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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.
PERA/1718/0027916
1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar
1.3. Data da decisão.
2019-03-06

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 Mestrado.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?
Não
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
NA
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
NA
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
NA
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
NA

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
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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 alunos e docentes. Participação em 3 Projetos europeus, contando
num deles com a colaboração dos restantes departamentos da ESSA: 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 ESSA, 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 WIFI), 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
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
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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 prática.
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
As in previous years, we have a higher supply versus intership places demand, allowing for students to choose their
preferences. In the last five 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.
Mestre
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR nº 78 2ª serie_ aviso 9351 de 20-04-2011.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
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:
NA
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:
NA
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1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
90
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):
3 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):
3 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.
Podem candidatar-se ao curso de Mestrado os profissionais que sejam titulares:
- De grau de licenciado em Fisioterapia ou equivalente legal;
- De 1º ciclo de estudos em Fisioterapia, obtido num estado aderente ao Processo de Bolonha, desde que
obtenham em Portugal o reconhecimento do grau de licenciado;
- De habilitação para o exercício de Fisioterapia obtido numa instituição de ensino superior estrangeira, após
processo de reconhecimento do grau de licenciado em Portugal;
- De um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atentando capacidade para
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ESSA
1.11. Specific entry requirements.
May apply for the MSc course professionals who possess:
- a degree in Physiotherapy or legal equivalent;
- 1st cycle of studies in physical therapy, obtained a state adhering to the Bologna Process provided they obtain
in Portugal recognition of a degree;
- authorization to practice physical therapy obtained from a foreign institution of higher learning, after recognition
process of a degree in Portugal;
- an academic, scientific or professional that is recognized as impairing the capacity to carry out this cycle of
studies by the Scientific Council of the ESSA
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
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
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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):
Mestrado em Fisioterapia / Saúde da Mulher
Mestrado em Fisioterapia / Envelhecimento
Mestrado em Fisioterapia / Musculo-esquelética

Options/Branches/... (if applicable):
Physiotherapy Master / Women Health
Physiotherapy Master / Elderly Process
Physiotherapy Master / Musculoskeletal

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
2.2. Estrutura Curricular - Mestrado em Fisioterapia / Saúde da Mulher
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Mestrado em Fisioterapia / Saúde da Mulher
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Physiotherapy Master / Women Health

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
Metodologia de Investigação / Research
Methodology
Ciências Biomédicas / Biomedical Sciences
Ciências Sociais e do Comportamento / Social
and Behavioural Sciences
Organização e Gestão / Management
Fisioterapia / Physiotherapy
(5 Items)

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

MI / RM

10

0

CB / BS
CSC /
SBS
OG / M
FT / PT

4

0

4

0

8
64
90

0
0
0

Observações /
Observations

2.2. Estrutura Curricular - Mestrado em Fisioterapia / Envelhecimento
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Mestrado em Fisioterapia / Envelhecimento
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Physiotherapy Master / Elderly Process

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
Metodologia de Investigação / Research
Methodology
Ciências Biomédicas / Biomedical Sciences
Ciências Sociais e do Comportamento / Social
and Behavioural Sciences
Organização e Gestão / Management
Fisioterapia / Physiotherapy
(5 Items)

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

MI / RM

10

0

CB / BS
CSC /
SBS
OG / M
FT / PT

5.5

0

11.5

0

8
55
90

0
0
0

Observações /
Observations
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2.2. Estrutura Curricular - Mestrado em Fisioterapia / Músculo-esquelética
2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Mestrado em Fisioterapia / Músculo-esquelética
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Physiotherapy Master / Musculoskeletal

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
Metodologia de Investigação / Research
Methodology
Ciências do Movimento Humano / Human
Movement Sciences
Organização e Gestão / Management
Fisioterapia / Physiotherapy
(4 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

MI / RM

10

0

3

0

8
69
90

0
0
0

CMH /
HMS
OG / M
FT / PT

Observações /
Observations

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.
Na generalidade as unidades curriculares adotam metodologias de ensino centradas em casos clínicos e discussão e
reflexão crítica por parte dos alunos. É ainda dada a possibilidade de discutir questões específicas da prática clínica
de cada um dos alunos. A colaboração de peritos da prática clínica, realça a relação entre a teoria e a prática,
reforçado pela análise de casos reais.
Considerando o estatuto estudante-trabalhador, é disponibilizado um apoio individual aos estudantes e orientações de
estudo autónomo à distância. A existência de cronogramas para cada UC facilita o acompanhamento do
desenvolvimento de cada UC.
Todo o processo de ensino é avaliado pelos alunos de forma sistemática ao final de cada semestre. Existem ainda
reuniões regulares com o coordenador do mestrado e coordenadores de ramo para acompanhamento próximo.
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.
Generally, every curricular unit adopts learning strategies centered in clinical cases (case-based learning) with
discussion and critical reflection by students. Students are given the opportunity to bring their cases from practice to
discussion with peers. The learning environment with experts from practice as educators allows to bridge theory and
contextualized practice. Considering professionals as students (most of the students), we have available a system of
individual coaching in campus and in distance learning. A timeline available at the start of each curricular unit
facilitates students to self-organize their study and development. The programme is assessed by students
systematically with programme coordinators in meetings and quality evaluation forms.
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.
A alocação de horas de contato respeita a norma institucional de cinco horas por cada ECTS para os programas de
mestrado, verificada pelo Conselho de Gestão. O desenho das metodologias de avaliação respeita a carga de trabalho
autónomo para cada ECTS. De forma a evitar sobrecarga, é feita uma análise transversal de todo o programa de
mestrado dos momentos e tipologias de avaliação. Esta distribuição é validada pelo Conselho de Mestrado e sujeita a
aprovação do Conselho Pedagógico.
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The contact hours calculation follows the institutional rule of 5 hours per ECTS for master programmes. The
assessment methodologies take in consideration the self-study hours available per curricular unit. Moreover, a
transversal analysis is made for the full programme to prevent workload peaks and diversity in assessment methods.
This analysis and related proposal are analyzed in the master committee and approved by the Pedagogic Council
before implementation.
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.
As estratégias de avaliação são correspondentes à tipologia de objetivos de aprendizagem e metodologias de ensino.
A folha de avaliação de cada componente, demonstra a correspondência entre os critérios de avaliação e os
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respetivos objetivos.
As metodologias de avaliação estão explicitas na ficha de unidade curricular e são explicadas aos estudantes na aula
de introdução de cada unidade curricular.
O responsável da unidade curricular faz uma revisão das metodologias de ensino e avaliação em conjunto com os
docentes envolvidos, sejam de carreira ou convidados. De forma a garantir modelos de avaliação rigorosos a ESSA
implementou uma formação a todos os seus colaboradores na docência sobre o desenvolvimento e aplicação de
rubricas de avaliação.
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Assessment methodologies are fully correspondent to teaching strategies. This is visible in the correspondence of
assessment criteria and learning outcomes in the course syllabus. Both are presented at the start of each curricular
unit to students. Every ear the curricular unit responsible revises the methods together with other collaborators. To
guarantee calibration in assessment, every assessor has been subjected to rubrics training.

2.4. Observações
2.4 Observações.
NA
2.4 Observations.
NA

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.
Maria da Lapa Capacete Rosado, Doutorada em Motricidade Humana, Especialidade de Atividade Física e Saúde,
Especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área da Fisioterapia, por deliberação do
Conselho Técnico Científica da ESSA, ao abrigo do artigo 57º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto., com investigação e publicações na área de formação fundamental do ciclo e
que se encontra em regime de tempo integral como Professor Adjunto.

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

Patricia Maria Duarte de Professor Adjunto ou
Almeida
equivalente
Joana dos Santos
Ferreira Pinho Oliveira
Nuno Miguel Nunes da
Rosa de Freitas Reis
Paulo Sacchetti Teixeira
de Sousa

Artur José Santos
Duarte

Assistente ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente
Assistente ou
equivalente
Equiparado a
Assistente ou
equivalente
Professor Adjunto ou
equivalente

Augusto Gil Brites de
Andrade Pascoal

Professor Auxiliar ou
equivalente

Inês Vieira Antunes de
Pina Cabral

Professor Adjunto ou
equivalente
Equiparado a
Assistente ou
equivalente
Professor Coordenador
Principal ou equivalente
Equiparado a Professor
Adjunto ou equivalente

Raquel de Morais
Carvalho Neto

Inês Vieira Paulino
Valente
João Manuel da Silva
Cunha Abrantes
José Manuel de
Carvalho Marcelino

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de
Informação/
tempo /
Information
Employment link

Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Saúde Especialidade Reabilitação
Neurológica

100

Licenciado

Fisioterapia

1.4

Doutor

Psicologia

0.8

Licenciado

Psicologia

1.1

Licenciado

Ciências da Nutrição

1.1

Ficha
submetida

Licenciado

Medicina

1.7

Ficha
submetida

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida

Doutor

Título de
especialista (DL Motricidade Humana
206/2009)

1.9

Ficha
submetida

Mestre

Psicologia da Saude

0.6

Ficha
submetida

Título de
Licenciado especialista (DL Fisioterapia
4.4
206/2009)
Biomecânica do Movimento /
Doutor
40
Motricidade Humana
Mestre
CTC da
Exercise and health
5.6
Instituição
behaviour

