudantes, contêm algumas ambiguidades e lacunas

8.1.2. Weaknesses 
• There is a high workload for students in classroom context
• Teachers need to continue to increase their academic qualifications
• The overload of clinical educators does not allow frequent meetings, with visits to ESSA, to discuss skills and
teaching methodologies.
• The overload of tasks assigned to teachers, does not always allow the development of research and scientific
publications.
• Reduced financial support for community and research projects development.
• There is a limited number of teachers integrated in European projects and partnerships
• Student surveys contain some ambiguities and gaps

8.1.3. Oportunidades 
• Integração numa instituição financeiramente saudável e com tradição de intervenção social que poderá estudar e
implementar formas de apoio pedagógico e social aos estudantes.
• Consciencializacão da necessidade de um website mais atrativo e internacional
• O aumento da internacionalização do departamento, permitiu uma mudança no pensamento dos docentes, criando
oportunidades de se avançar para uma reformulação curricular com aumento das metodologias de ensino centradas
no aluno e nas competências. 
• A Santa Casa da Misericórdia gere várias instituições de ação diversas, o que, quando devidamente analisadas com
o objetivo de potencializar os recursos da ESSA e melhorar as suas ofertas se tornará num ponto forte desta
instituição. 
• A valorização da fundamentação científica da prática clínica e da experiência profissional, permitem que se constitua
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um ambiente de aprendizagem dinâmico e enriquecedor para todos os participantes. 
• Paradigma da “prática baseada na evidência” está fortemente incorporado no programa 
• Conhecimento do curriculo pelo corpo docente e conhecimento de estratégias educativas mais eficientes, permite o
planeamento de uma revisão curricular, que permita optimizar o desenho curricular
• Alargamento das áreas de competências e de prática da Fisioterapia, permite alargar a diversidade dos locais de
educação integrada na prática
• A existência de uma rede de alumini com boas práticas clínicas permite aumentar a diversidade de educadores
clínicas em áreas diversas
• Existem apoios para os docentes, no sentido de facilitar a obtenção do grau de doutor. 
• Boa relação internacional que permite a integração em projetos financiados pela UE
• A existência de boas relações com a comunidade, são uma oportunidade para tornar as acções de ensino da ESSA
mais produtivas para os estudantes e mais significativas com ganhos para a comunidade. 
• A rede de instituições com que a ESSA se articula oferece uma boa base para o desenvolvimento das aprendizagens
dos estudantes. A Escola poderá explorar a possibilidade de iniciativas inovadoras para a prestação de cuidados na
comunidade. Isso poderá criar a oportunidade de acesso a casos clínicos e a contextos adequados à realização de
estudos de investigação.
• Muitos dos recursos existentes a nível da área de influência da Escola quer para a realização de investigação quer de
uma prática inovadora, são de instituições que têm objetivos diferenciados e que a ESSA tem que ser capaz de
compreender e integrar para construir parcerias de cooperação evitando o estabelecimento de um clima negativo de
competição. 
• Após existir um politica e estratégia de internacionalização com claros beneficios para o projeto educativo, temos um
corpo docente receptivo a aumentar a sua participação internacional
• Criação de grupos de trabalho para desenvolvimento institucional: politicas e atividades de internacionalização;
projetos na comunidade e inovação pedagógica

8.1.3. Opportunities 
• Integration in a financially healthy institutionwith a tradition of social intervention that can study and implement forms
of educational and social support for students.
• Awareness of the need for a more attractive and international website
• The existence of three curricular reformulations in the last 8 years and the increase in the internationalization of the
department, allowed a change in the thinking of teachers, creating opportunities in this phase to move towards a fourth
curricular reformulation with greater modernization of the curricular structure and increase of teaching methodologies.
student-centered and skills-based teaching.
• Santa Casa da Misericórdia is an institution that manages several institutions, which when properly analyzed in order
to maximize ESSA's resources and improve its offerings, will become a strong point of this institution. 
• The acknowledgment of both the scientific basis of clinical practice and professional experience, allows to enhance a
dynamic and enriching learning environment for all participants.
• The “evidence-based practice” paradigm is strongly incorporated into the program and constitutes a element in the
connection between professional practice and research.
• Well known curriculum by the faculty and the knowledge of efficient and innovative educational strategies, allows to
optimize the curriculum design
• Widened Physiotherapy scope of practice allows to expand the diversity of places of practice education
• The existence of an extensive aluminum network and with good clinical practices allows to increase the diversity of
clinical educators in different areas
• Existence of financial support for teachers, for doctorate degree.
• Good international relationship that allows integration into EU-funded projects
• The existence of good relations with the community is an opportunity to make ESSA's teaching actions more
productive for students and more significant with gains for the community.
• ESSA network offers a good basis for the development of students' learning. This may create the opportunity to
access clinical cases and contexts suitable for conducting research studies, which promote the development of
students and the faculty itself.
• Many of the existing resources within the School's area of influence, whether for carrying out research or for an
innovative practice, are from institutions that have different objectives which ESSA must understand and integrate in
order to build cooperative partnerships avoiding a negative competition climate.
• After there is an internationalization policy and strategy with clear benefits for the educational project, we have a
faculty that is receptive to increasing its international participation
• Creation of specific working groups for solid institutional development with respect to: internationalization policies
and activities; community projects and pedagogical innovation.