Ficha
submetida
Ficha
submetida
Ficha
submetida
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proponente
Manuel de Sousa e
Cunha
Maria Isabel Dias
Rasgado Rodrigues
Monteiro
Ana Isabel Correia
Matos de Ferreira Vieira
Ana Cabral Noronha
Meneses Cordeiro de
Sousa
Paulo Jorge dos Santos
Sousa
Cláudia Sofia Góis
Ribeiro Silva
Pedro Miguel Malta
Ferreira
Henrique Manuel
Cardoso Relvas Ferreira
Lúcia Maria Amaral
Domingos
Isabel Maria Sander
Souza Guerra
Marc Phillipe Reis
Maria de Fátima Batista
Sancho
Nuno Miguel Faria
Bento Duarte
Tiago Alberto Valente de
Freitas
Sónia Cristina da Silva
Vicente
Susana Patrícia Tinoco
Silva Duarte
João Tiago Fão Pinto
Abílio Jorge Ferreira
Lacerda
Andreia Cristina Alves
Antunes
António Manuel
Fernandes Lopes
José Manuel Fernandes
Esteves
Maria da Lapa
Capacete Rosado
Paulo Jorge Carvalho
Araújo
Maria Elisabete Gomes
da Silva Martins
Isabel Maria Damas
Brás Dias Ferreira
Diogo André da
Fonseca Pires

Professor Adjunto ou
equivalente

Mestre

CTC da
Professor Coordenador
Licenciado Instituição
ou equivalente
proponente
CTC da
Professor Adjunto ou
Doutor
Instituição
equivalente
proponente
Título de
Professor Coordenador
Mestre
especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
Professor Coordenador
Doutor
ou equivalente
Professor Adjunto ou
Mestre
equivalente
CTC da
Equiparado a Professor
Licenciado Instituição
Adjunto ou equivalente
proponente
Título de
Professor Coordenador
Licenciado especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
Título de
Equiparado a Professor
Doutor
especialista (DL
Adjunto ou equivalente
206/2009)
Título de
Professor Coordenador
Mestre
especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Título de
Professor Coordenador
Mestre
especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
CTC da
Professor Adjunto ou
Doutor
Instituição
equivalente
proponente
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Título de
Professor Coordenador
Doutor
especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
Título de
Professor Adjunto ou
Licenciado especialista (DL
equivalente
206/2009)
CTC da
Professor Adjunto ou
Mestre
Instituição
equivalente
proponente
Professor Adjunto ou
Licenciado
equivalente
Título de
Professor Adjunto ou
Licenciado especialista (DL
equivalente
206/2009)
Título de
Professor Coordenador
Mestre
especialista (DL
ou equivalente
206/2009)
Título de
Professor Adjunto ou
Mestre
especialista (DL
equivalente
206/2009)
CTC da
Professor Adjunto ou
Doutor
Instituição
equivalente
proponente
CTC da
Professor Adjunto ou
Licenciado Instituição
equivalente
proponente
Título de
Professor Adjunto ou
Doutor
especialista (DL
equivalente
206/2009)
Título de
Professor Adjunto ou
Doutor
especialista (DL
equivalente
206/2009)
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor

Desenvolvimento Motor da
Criança

0.6

Ficha
submetida

Fisioterapia

7.8

Ficha
submetida

Ciências da Saúde Reabilitação Neurológica

100

Ficha
submetida

Saúde e Aparelho
Respiratório

0.6

Ficha
submetida

Saúde Pública

4.2

Psicologia Social e das
Organizações

10

Fisioterapia

5

Ficha
submetida

Fisioterapia

4.4

Ficha
submetida

Biomedicina

3.3

Ficha
submetida

Gestão e administração

9.4

Ficha
submetida

Fisioterapia

1.7

Ficha
submetida

Fisioterapia

20.3

Ficha
submetida

Saúde Pública

13.3

Ficha
submetida

Fisioterapia

3.3

Ficha
submetida

Psicologia Educacional

4.2

Ficha
submetida

Fisioterapia

10

Ficha
submetida

Fisioterapia

0.6

Ficha
submetida

Medicina

1.1

Ficha
submetida

Fisioterapia

1.1

Ficha
submetida

Ciências da Educação

100

Ficha
submetida

Ciências da Fisioterapia

100

Ficha
submetida

Desporto

100

Ficha
submetida

Fisioterapia

100

Ficha
submetida

Ciências da Motricidade
Humana - Comportamento
Motor

100

Ficha
submetida

Saúde sem definição precisa 100

Ficha
submetida

Saúde Pública –
Especialidade em
Epidemiologia

Ficha
submetida

100

Ficha
submetida
Ficha
submetida

1059.5
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<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.
37
3.4.1.2. Número total de ETI.
10.49

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:

9

85.795996186845

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
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE):

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

6.65

63.393708293613

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
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

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 5.23
of the study programme
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas
áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well
3.74
recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study
programme

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*
49.857006673022

10.49

35.653002859867

10.49

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

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 8
to the institution for over 3 years
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
1
year

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*
76.26310772164

10.49

9.532888465205

10.49

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-600… 9/80

04/03/2021

ACEF/2021/0027916 — Guião para a auto-avaliação

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.
Total=30 (Doutor-1; Mestre-2; Licenciatura-10; Ensino secundário-10; Terceiro ciclo de ensino básico-5; 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; First 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.
40

5.1.2. Caracterização por género
5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender
Masculino / Male
Feminino / Female

%
14
86

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
Ano/year 1
Ano/year 2

Nº de estudantes / Number of students
19
21
40

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

N.º de vagas / No. of vacancies
N.º de candidatos / No. of candidates
N.º de colocados / No. of accepted candidates
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate
Nota média de entrada / Average entrance mark

Penúltimo ano / One before
the last year
20
12
12
11

Último ano/ Last
year
40
25
25
21

Ano corrente /
Current year
40
23
21
19

0

0

0

0

0

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

Penúltimo ano / One before
the last year
10
4

Último ano /
Last year
14
1

6

7

0

6

0

0

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).
NA
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).
NA
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares.
Em ambos os ramos não se verificam diferenças significativas em termos de sucesso escolar entre as diferentes
unidades curriculares e consequentemente as áreas s científicas do curso. As taxas de aproveitamento apresentam
níveis bastante elevados. Cerca de 90% dos estudantes obtém aproveitamento na avaliação contínuo e os restantes
em exame final, resultando numa taxa de aproveitamento de 100%.
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units.
In both branches there are no significant differences in terms of study success. The percentages are high with 90% of
the students passing during continuous assessment and the remain in the second opportunity leading to 100% study
rate success.

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).
Não aplicável para este nível de estudos.
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).
Not applicable for this level of studies.
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
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Não aplicável para este nível de estudos.
6.1.4.2. Reflection on the employability data.
Not applicable for this level of studies.

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
Classificação
Centro de Investigação / Research
(FCT) / Mark IES / Institution
Centre
(FCT)
Interdisciplinary Centre for the study
of human Performance (CIPER)
CICANT - Centro de Investigação
em Comunicação Aplicada, Cultura
e Novas Tecnologias - COFAC
Business Research Unit (BRUISCTE)
Instituto Português de Oncologia do
Porto Francisco Gentil
Comprehensive Health Research
Center

Muito Bom
Bom
Excelente

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

Faculdade de Motricidade Humana
1
(FMH/ULisboa)
CICANT - Centro de Investigação
em Comunicação Aplicada, Cultura 1
e Novas Tecnologias - COFAC
Instituto Universitário de Lisboa
1
(ISCTE-IUL)

Observações
/
Observations
NA
NA
NA

Excelente

EPE (IPO Porto)

1

NA

Excelente

Faculdade de Ciências Médicas
(FCM/UNL)

2

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/4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-600ac0fb4b8f
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/4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-600ac0fb4b8f
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.
O Departamento de Fisioterapia desenvolveu os projetos na comunidade abaixo listados, 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 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 destinahttps://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-60… 12/80
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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 Pediatrics – 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.
Os docentes do departamento de Fisioterapia estão envolvidos em quatro principais projetos:
- European consortium to develop standard values for gait -projeto europeu (consórcio internacional) em colaboração
com outras instituições de ensino dos Países Baixos, Suécia e Israel
- 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/SAUSER/7406/2020)
- Projeto AMELIA (Age, MEmory, Loneliness and Intelligent Ambients) em parceria com a Business Research Unit
(BRU) – ISCTE - IUL, com o objetivo prevenir a institucionalização precoce dos idosos, criando ambientes inteligentes
para a manutenção das capacidades cognitivas
- 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 (international consortium) in
collaboration with other institutions Netherlands; Sweden and Israel.
- “MyBack” project – implementation and efficiency of a self-management programme to prevent decays and
limitations and health promotion in low back patients (FCT Project TDC/SAU-SER/7406/2020)
- 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
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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
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in)
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out)
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out).

%
0
0
0
0
0

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 envolvimento dos estudantes em programas internacionais está condicionado pelo facto de serem profissionais,
que trabalham a full time e com dificuldades em se dedicarem a outras atividades para além das letivas e profissionais,
o que tem conduzido a uma taxa nula de adesão. Os novos projetos integrados, abaixo apresentados, serão
apresentados aos alunos de mestrado estimulando a sua participação, tendo em consideração o seu foco nas
comunidades de prática na inovação social e de reabilitação
- ENPHE (European Network of Physiotherapy Higher Education)
- COP4HL - Geração S+ - Increasing the impact of community-based interventions in healthy ageing (ERASMUS+)
- SUSWEL – Capacity building (ERASMUS+) – building communities of practice for social rehabilitation
- SIENHA – knowledge alliance (ERASMUS+) – developing a European master programme in Healthy Ageing

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.).
The students involvement in international programs is conditioned by the fact that they are professionals with full-time
jobs, leading to a zero adherence rate. The new integrated projects, below listed, will be introduces to the master
students, stimulating their participation, with consideration to the focus on the communities of practice in social
innovation and rehabilitations
- ENPHE (European Network of Physiotherapy Higher Education)
- COP4HL - Geração S+ - Increasing the impact of community-based interventions in healthy ageing (ERASMUS+)
- SUSWEL – Capacity building (ERASMUS+) – building communities of practice for social rehabilitation
- SIENHA – knowledge alliance (ERASMUS+) – developing a European master programme in Healthy Ageing

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Apesar do envolvimento limitado por parte dos estudantes de mestrado em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais, o envolvimento dos docentes tem sido uma mais valia para o plano de estudos. Na integração 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 estimulação de co-criação de
relevância para os estudantes e comunidade. São ainda expostos a diferenças culturais e de modelos de
funcionamento que aumentam as suas competências para lidar com a diversidade dos estudantes e das situações da
comunidade. Com o objetivo de responder à 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.
Even though the master student involvement in projects and/or national and international partnerships has been low,
the involvement of the faculty has been highly valuable for the curriculum. In the integration of such projects, the
faculty has developed competencies surrounding student-focus education, learning strategies of educating and learn
that are my dynamic. Furthermore, faculty has gain knowledge in project management and how to stimulate cocreation
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 working group for the reflection and development of Internationalization was created
in 2020, whose main objectives are the development of an institutional policy and an integrated and participated 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
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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 unidade curricular, são divulgadas a todos os intervenientes, e ficam disponíveis em suporte informático depois
de aprovadas pelos órgãos competentes da ESSAlcoitão.
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
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 ESSAlcoitão’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.
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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, técnicocientífica, 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
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 concerning 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, along with 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.
NA
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
NA
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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
• Os estudantes reconhecem uma elevada qualidade e competência do corpo docente
• Corpo docente com uma grande capacidade de estabelecer uma relação pedagógica e interpessoal, atendendo às
dificuldades e às necessidades individuais
• Plano curricular ajustado às exigências nacionais e internacionais em termos de conteúdos, estratégias de ensino
dinâmicas e centradas no aluno e nas competências profissionais
• Estrutura curricular flexível que permite ajuste na demonstração de aprendizagens e competências respeitando as
responsabilidades profissionais para os trabalhadores estudantes, desde que devidamente justificada a necessidade.
• Houve um aumento do número de candidatos na 9ª edição do Mestrado (10 candidatos para o ramo da músculoesquelética e 11 para o ramo da saúde da mulher) mas na 10ª edição apenas conseguimos abrir o ramo da saúde da
mulher com 12 candidatos. No entanto, comparativamente às edições anteriores, houve um aumento da procura.
• Corpo docente adequado e equilibrado em função da área de expertise profissional e qualificação académica ou
título de especialista
• Dedicação dos docentes e orientadores, estabelecendo uma relação profissional de proximidade aluno-docente.
• A interação com a comunidade local com integração em plataformas e projetos, através do estabelecimento de
parcerias, que permitem o desenvolvimento de trabalhos académicos.
• Plataforma informática de comunicação e de recursos educativos (Moodle) entre docentes e estudantes eficaz e de
uso fácil.
• Utilização eficaz da plataforma de ensino online (Teams) que permite a aprendizagem à distância e adequado à
corrente situação de contingência.
• Centro de Recursos Educativos da ESSA com acesso a informação científica ao mais alto nível de evidência.
• O secretariado do curso de mestrado eficaz.
• Apoio psicológico – GAE
8.1.1. Strengths
• Students acknowledge the high quality and expertise from the teachers.
• Teachers have a good capacity to establish a professional pedagogical and interpersonal relationship with individual
concern.
• Curriculum was updated to the national and international standards in terms of content, dynamic teaching strategies
and focus on students and professional competences.
• Flexible curriculum that allows for adjustment on how the learning progress and competences have been acquired,
given valid justification.
• ESSA observes and increase of applicants on the 9th edition of the masters (10 applicants for the Musculo-skeletal
specialization and 11 applicants for women’s health specialization), but in the 10th edition, ESSA only observed a total
of 12 applicants for women’s health (zero candidates for Musculo-skeletal). Nevertheless, in comparison to previous
edition, there was an increase of interest.
• Appropriate and balanced faculty for the area of professional expertise and with academic qualifications or specialist
title.
• Effort from the faculty and mentors, establishing a close professional student-faculty relationship.
• Interaction with communities, through partnerships and project and platform integration, that enable the development
of academic assignments.
• IT communication and educational resources software (Moodle) to make faculty-student interaction easy and
efficient.
• Efficient use of online education platform (Microsoft Teams), which allows for remote teaching and appropriate to the
current situation.
• The Centro de Recursos Educativos da ESSA offers access to the most reliable scientific information.
• An efficient masters helpdesk
• Psychological support
8.1.2. Pontos fracos
• Os alunos de mestrado têm um modelo de aprendizagem centrado no docente baseado na experiência anterior de
licenciatura, em vez de centrado nas competências e auto-desenvolvimento, necessitando de ajuste para aumento de
eficácia
• Apesar dos protocolos celebrados com instituições de ensino superior e outras com recursos laboratoriais, existem
dificuldades de acesso.
• Dificuldade em encontrar locais e orientadores, que cumpram os requisitos da Lei e da UC, para a realização do
estágio, no âmbito da unidade curricular “Estágio com Relatório” do 2ºano do Mestrado.
• A forma de divulgação do mestrado e da formação associada, ainda não é suficientemente apelativa e eficaz.
• 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 de tarefas atribuídas aos docentes de carreira e docentes convidados, nem sempre permite o
desenvolvimento de doutramentos investigação e publicações científicas.
• Escassez de apoios financeiros para o desenvolvimento dos projetos de investigação e intervenção na comunidade.
• Mobilidade internacional de estudantes e docentes limitada.
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• 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
• Students have a teacher-centred learning model expectation, due to their previous experience, instead of
competence-based and self-development, requiring adjustment for efficiency
• Despite the existence of prtocols with research labs, the access is limited
• Difficulty to find locations and clinical educators that comply with the Law and UC requisites for traineeships,
according to the “Estágio com Relatório” for the Masters 2nd year.
• Masters and CPD courses promotinal activitives and materials are not attractive and efficient enough.
• Teachers need to continue to increase their academic qualifications
• The overload of tasks assigned to teachers, does not always allow the development of research and scientific
publications.
• Limited international mobility of students and teachers
• Limited engagement of students and teachers in international projects
• 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
Potencial elevado para desenvolver comunidades de aprendizagem correspondentes à prática real, devido aos
trabalhadores estudantes.
• Esta interação com o campo profissional pode igualmente servir de base de recrutamento de novos estudantes para
a Escola.
• Interação com a prática profissional que favorece uma investigação aplicada e relevante para a prática clínica.
• Possibilidade de oferta formativa por módulos correspondentes a UC que possam mais tarde ser creditadas para
integração no mestrado.
• Integração numa instituição financeiramente saudável que poderá estudar formas de apoio pedagógico, reduzindo os
custos internos da ESSA e as propinas aos estudantes.
8.1.3. Opportunities
• Increased potential of developing communities of learning corresponding to professional practice, due to working
students.
• This interaction with professionals can also serve as a placement requirement for new students.
• Interaction with practice that facilitates collaboration for practice-based research.
• Possibility to offer separated modules and later credited
• Integrated in a wealthy institution
8.1.4. Constrangimentos
• Combinação de estudo e manutenção de atividade nem sempre é facilitada pela instituição empregadora ou é
limitada por fatores financeiros, sendo que, muitos estudantes apresentam uma situação laboral precária
• Frequentar um mestrado não traz ainda um retorno claro e imediato do investimento realizado no contexto
profissional para o estudante, estando depende do desenvolvimento de uma cultura de valorização da aprendizagem
ao longo da vida.
• Modelo educacional exigente ao nível da autoaprendizagem, análise de literatura internacional e desenvolvimento
profissional.
• Exigência de doutorados e especialistas (com Título, por provas públicas) no corpo docente, que poderá
comprometer a inclusão de profissionais com elevado grau de experiência clínica que não detenham os requisitos
exigidos pela lei
• Concorrência de outros cursos de mestrado na mesma área geográfica.
• Propinas muito elevadas comparado com o ensino publico
• Saturação do mercado de trabalho que poderá conduzir a um crescimento da taxa de desemprego, levando por sua
vez à menor procura do curso.
• 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
• 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
• A study-work balance is not always supported by the employers or is limited by financial issues.
• Attending a Master's degree does not yet offer immediate benefits to students in a professional context, being
dependent of personal beliefs regarding professional development
• Educational model demanding self-leaning, international literature analyses and professional development.
• Demand of PhD doctorates and specialists (with title, by public evidence) faculty might compromise the inclusion of
clinical experts
• Competition with other Master's degrees in the same geographical area
• High fees when compared with public offer
• Market saturation, leading to a higher unemployment rate in this area, demotivates potential candidates to enroll
• The organization of the Portuguese health system does not value the positioning of Physiotherapy, offering working
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conditions that do not correspond to the level of trained professionals, which might influence the interest of
candidates • • • 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. Manter o apoio individualizado ao percurso académcio
2. Potencializar as parecerias existentes para criar uma bolsa de locais de estágio para o mestrado, mais sólida e com
orientadores qualificados
3. Deverão ser ponderadas estratégias de marketing dirigidas aos profissionais, centradas não só na visibilidade do
curso de Mestrado, mas também no impacto na qualificação e na visibilidade dos Fisioterapeutas e da Fisioterapia
4. Aumentar o número de doutorados com teses desenvolvidas na área científica predominante do ciclo de estudos,
assim como a obtenção do Título de Especilaista por Provas Públicas
5. Encorajar e suportar docentes atuais a obter o título de especialista por provas públicas e contratar apenas futuros
docentes com o título já adquirido
6. Aumentar o número de publicações científicas do corpo docente, assim como a publicação de material pedagógico
7. Manter a prerrogativa de redução da carga letiva para docentes em programa de doutoramento
8. Explorar de forma sistemática meios de financiamento disponíveis para instituições não públicas
9. Encontrar estratégias de captação de estudantes internacionais
10. Integrar mais projetos de investigação ou de apoio à comunidade,nacionais e internacionais financiados.
11. Aumentar a colaboração de docentes internacionais
12. Promover programas de mobilidade internacional de alunos e docentes.
13. Rever o conteúdo dos inquéritos aos estudantes