8.1.4. Constrangimentos 
• O sucesso da licenciatura depende em grande parte da evolução financeira favorável dos potenciais candidatos
dependente da conjuntura económica. Esta dependência pode ser encarada como um constrangimento relevante,
apesar de não controlável. 
• Saturação do mercado de trabalho que poderá conduzir a um crescimento da taxa de desemprego, levando por sua
vez à menor procura do curso. 
• Plano de estudos ainda pouco centrado em necessidades de saúde atuais e antecipadas para o futuro em contextos
comunitários
• Plano de estudos centrado nas competências clínicas, com pouca abordagem dos aspetos empreendedores do
profissional de saúde
• Modelo de educação clínica em parte centrado na doença e em blocos
• Existência de educadores clínicos com reduzida integração no projeto educativo
• A organização do sistema de saúde português não valoriza o posicionamento da Fisioterapia, oferecendo condições
de trabalho não correspondentes ao nível dos profissionais formados. Podendo condicionar o interesse pelo curso
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• A existência de 18 instituições de ensino superior a oferecer este curso, das quais 7 são públicas
• Propinas muito elevadas comparado com o ensino publico
• Inexistência de um gabinete dedicado à gestão de projetos na comunidade que permita otimizar e capitalizar os
inúmeros projetos existentes, de impacto para a sociedade e para a comunidade educativa da ESSA

8.1.4. Threats 
• The success of the degree depends in large part on the favorable financial evolution of the potential candidates. This
dependency can be seen as a relevant constraint as it is not controlled by the scool.
• Labor market saturation, might lead to an increase in the unemployment rate in this area, which in turn leads to lower
demand for the course.
• Curricular plan needs better aligned with the future health care needs in community context.
• Curricular plan needs to focus also on entrepreneurial competences of the health care professional.
• Clinical education model partly centered on the disease and in blocks.
• Clinical educators have limited integration in the educational project.
• The organization of the Portuguese health system does not value the positioning of Physiotherapy, offering working
conditions that do not correspond to the level of trained professionals, which might influence the interest of
candidates.
• The existence of 18 higher education institutions offering this course, of which 7 are public
• High fees when compared with public offer
• Inexistence of an office dedicated to project management in the community that allows to optimize and capitalize on
the countless existing projects, which have an impact on society and the educational community of ESSA.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Promover experiências de aprendizagem fora da sala de aula

 2. Encorajar e suportar docentes atuais a obter o título e contratar apenas futuros docentes com o título já adquirido 
 3. Desenvolver um plano de ação dirigido à integração dos educadores clínicos no projeto educativo

 4. Manter a prerrogativa de redução da carga letiva para docentes em programa de doutoramento
 5. Capitalizar melhor os projetos internacionais para envolvimento de mais docentes e alunos, e para produção de

outputs intelectuais e científicos de forma sistemática
 6. Explorar de forma sistemática meios de financiamento disponíveis para instituições não públicas

 7. Desenvolvimento de um gabinete e respetiva política de projetos na comunidade.
 8. Rever o conteúdo dos inquéritos aos estudantes

 9. Manter a revisão curricular centrada nas novas áreas de atuação e necessidades de saúde e nas competências de
empreendedorismo

 

8.2.1. Improvement measure 

1. Promote learning experiences in real context
 2. Encourage and support teachers in acquiring the specialist title

 3. Develop a plan of action for engagement with clinical educators
 4. Maintain the current teaching workload reduction for teachers developing their PhDs.

 5. Optimize international projects to engage students and teachers and prduce scientific publications
 6. Exploit in a systematic manner possibilities for funds for non-public institutions

 7. Development of an office and respective project policy in the community.
 8. Review the content of student surveys 

 9. Continue the curriculum revision centered on innovative and adequate strategies for the generation of students,
future needs of the practice, new areas of action of the physiotherapists and integrated in the practice 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta - 2,3,4,5,7,8

 

Média - 1,6,9
 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High - 2,3,4,5,7,8

 

Medium - 1,6,9
 

8.1.3. Indicadores de implementação 

1. Existência de mais do que duas unidades curriculares com experiências de aprendizagem em contexto real
 2. Cumprir os ratios exigidos pela A3ES no prazo de 5 anos

 3. Realização de pelo menos duas reuniões anuais com os educadores clínicos
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4. Manter a diminuição de carga letiva para os docentes em doutoramento de pelo menos 30% e aumento em 25% das
publicações científicas
5. Envolvência de estudantes em todos os projetos internacionais e Publicação de pelo menos um artigo por cada
projeto internacional
6. Existencia de pelo menos um projeto financiado
7. Existência de um gabinete uma política de projetos na comunidade aprovada 
8. Novo formulário de avaliação pelos alunos no sistema de qualidade
9. Identificação de objetivos de aprendizagem de empreendedorismo 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Existence of more than two curricular units with learning experiences in real context
2. Meet A3ES ratios for teachers qualifications
3. Existence of at least two annual meeting with clinical educators
4. Maintain a decrease of 30% of workload and increase 25% of scientific publications
5. Engagement of students and teachers in international projects and Publication of at least 1 paper per international
project
6. Existence of at least one funded project
7. Existence of an office dedicated to project management in the community
8. New evaluation form for students feedback in the quality assurance
9. Identification of learning outcomes centred in needs for future health needs and entrepreneurship 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>



04/03/2021 ACEF/2021/0420392 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=731db999-e6d2-19eb-db80-5ff6e7aa6904&formId=471cd6cb-5338-e859-d52d… 24/25

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 <sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
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<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