8.2.1. Improvement measure
1. Maintain existing individual support to students
2. Optimize existing partnerships with clinical practice to increase the offer to master students with qualified clinical
educators
3. Adjust marketing strategies directed to professionals for more visibility
4. Increase the amount of PhDs and specialists in the scientific area
5. Encourage and support teachers qualifications with formal specialist title and hire only with the title previously
acquired
6. Increase scientific and educational publications
7. Maintain the current teaching workload reduction for teachers developing their PhDs.
8. Exploit in a systematic manner possibilities for funds for non-public institutions
9. Implement strategies to atract internatinal students
10. Integrate in more international research and community projects
11. Increase the cooperation of international teachers
12. Promote students and teacher international mobility
13. Review the content of student surveys
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta – 2,3,5,6,7,9,10,12,13
Média – 1,4,8,11
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
High – 2,3,5,6,7,9,10,12,13
Medium – 1,4,8,11
8.1.3. Indicadores de implementação
1. Satisfação dos alunos
2. Aumento de 20% do número de locais
3. Visibilidade no website e organizações profissionais com aumento do número de candidatos.
4. Aumento de 10% no corpo docente
5. Aumento de 10% no corpo docente
6. Aumento de 25% de publicações do corpo docente
7. Manter a diminuição de carga letiva para os docentes em doutoramento de pelo menos 30%
8. Existência de pelo menos um projeto novo financiado
9. Aumento de 10% de contactos de candidatos internacionais interessados
10. Aumento em 10% da integração de docentes e alunos em projetos internacionais
11. Existência de pelo menos dois docentes internacionais
12. Existência de pelo menos 2 alunos em mobilidade.
13. Existência de um gabinete uma política de projetos na comunidade aprovada
14. Novo formulário de avaliação pelos alunos no sistema de qualidade
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8.1.3. Implementation indicator(s)
1. Students satisfaction
2. 20% increase in partnerships
3. Visibility on the website and professional
4. 10% increase in the list of staff
5. 10% increase in the list of staff
6. 25% increase in the list of publications by the staff
7. Maintain a decrease of 30% of workload
8. Increase of 10% of contacts from interested international candidates
9. Development of at least one new project
10. Increase 10% the integration of teachers and students in international projects
11. Collaboration of at least two international teachers
12. At least two students in mobility
13. Existence of an office dedicated to project management in the community
14. New evaluation form for students feedback in the quality assurance

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular
9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
Decorrente da avaliação pela A3ES (PERA/1718/0027916), a CAE recomendou acreditar o mestrado, identificando, no
entanto, a necessidade de revisão da estrutura curricular, devendo a mesma ser considerada num futuro breve com
prioridade elevada. Nesse sentido o Departamento de Fisioterapia efetuou uma análise, tendo em conta a experiência
decorrente da organização de 12 edições, assim como as recomendações internacionais da World Physiotherapy
(WPT), da European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), da International Organization of Physical
Therapists in Pelvic and Women's Health (IOPTPWH)” - subgrupo da “World Physiotherapy”, do Grupo de Interesse em
Fisioterapia em Saúde da Mulher - Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (GIFSM-APF) e da IFOMPT (International
Federetion of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), da qual resultaram propostas concretas de melhoria:
(1) Haverá um aumento de 30 para 60 ECTS no 2º ano, o que implica a alteração para 120 do número de ECTS
necessários à conclusão do ciclo de estudos, passando ater uma duração de 4 semestres
(2) A estrutura curricular passa a integrar as seguintes áreas científicas: Ciências da Fisioterapia (FT), Organização e
Gestão (OG) e Metodologia de Investigação (MI), sendo que a área científica predominante do curso é Fisioterapia.
(3) O plano de estudos será composto por (1) um curso de especialização, com 60 ECTS e constituído por um conjunto
organizado de unidades curriculares, com três áreas de especialidade (Fisioterapia na Saúde da Mulher, Fisioterapia
em Condições Músculo-esqueléticas e a Fisioterapia Neurológica - em substituição da área de especialidade em
Envelhecimento) e um Tronco Comum às três áreas de especialidade; (2) um Trabalho de Projeto ou um Estágio de
natureza profissional objeto de relatório final, ambos com uma forte componente de investigação baseada na prática e
a que correspondem 60 ECTS.
(4) Foram alocadas 5h de contacto por cada ECTS em todas as unidades curriculares, à exceção das unidades
curriculares “Fisioterapia nas Disfunções do Pavimento Pélvico e Pélvis” e “Fisioterapia nas Condições Cirúrgicas da
Mulher” (Saúde da Mulher) pela exigência de ganhos de competências práticas, e “Estágio e Relatório”, com 6h de
contacto por ECTS, para que haja um desenvolvimento importante das competências práticas em contexto de estágio
clínico.
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
On the sequence of the last A3ES evaluation (PERA/1718/0027916), the master was accredited with the
recommendation to revise the programme with high priority. Consequently, a reformulation was performed taking in
consideration the 12 previous editions experience, and the World Physiotherapy (WPT), the European Network of
Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), the International Organization of Physical Therapists in Pelvic and
Women's Health (IOPTPWH) ”- subgroup of“ World Physiotherapy ”, the Group of Interest in Physiotherapy in Health of
Women - Portuguese Association of Physiotherapists (GIFSM-APF) and the IFOMPT (International Federetion of
Orthopedic Manipulative Physical Therapists) recommendations, resulting in the following major adjustments:
(1) An increase from 30 to 60 ECTS in the second year, resulting in a total of 120 ECTS instead of 90, to acquire the
master degree.
(2) Composed by the following scientific áreas: Physiotherapy Sciences (PTS), Management and Organisations (MO)
and Research Methodologies (RM), whereas PTS is predominant in the amount of ECTS.
(3) Structured by: (1) a specialisation course with 60 ECTS with three areas of specialization: (Physiotherapy in Women
´s Health; Physiotherapy in Musculoskeletal and Physiotherapy in Neurology instead of the specialization in Elderly
Process) and a Common Branch; (2) a Research Project or a Clinical Practice Report, both with a strong applied
research component, with 60 ECTS.
(4) In general, each ECTS corresponds to five hours of contact, except for the curricular units: Physiotherapy in Pelvis
and pelvic floor dysfunctions and Physiotherapy in Women´s Chirurgical Conditions in the Women´s Health
Specialisation, and the Clinical Practice and Report for the Common Branch, with six hours per ECTS, due to its
practical skills characteristics.
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9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
9.2. Área de Especialidade em Saúde da Mulher
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Área de Especialidade em Saúde da Mulher
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialization Women Health

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

Metodologia de Investigação / Research
MI/RM
methodology
Organização e Gestão / Management and
OG/MO
organisation
Fisioterapia / Physiotherapy
FT/PT
(3 Items)

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

7

0

5

0

108
120

0
0

Observações /
Observations

9.2. Área de especialidade em Músculo-esquelética
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Área de especialidade em Músculo-esquelética
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialization area in Musculoskeletal

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

Metodologia de Investigação / Research
MI/RM
methodology
Organização e Gestão / Management and
OG/MO
organisation
Fisioterapia / Physiotherapy
FT/PT
(3 Items)

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

7

0

5

0

108
120

0
0

Observações /
Observations

9.2. Área de Especialidade em Neurologia
9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Área de Especialidade em Neurologia
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialization in Neurology

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

Metodologia de Investigação / Research
MI/RM
methodology
Organização e Gestão / Management and
OG/MO
organisation
Fisioterapia / Physiotherapy
FT/PT
(3 Items)

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

7

0

5

0

108
120

0
0

Observações /
Observations
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9.3. Plano de estudos
9.3. Plano de estudos - Área de Especialidade em Saúde da Mulher - Ano 1
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Área de Especialidade em Saúde da Mulher
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization in Women Health
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Fisioterapia nas Disfunções do Pavimento Pélvico e
Pélvis / Physiotherapy in pelvic floor and pelvis
dysfunctions
Fisioterapia no Período Perinatal / Physiotherapy in
Perinatal period
Fisioterapia no Período pós-natal e intervenção sensorial
/ Physiotherapy in the postnatal period ans sensory
intervention in the baby
Fisioterapia nas Condições Cirúrgicas Específicas da
Mulher / Physiotherapy in women’s surgical conditions
(4 Items)

Duração
Área Científica
Horas Trabalho
/
/ Scientific
/ Working
Duration
Area (1)
Hours (3)
(2)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)

FT/PT

A

224

48 (48TP)

8

FT/PT

S2

336

55 (55TP)

11

FT/PT

S2

224

40 (40 TP)

8

FT/PT

S1

224

48 (8T + 40TP) 8

9.3. Plano de estudos - Tronco comum a todos os ramos de especialidade - Anos 1 e 2
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum a todos os ramos de especialidade
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common branch to all specializations
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Anos 1 e 2
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Years 1 and 2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Raciocínio Clínico e tomada de decisão em
Fisioterapia / Clinical reasoning and decision making
in Physiotherapy
Fisioterapia em Contextos Complexos /
Physiotherapy in complex contexts
Análise Crítica da Evidência e Investigação Aplicada
/ Critical appraisal of evidence and applied research
Gestão, Empreendedorismo Inovação em
Fisioterapia / Management, entrepreneurship and
innovation in Physiotherapy
Trabalho de Projeto / Research project

Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho
Horas Contacto /
/
/ Scientific
Duration / Working
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(5)
FT/PT

S1

140

26 TP

5

FT/PT

S1 e 2

224

40 TP

8

MI/RM

S1 e 2

196

36 S

7

OG/MO

S1

140

24 TC

5

FT/PT

S3 e 4

1680

300

60

Opcional
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FT/PT

S3 e 4

(30S+30OT+240
TC)
360
60
(30S+30OT+300E)

1680

Opcional

(6 Items)

9.3. Plano de estudos - Área de Especialidade em Músculo-esquelética - Ano 1
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Área de Especialidade em Músculo-esquelética
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization in Musculoskeletal
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Fisioterapia Avançada em Condições Músculo-Esqueléticas /
Advanced physiotherapy in musculoskletal conditions
Perspetivas sobre a dor / Pain perspectives
Exercício Terapêutico e Atividade Física / Therapeutic
exercise and physical therapy
Diagnóstico diferencial e métodos complementares de
avaliação do sistema ME/Differential diagnosis and
complementary methods of assessment of the MES
(4 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

FT/PT

A

588

FT/PT

S2

84

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)
104 (22 S + 82
21
TP)
14 (7S + 7TP) 3

FT/PT

S2

168

30 (30 TP)

6

FT/PT

A

140

26 (26 TP)

5

9.3. Plano de estudos - Área de Especialidade em Neurologia - Ano 1
9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Área de Especialidade em Neurologia
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization in Neurology
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area Duration Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Neurociências da Neuroplasticidade e do Controlo
Motor / Neuroscience of neuroplasticity and motor FT/PT
control
Neurorreabilitação Baseada na Evidência I /
FT/PT
Evidence based neurorehabilitation I
Neurorreabilitação Baseada na Evidência II /
FT/PT
Evidence based neurorehabilitation II

S1

140

28 (8S + 20 TP

5

S1

168

30 (10 S + 20 TP) 6

A

168

30 (10 S + 20 TP) 6
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Fisioterapia Neurológica Avançada I / Advanced
Neurological Physiotherapy I
Fisioterapia Neurológica Avançada II / Advanced
Neurological Physiotherapy II
Fisioterapia Neurológica Avançada III / Advanced
Neurological Physiotherapy III
Fisioterapia Neurológica Avançada IV / Advanced
Neurological Physiotherapy IV
(7 Items)
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FT/PT

S2

140

24 (6S + 18 TP)

5

FT/PT

S2

140

24 (6S + 18 TP)

5

FT/PT

S2

140

24 (6S + 18 TP)

5

FT/PT

S2

84

14 (14 S)

3

9.4. Fichas de Unidade Curricular
Anexo II - Tronco Comum - Fisioterapia em Contextos Complexos
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - Fisioterapia em Contextos Complexos
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - Physiotherapy in complex contexts
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha de unidade curricular não dispensa a consulta do Regulamento do Curso.
9.4.1.7. Observations:
This Course Unit Form does not exempt you from consulting the Course Regulations.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paul Beenen, Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Católica Portuguesa, com tese desenvolvida na área
da Fisioterapia; Professor Adjunto Convidado
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
- Diogo André da Fonseca Pires; Doutorado em Epidemiologia, com tese desenvolvida na área da Fisioterapia,
Professor Adjunto
- Maria da Lapa Rosado, Doutorada em em Motricidade Humana, com tese desenvolvida na área da Fisioterapia,
Especialista de reconhecida experiência e competência profissional” na área da Fisioterapia, por deliberação do
Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
- Ana Isabel Correia Matos de Ferreira Vieira, Doutorada em Ciências da Saúde – especialidade Reabilitação
Neurológica, com tese desenvolvida na área da Fisioterapia, Especialista de reconhecida experiência e competência
profissional” na área da Fisioterapia, por deliberação do Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão, Professor
Adjunto
- José Manuel Fernandes Esteves, Mestre em Fisioterapia, Título de especialista (DL 206/2009), Professor Adjunto
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se que no final o estudante seja capaz de:
• Analisar utentes e comunidades numa perspectiva de saúde positiva, direcionando a intervenção para resultados de
bem estar e envelhecimento saudável, independentemente de ter condição clínica ou não.
• Integrar os contextos actuais de saúde e perspetiva de comunidades saudáveis nos modelos de intervenção da
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Fisioterapia.
• Gerir os diferentes fatores de influência à qualidade do movimento e funcionalidade, associados ou não à condição
específica do utente, nomeadamente: dor, atividade física, parâmetros quantitativos do movimento e fatores mentais e
emocionais.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to be able to:
• Analyze patients and communities under the framework of positive health, guiding intervention towards outcomes
related with well-being and healthy ageing independently of the specific condition.
• Implement intervention plans based on current health global contexts and healthy communities.
• Manage the different influencing factors of movement and functional activity, namely: pain, physical activity,
quantitative parameters of movement, mental health and emotions.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceito e visão de Saúde positiva
2. Assuntos globais em saúde - impacto e novos contextos de atuação da fisioterapia
3. Aprofundamento do conhecimento dos aspetos multifatoriais de influência no movimento, bem -estar e
funcionalidade
o Métodos de análise quantitativa do movimento
Parâmetros cinéticos e cinemáticos
o Avanços na compreensão da dor e sua gestão
Neuromatriz e Neuroassinaturas
Modelo preditivo
Nocicepção versus Dor
Dimensões de influência na percepção da experiência dolorosa
Fisiopatologia e neuro-imunologia da dor
Impacto da dor no movimento e atividades funcionais
o Atividade física como estratégia e impacto em condições com patologia e sem patologia
o Abordagens de capacitação, resiliência e auto-gestão em desafios em saude e bem-estar mental associados a
stress, ansiedade sem patologia associada
9.4.5. Syllabus:
1. Concepts and perspectives on positive health
2. Global issues in health – impact and new scopes of practice
3. Multifactorial influencers of movement, well-being and functional activity:
o Quantitative aspects of movement
Kinectic and cinematic parameters
o Advanced comprehension of pain and its management
Neuromatrix and Neuroasignatures
Predictive thinking
Nociception versus Pain
Dimensions on pain perception
Fisiopathology and neuro-immunity in pain
Impact in movement and functional activities
o Physical activity as a intervention strategy in healthy communities and with clinical conditions
o Capacity, resilience and self-management in mental health issues associated to stress and anxiety in non-clinical
conditions.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pela análise dos conteúdos e objetivos verifica-se uma correspondência imediata entre os mesmos.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cross analysis between syllabus and learning outcomes shows a direct correspondence.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Aulas teórico-práticas (40h)– aprendizagem baseada em casos, com elementos expositivos e realização de exercícios
e análise e discussão de casos em pequenos grupos de trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Atividade individual – teste escrito de escolha múltipla sobre os conteúdos – 60%
• Trabalho de grupo sobre os conteúdos 3 – 40%
o A estrutura do trabalho é dada no ínicio das aulas.
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores a cada componente.
Exame final:
• Igual à avaliação periódica, realizando apenas o trabalho a que não teve aproveitamento.
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores em cada componente.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Theoretical-practical classes (40h) – case-based learning with knowledge transference elements and carrying out
exercises and analyzing and discussing cases in small working groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual assignment – multiple choice written test about all contents – 60%.
• Group assignment about content’s 3 – 40%.
o The specific structure of the assignments is given at the start of the curricular unit.
The passing threshold is 10,00 for each assignment.
Final exam:
• The same as above, repeating only the failed assignment.
The passing threshold is 10,00 for each assignment.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem baseada em casos, requer a aplicação dos conteúdos teóricos e o cumprimento dos objetivos de
aprendizagem na prática. O objetivos de aprendizagem são a base para os critérios de avaliação e respetivas folhas de
classificação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The case-based approach requires the application of theory into practice and achievement of learning outcomes. The
learning goals are the base to develop assessment criteria and forms.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Butler, D. (2003). Explain Pain. NoiGroup Publications.
• Strong, J. et al (2002). Pain: a Textbook for Therapists. Churchhill Livingstone: London.
• Kandel, E. et al (2000). Principals of Neural Science. McGraw Hill: USA.

Anexo II - Tronco Comum - Raciocínio clínico e tomada de decisão em Fisioterapia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - Raciocínio clínico e tomada de decisão em Fisioterapia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - Clinical reasoning and decision-making in Physiotherapy
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
26
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha de unidade curricular não dispensa a consulta do Regulamento do Curso.
No atual ano letivo e como medida de contingência perante os efeitos da COVID-19, algumas atividades académicas
poderão realizar-se via plataforma digital.
9.4.1.7. Observations:
This curricular unit description does not exempt the consultation of the Course Regulations.
In the current academic year, as a contingency measure in the face of COVID-19 effects, some academic activities may
take place online.
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Maria Duarte de Almeida, Doutorada em Ciências da Saúde – especialidade Reabilitação Neurológica,
Especialista de reconhecida experiência e competência profissional” na área da Fisioterapia, por deliberação do
Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
- António José Alves Lopes, Mestre em ciências da Fisioterapia, Especialista de reconhecida experiência e
competência profissional” na área da Fisioterapia, por deliberação do Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão,
Professor Adjunto
- Diogo André da Fonseca Pires; Doutorado em Epidemiologia com tese desenvolvida na área da Fisioterapia,
Professor Adjunto
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Aplicar o processo da fisioterapia com autonomia e qualidade profissional, através de uma prática reflexiva,
reconhecendo os limites da sua prática;
• O aluno deverá utilizar o processo de Fisioterapia nas suas várias etapas, sistematicamente e explicitamente
seguindo as linhas orientadores profissionais e contextualizada nas diferentes áreas de intervenção;
• O aluno deverá ser capaz de realizar um rápido processo inicial no sentido definir indicação para Fisioterapia ou
encaminhamento para outro profissional (screening process);
• Defina o diagnóstico e prognóstico da fisioterapia, plano de intervenção, baseado na melhor evidência disponível e
nos factores de influência da condição clínica;
• Registe o processo de intervenção da fisioterapia, de forma clara, sistemática, completa e compreensível para todos
os parceiros.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Apply the physiotherapy process with autonomy and professional quality through reflective practice, recognizing the
limits of their practice;
• The student must use the process of physiotherapy in its various stages, systematically and explicitly following the
guiding professionals and contextualized lines in different areas of intervention;
• The student should be able to perform a rapid initial process towards defining indication for physical therapy or
referral to another professional (screening process);
• Set the diagnosis and prognosis of physiotherapy intervention plan based on the best available evidence and the
factors influencing the clinical condition;
• Sign the process of physiotherapy intervention in a clear, systematic, complete and understandable for all partners.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Profissional Autónomo:
• Definição de contexto/competências/oportunidades (Profissional de 1º contacto, acesso directo)
• Autonomia suportada na atuação/colaboração com outros profissionais
• Implicações ético/legais
Modelos de raciocínio e tomada de decisão:
• Modelos de Intervenção (Processo da Fisioterapia, CIF, modelos específicos)
• Raciocínio Clínico (Modelos e contextos de utilização)
• Diagnóstico Diferencial (Screening/Flags/Triagem para decisão diagnóstica)
• Diagnóstico/Prognóstico/Intervenção (Clinical Prediction Rules)
• Ética profissional aplicada
Pratica Informada pela Evidencia:
• Definição de conceitos e contextos
• Ciclo de implementação da Evidencia (Estratégias, ferramentas)
• Utilização de evidência na prática clinica (Linhas orientadoras, protocolos, Meta e Revisões Sistemáticas, RCTs, etc)
• Avaliação de impacto da decisão
9.4.5. Syllabus:
Autonomic professional:
• Definition of context / skills / opportunities (1st contact Professional, direct access)
• Autonomy supported the action / collaboration with other professionals
• ethical / legal implications
Clinical reasoning and decision-making models:
• Intervention Models (Process of Physiotherapy, CIF, specific models)
• Clinical Reasoning (Models and use contexts)
• Differential diagnosis (Screening / Flags / Screening for diagnostic decision)
• Diagnosis / Prognosis / Intervention (Clinical Prediction Rules)
• Applied professional ethics
Practice Informed by Evidence:
• Definition of concepts and contexts
• implementation cycle of Evidence (strategies, tools)
• Use of evidence in clinical practice (Guidelines, protocols, Meta and Systematic Reviews, RCTs, etc.)
• the decision Impact Assessment
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos visam o desenvolvimento da capacidade do aluno em aplicar o Processo da Fisioterapia
num contexto real (com o utente) tendo por base os modelos intervenção e racicionio clinico, utilizando a melhor
evidência disponível, reconhecendo ainda o âmbito da sua intervenção facilitanto assim uma pratica autonoma.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus aimed at developing the student's ability to apply the physiotherapy process in a real context (the user)
based on the intervention models and clinical reasoning using the best available evidence, acknowledging yet the
scope of their intervention and practice autonomously.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular irá ser desenvolvida em sala de aula, utilizando metodologia expositiva mas também interativa
e participativa.
Avaliação periódica:
Trabalho individual: Entrega (90%) e discussão (10%) de um trabalho individual , com metodologia especifica,
apresentado por escrito, de acordo com as normas estabelecidas. Só serão considerado para a avaliação se
cumpridos a totalidade das normas estabelecidas.
Exame final:
Trabalho individual: Entrega (80%) e apresentação com discussão (20%) de um trabalho individual, com metodologia
especifica, apresentado por escrito, de acordo com as normas estabelecidas. Só serão considerado para a avaliação
se cumpridos a totalidade das normas estabelecidas.
Para aprovação na unidade curricular, o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores na prova do exame final.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course will be developed in the classroom, using expository but also interactive and participatory methodology.
Periodic evaluation:
Individual work: Delivery (90%) and discussion (10%) of an individual work with specific methodology, in writing, in
accordance with established standards. Will only be considered for the evaluation is completed all of the established
norms.
Final exam:
Individual work: Delivery (80%) and presentation with discussion (20%) of an individual work with specific
methodology, in writing, in accordance with established standards. Will only be considered for the evaluation is
completed all of the established norms.
To pass the course, the student must have a minimum of 10 marks in the test of the final exam.
The examination time feature and special time, have the same composition of the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A elaboração de um trabalho individual acerca de um contexto da pratica clínica como elemento de avaliação permite
tornar explícito todo o processo de tomada de decisão e aferir se o aluno realiza uma intervenção de acordo com as
competências esperadas no âmbito desta unidade curricular.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of an individual work about a context of clinical practice as an evaluation element helps make explicit
the entire decision-making process and assess if the student performs an action in accordance with the competencies
expected within this course.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen, N. Clinical reasoning in the health professions, BHE Philadelhia, 2008
Catherine Cavallaro Goodman (2013). Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral. St. Louis :
Saunders Elsevier
Rob Herbert et al (2011). Practical evidence-based physiotherapy. Edinburgh : Elsevier

Anexo II - Tronco Comum - Gestão, empreendedorismo e inovação em Fisioterapia
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - Gestão, empreendedorismo e inovação em Fisioterapia
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - Management, entrepreneurship and innovation in Physiotherapy
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
25
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha de unidade curricular não dispensa a consulta do Regulamento do Curso.

9.4.1.7. Observations:
This curricular unit description does not exempt the consultation of the Course Regulations.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Maria Duarte de Almeida, Doutorada em Ciências da Saúde - Especialidade em Reabilitação Neurológica e com
tese desenvolvida na área da Fisioterapia; Especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área
da Fisioterapia, por deliberação do Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
- Carla Sandra Martins Pereira, Doutorada em Saúde Pública, Professor Coordenador Convidado
- Marietta Handgraaf, Master in Medical Education by Humboldt University Berlin, Germany, Bachelor in Physiotherapy
by UAS, Utrecht, NL; Professor Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos deverão ser capazes de:
• Analisar de forma sistemática e objectiva a informação disponível que contribua para uma melhor organização de
serviços..
• Aplicar o processo da qualidade em fisioterapia, através de uma prática reflexiva.
• Contribuir para a organização e gestão dos serviços de saúde em que está inserido de forma eficaz e adequada ao
contexto e necessidades
• Criar ou inovar o modelo de negócios da prática clínica, com uma visão estratégica da sua estrutura e mais valia de
serviços, de acordo com o modelo de negócios Canvas.
• Liderar equipas multi e intedisciplinares
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to:
• Systematically and objectively analyze the available information that contributes to a better organization of services
• Apply the process quality in physical therapy, through reflective practice.
• Contribute to the organization and management of health services that is effectively and appropriately to the context
and needs
• Create or innovate the business model of clinical practice etting, with a strategic vision and added value of their
services, under the Canvas model framework.
• Leadership within multi and interprofessional teams
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Governação clínica; gestão pela qualidade
• Componentes da governação clínica
o Gestão do risco
o Auditorias clínicas
o Gestão de recursos humanos
o Desenvolvimento profissional Contínuo
o Eficácia clínica
o Informação clínica
• Melhoria continua da qualidade
• Modelo de negócios Canvas
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-60… 29/80

04/03/2021

ACEF/2021/0027916 — Guião para a auto-avaliação

o Empreendedorismos e inovação em contextos públicos e privados
o Startups em Fisioterapia
• Liderança em contextos interprofissionais
9.4.5. Syllabus:
• Clinical governance; Quality management
• Clinical governance components:
o Risk management
o Clinical Audits
o Human resources management
o Continuous professional development
o Clinical efficiency
o Clinical information
• Continuous quality improvement
• Canvas Business model
o Entrepreneurship and innovation in public and private contexts
o Startups
• Leadership in interprofessional contexts
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pela análise dos conteúdos e objetivos verifica-se uma correspondência imediata entre os mesmos.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cross analysis between syllabus and learning outcomes shows a direct correspondence.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
: Aulas teórico-práticas de discussão e debate de contextos profissionais
Avaliação Periódica:
• Reflexão individual escrita (30%)
• Trabalho de grupo (70%)
Exame final:
• Reflexão individual escrita (30%)
• Trabalho Individual: projecto de governação clínica em unidade de Fisioterapia (40%)
• Discussão oral sobre os trabalhos apresentados (30%)
Obrigatório: Para aprovacão na unidade curricular, o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada
componente da avaliação
O exame de recurso e especial, têm a mesma estrutura e ponderações do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical with discussion and debates of professional contexts
Periodic assessment:
• Individual written reflection (30%)
• Work group (70%)
Final exam:
• Individual written reflection (30%)
• Individual work: clinical governance project in a physiotherapy unit (40%)
• Discussion about the work presented (30%)
Required: For approval in the Unit, the student must have a minimum value of 10 points in each component of the
assessment
Appeal and special examination will have the same structure and weight of the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem baseada em contextos profissionais, requer a aplicação dos conteúdos teóricos e o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem na prática. O objetivos de aprendizagem são a base para os critérios de avaliação e
respetivas folhas de classificação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The professional context-based approach requires the application of theory into practice and achievement of learning
outcomes. The learning goals are the base to develop assessment criteria and forms.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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• Chambers, Ruth; Rogers, David; Boath, Elizabeth (2007). Clinical Effectiveness And Clinical Governance Made Easy;
Radcliffe Publishing Ltd,
• Jones, Robert; Jenkins, Fiona (2007). Key Topics in Healthcare Management: Understanding the Big Picture (Allied
Health Professions - Essential Guides); Radcliffe Publishing Ltd;
• McSherry, Rob ; Pearce, Paddy (2007). Clinical governance: a guide to implementation for healthcare professionals;
Wiley Blackwell; 2nd Edition
• Sale, Diana N.T. (2005). Understanding Clinical Governance and Quality Assurance: Making it Happen, Palgrave
Macmillan
• Sale, Diana N.T ( 2000). Quality Assurance: A Pathway to Excellence . Palgrave Macmillan
• Swage, Thoreya MBBS (2003). Clinical Governance in Healthcare Practice, Butterworth-Heinemann; 2 edition

Anexo II - Tronco Comum - Análise Crítica da Evidência e Investigação Aplicada
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - Análise Crítica da Evidência e Investigação Aplicada
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - Critical Appraisal of Evidence and Applied Research
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
36
9.4.1.6. ECTS:
7
9.4.1.7. Observações:
Consultar as normas regulamentares do mestrado
9.4.1.7. Observations:
Consult with master course regulations.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Fernandes Lopes, Mestre em Ciências da Educação, Título de Especialista em Fisioterapia (DL
206/2009), Professor Coordenador
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
- Cláudia Sofia Góis Ribeiro da Silva, Mestre em Psicologia, Professor Adjunto Convidado;
- José Manuel Fernandes Esteves, Mestre em Fisioterapia, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009),
Professor Adjunto;
- Isabel Maria Damas Brás Dias Ferreira, Doutora em Psicologia Social na área da promoção da saúde, Professor
Adjunto
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conduzir sínteses de investigação de alto nível e gerir questões complexas relacionadas com a ética, teorias e
métodos dentro da sua área de investigação científica e na interacção com ambientes de investigação relevantes,
nacionais e internacionais.
2. Reflectir e avaliar criticamente questões científicas e/ou de inovação complexas, relacionadas com a fisioterapia
como área de investigação e área de actuação clínica.
3. Analisar criticamente relatórios de avaliação publicados.
4. Elaborar, de forma independente, um projecto de investigação em fisioterapia com a formulação de problemas
relevantes e a aplicação de métodos científicos reconhecidos.
5. Contextualizar teórica, ética, e metodologicamente o seu projecto de investigação.
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9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Conduct high level research synthesis and manage complex questions related to ethics, theories and methods
within his/her scientific research field and in interaction with relevant national and international research environments
2. Critically reflect and evaluate complex scientific and/or innovation issues related to physiotherapy as research area
and clinical field.
3. Critically appraise published research reports.
4. Plan, independently, a research project within physiotherapy with the relevant problem formulation and the
application of recognized scientific methods.
5. Contextualize theoretically , ethically and methodologically her/his research project.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Prática Baseada na Evidência: Métodos e meios de pesquisa da evidência científica disponível.
• Paradigmas e desenhos de investigação; qualitativos e quantitativos.
• Técnicas de amostragem.
• Critérios de medida: qualidades dos instrumentos de recolha de dados na investigação e na clínica.
• Análise qualitativa, análise quantitativa e respectivos métodos de tratamento informático.
• Ética e deontologia profissional em investigação.
• Comunicação oral e escrita dos resultados da pesquisa.
• Análise crítica de relatórios de investigação.
• Elaboração de projectos com vista à investigação e desenvolvimento.
9.4.5. Syllabus:
• Evidence-Based Practice: Methods to search the available scientific evidence.
• Paradigms and research designs; qualitative and quantitative.
• Sampling techniques.
• Measurement criteria: quality of the data collection tools in research and clinical practice.
• Qualitative analysis, quantitative analysis and their methods of computer processing.
• Ethics and professional ethics in research.
• Oral and written communication of research results.
• Critical analysis/appraisal of research reports
• Elaboration of projects for research and development.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular visa consolidar os conhecimentos sobre metodologia da investigação e em particular a
preparação dos projectos a realizar no 2º ano do curso. Nessa base os conteúdos estão centrados na avaliação crítica
da investigação publicada e nos métodos de investigação que suportam uma prática baseada na evidência e na
elaboração de projectos de investigação.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit aims at consolidating the knowledge of research methodology and in particular the preparation of
projects in the second year of the course. On that basis the contents are centered in the critical appraisal of research
articles, and on research methods that support evidence-based practice and developing research projects.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular decorrerá no modelo de seminário.
Avaliação periódica:
Para que o aluno obtenha aproveitamento nesta UC, terá de realizar dois trabalhos com obtenção da nota mínina de
10,00 em cada um deles.
Trabalho A - Análise crítica de um relatório de investigação publicado, de acordo com a estrutura definida no início da
unidade curricular (trabalho individual) – 30 % da nota final
Trabalho B - Realização de um anteprojecto de investigação, de acordo com a estrutura definida no início da unidade
curricular (trabalho individual) – 70 % da nota final.
Exame final:
Os alunos que não obtenham aproveitamento no regime de avaliação ao longo do ano, ou os que detenham estatuto
especial adequado, poderão submeter-se a exame final, que consta de duas partes, uma prova escrita, e uma prova
prática, perante um júri, a qual poderá ocorrer em dia distinto.
Só poderão passar à prova prática os estudantes que obtenham nota igual ou superior a 10,00 valores na prova
escrita..
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The Course will take place at the seminar model.
Periodic evaluation:
For the student to obtain approval in this CU, he/she will have to perform two assignments with a minimum score of
10.00 in each of them.
Work A - Critical analysis /apparaisal of a published research report, according to the structure defined at the
beginning of the course (individual work) - 30% of the final grade
Work B - Conducting a project of a research, according to the structure defined at the beginning of the course
(individual work) - 70% of the final grade.
Final examination:
Students who do not obtain a pass in the periodic evaluation process, throughout the year, or those who hold
appropriate special status may submit to the final exam: a written test and a practical test, before a jury, which may
occur on a different day.
In order to attend the practical part of the exam students must obtain a grade equal to or greater than 10 in the written
exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Considerando que as principais competências a obter residem na análise crítica da investigação publicada e na
elaboração de projectos, as duas actividades de avaliação ao longo do ano têm uma correspondência directa.
A escolha pelo modelo de seminário justifica-se pela necessidade de acompanhar os estudantes no desenvolvimento
dos seus projectos de investigação, respeitando a individualidades das suas escolhas e fomentando uma progressiva
partilha de conhecimentos e experiências ao longo do desenvolvimento dos seus trabalhos.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Whereas the core competencies to achieve reside in the critical analysis/appraisal of published research and
development of projects, the two evaluation activities throughout the year have a direct correspondence.
The choice for the seminar model is justified by the need to monitor the students in developing their research projects,
respecting the individualities of their choices and encouraging a gradual sharing of knowledge and experience
alongside the development of their work.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
APA (2008). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological
Association.
Batavia, M. (2001). Clinical research for health professionals: A user-friendly guide. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Hammell, K. e Carpenter, C. (2008) Qualitative research in evidence-based rehabilitation, Thorofare : Slack
Law, M. & MacDermid, Editores, (2008) Evidence Based Rehabilitation: A Guide to Practice, Slack Inc,NJ, USA
Sacket, D. et al (2000) Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM, 2nd ed, Edinburgh: Churchill
Livingstone
Swisher, L e Krueger-Brophy, C (1998) Legal and ethical issues in physical therapy, Boston : Butterworth-Heinemann
Rauscher, L. Greenfield, B.H.(2009

Anexo II - Tronco Comum - optativa - Estágio e Relatório
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - optativa - Estágio e Relatório
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - optional - Clinical practice and report
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-60… 33/80

04/03/2021

ACEF/2021/0027916 — Guião para a auto-avaliação

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1680
9.4.1.5. Horas de contacto:
360
9.4.1.6. ECTS:
60
9.4.1.7. Observações:
Os alunos podem optar por esta unidade curricular em vez da UC Trabalho de Projeto, para obter os 60 ECTS do ano 2.
O desenvolvimento das três componentes de avaliação tem regulamento específico a ser consultado em anexo a esta
ficha.
9.4.1.7. Observations:
Students can opt for this curricular unit instead of Research Project to acquire the 60 ECTS in year 2.
The specific rules, structure and responsibilities for the development of these three components are clearly described
in the curricular unit handbook.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Maria Duarte de Almeida; Doutorada em Ciências da Saúde - Especialidade em Reabilitação Neurológica com
tese desenvolvida na área da Fisioterapia, Especialista de reconhecida experiência e competência profissional” na
área da Fisioterapia, por deliberação do Conselho Técnico Científica da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A definir de acordo com a seleção de locais de estágio dos estudantes, de acordo com os requisitos para
orientadores, previstos na lei.
Artigo 21º.
Orientação
1 — A elaboração da dissertação ou do trabalho de projecto e a realização do estágio são orientadas por doutor ou por
especialista de mérito reconhecido como tal pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de
ensino superior, nacional ou estrangeiro.
2 — A orientação pode ser assegurada em regime de co-orientação, quer por orientadores nacionais, quer por
nacionais e estrangeiros.
Pág. 2248 DR — I SÉRIE-A Nº.60 — 24 de Março de 2006
To be defined accordingly to the chosen clinical placement, respecting the requisites for the clinical educator:
Article 21st
Clinical practice tutoring
1 – The guidance of the clinical practice report by a lecturer with PhD degree or specialist title, by both national or
international tutors.
2 – The guidance can be co-oriented by both national or international tutors.
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aplicar os conhecimentos e competências adquiridas, em contexto prático de contacto com utentes.
2. Implementar um modelo de intervenção junto a utentes
3. Sintetizar criticamente os modelos de intervenção e local de prática.
4. Explicar a qualidade dos serviços à luz dos padrões de qualidade
5. Analisar as competências dos fisioterapeutas do local de prática (incluindo as suas), em função do perfil de
competências e do nível de mestrado
6. Analisar os princípios éticos aplicados no local de prática .
7. Sintetizar a existência de dilemas éticos no local de prática.
8. Sintetizar a relação custo-eficácia do modelo de intervenção do local de prática.
9. Sintetizar a promoção da imagem profissional do local de prática.
10. Explicar critica e científicamente dois casos clínicos
11. Elaborar uma proposta de inovação do local de prática utilizando o modelo canvas.
12. Comunicar de forma profissional, o processo de intervenção da Fisioterapia
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Application and learning in real context of earier acquired knowldege and competences in the first year of the
programme.
2. Implement the physiotherapy process in real practice with clients
3. Sinthetize critically models of practice.
4. Explain the site of practice quality of services of under APFISO quality standards form
5. Analyze the existing physiotherapy team competences (including the student), regarding the site needs and the
APFISIO competences profile at master level.
6. Analyze the practice site ethical standards.
7. Synthesize the pratical site ethical dillemas.
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8. Synthesize the cost-benefits models of intervention.
9. Synthesize the practice site professional image promotion.
10. Explain critical and scientifically the physiotherapy approach and results from two patients.
11. Propose an innovation plan for the site of practice by using the Canvas model.
12. Communicate professionaly the process of physiotherapy in the area of specialization.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Estágio em contexto real
2. Contrato de aprendizagem
3. Modelo centrado no utente
4. Tomada de decisão e prática baseada na evidência
5. Análise de informação científica
6. Padrões de qualidade em fisioterapia
7. Principio e dilemas éticos em fisioterapia
8. Perfil de competências da Fisioterapia
9. Profissional com nível de mestrado
10. Reflexão critica e contínua
11. Gestão de um projecto – modelo Canvas e relação custo-beneficio
12. Publicação de informação científica
13. Apresentação oral de informação científica
14. Elaboração e redação de dois estudos de caso
15. Elaboração de um relátorio científico
9.4.5. Syllabus:
1. Clinical education in real clinical environment
2. Learning contract
3. Patient-centred care
4. Decision making and evidence-based practice
5. Critical analysis of scientifc information
6. Quality management
7. Ethical principles and dillemas in physiotherapy
8. Physiotherapy competences profile
9. Professionals with master level
10. Continuous professional reflection and improvement
11. Project management
12. Reporting clinical and sicientific information
13. Comunication of clinical and scientific information
14. Case study
15. Scientific report
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Sendo os objectivos centrados na aquisição de competências clínicas e capacidade de reflexão crtica dos modelos de
intervenção à luz da evidência científica, os conteúdos fornecidos em contexto de estágio promovem a sua aquisição.
A realização de um contrato de aprendizagem, e de um relatório de estágio que contempla a apresentação de dois
estudos de caso e uma proposta de inovação dos serviços, estimula a reflexão critica, a aplicação e construção de
informação científica e a capacidade de comunicação escrita profissional e científica. A coerência detalhada, pode ser
vista nas normas regulamentares da unidade curricular na matriz de correspondência entre os objetivos de
aprendizagem e os conteúdos.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the learning outcomes centred in professional competences and critical reflexion, the content available
during the clinical education promotes its acquisition. A detailed coherence can be seen in the matrix of
correspondence between syllabus and learning outcomes, included in the handbook for specific rules, structures and
responsibilities of this curricular unit.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC tem como principal metodologia a realização de um estágio educacional, no qual os alunos devem aplicar os
conhecimentos e competências adquiridas ao longo do primeiro ano curricular. As atividades educativas específicas
são:
• Seminários sobre as temáticas específicas
• Desenvolvimento do relatório de estágio
• Realização de um estágio clínico com contrato de aprendizagem
As metodologias de avaliação estão estruturadas nas seguintes componentes
• Contrato de aprendizagem – 20%
• Apresentação escrita do relatório – 70%
• Apresentação oral e discussão com um júri do estágio e do relatório – 10%
O estudante tem que ter uma classificação de valor igual ou superior a 10,00 em cada componente de avaliação, para
ter aproveitamento na unidade curricular.
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O estudante que não conclua o Relatório no prazo previsto poderá requerer uma nova inscrição na Unidade Curricular
e dispor de mais um semestre para a sua conclusão. A re-inscrição implica o pagamento da respectiva propina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit main teaching methodology is practice education or practice-based learning in real context.
Students should develop and apply earlier knowledge and competences in real context, reflect and learn from it. The
major educational activities are:
• Seminars about: quality assurance, ethical dillemas, canvas model, efficiency of services (30h S)
• Educational Internship (300h E)
• Educational Internship report (30h OT)
Assessment methodologies are structured in the following components:
• Learning contract – 20%
• Written report – 70%
• Public discussion with juri – 10%
The passing threshold is 10,00 in each component.
Students who require more time over the deadlines, might request a new registration in the curricular unit with
extension for another semester. This request implies correspondent fee.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo os objectivos centrados na aquisição de competências clínicas e capacidade de reflexão crtica dos modelos de
intervenção à luz da evidência científica, a execução de um estágio educacional e respetivo relatório de estágio
promovem a sua aquisição. A coerência detalhada, pode ser vista nas normas regulamentares da unidade curricular
na matriz de correspondência entre os objetivos de aprendizagem e os as metodologias de avaliação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the learning outcomes centred in professional competences and critical reflexion, the weeks of clinical
education with real patients promotes its acquisition. A detailed coherence can be seen in the matrix of
correspondence between teaching methodologies and learning outcomes, included in the handbook for specific rules,
structures and responsibilities of this curricular unit.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen, N. Clinical reasoning in the health professions, BHE Philadelhia, 2008
• Bork C. Research in Physiotherapy, Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1993. ISBN 0-397-54803-6
• Wijma A. et al.Patient-centeredness in physiotherapy: What does it entail? A systematic review of qualitative studies.
Physiother Theory Pract . 2017 Nov;33(11):825-840. doi: 10.1080/09593985.2017.1357151. Epub 2017 Aug 18
• Gestão em Saúde. https://gestorsaudedotnet.wordpress.com/2017/10/09/canvas-modelando-seu-projeto/
• Padrões de Qualidade em Fisioterapia
• Standards de pática
• Padrões de ética em Fisioterapia
• Perfil de competências do fisioterapeuta -

Anexo II - Tronco Comum - optativa - Trabalho de Projecto
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tronco Comum - optativa - Trabalho de Projecto
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Common Trunk - optional - Research Project
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
1680
9.4.1.5. Horas de contacto:
300
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9.4.1.6. ECTS:
60
9.4.1.7. Observações:
Os alunos podem optar por esta unidade curricular em vez da UC Trabalho de Projeto, para obter os 60 ECTS do ano 2.
Esta Ficha não dispensa a consulta das Normas Regulamentares do Curso e das normas regulamentares específicas
da unidade curricular.

9.4.1.7. Observations:
Students can opt for this curricular unit instead of Research Project to acquire the 60 ECTS in year 2.
This curricular unit description does not exempt the consultation of the Course Regulations and the rules for this
Cuuricular Unit.
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Fernandes Lopes, Mestre em Ciências da Educação, Título Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009),
Professor Coordenador
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cláudia Sofia Góis Ribeiro da Silva, Mestre em Psicologia, Professor Adjunto Convidado
Outros a definir de acordo com a seleção de temas de investigação.
Artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018 de
16 de agosto. Pág. 4164 DR, 1.ª série — N.º 157 — 16 de agosto de 2018
Others to be defined accordingly to the chosen research topic,.
Article 21.º of Decreto -Lei n.º 74/2006, of 24 of March, with the text of Decreto-Lei n.º 65/2018 of 16 of August. Pág. 4164
DR, 1.ª série — N.º 157 — 16 de agosto de 2018
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da UC o estudante deve ser capaz de:
• Desenhar e planear um projecto de investigação
• Implementar esse projecto de investigação
• Publicar os respetivos resultados
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end, the student should be able to:
• Design and plan a reasearch Project
• Implement a research Project
• Publish scientific information
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Implementação de um projecto de investigação
• Prática baseada na evidência
• Metodologia
• Análise de informação científica
• Reflexão crítica
• Gestão de um projecto
• Publicação de informação científica
• Apresentação oral de informação científica
9.4.5. Syllabus:
• Research Project design
• Evidence-based practice
• Critical analysis of scientifc information
• Continuous professional reflection and improvement
• Project management
• Reporting clinical and sicientific information
• Comunication of clinical and scientific information
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Sendo os objectivos centrados na aquisição de competências de investigação e capacidade de reflexão crítica da
evidência científica, os conteúdos fornecidos em contexto de aula e desenvolvimento do projecto promovem a sua
aquisição.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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Considering the learning outcomes centred in research competences and critical reflexion, the content available
during the classes and project development promotes its acquisition.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação e acompanhamento dos projetos serão realizados com base num processo individualizado,
complementado por um processo coletivo.
Para todos os estudante inscritos, haverá um seminário inicial, centrado no apoio ao desenvolvimento e/ou
aperfeiçoamento dos projetos individuais a submeter ao Conselho de Mestrado e à Comissão de Ética da ESSA, a que
se seguirá um apoio toturial distribuido ao longo do ano, conduzido pelo Responsável pela Unidade Curricular, com
base num calendário de atividades divulgado no início do ano letivo. Este apoio toturial incluirá a componente de
apoio estatístico.
O processo de orientação individual dos projetos é da responsabilidade do(s) respetivo(s) orientador(es), com o(s)
qual(is) o estudante deverá combinar, no início, os procedimentos detalhados.
Avaliação:
A proposta de trabalho de projecto, especificando o respetivo orientador, carece aprovação pelo Conselho de
Mestrado e pela Comissão de Ética da ESSA, se aplicável. Prova oral.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The orientation and monitoring of the projects will be carried out based on an individualized process, complemented
by a collective process.
For all enrolled students, there will be an initial seminar, focused on supporting the development and/or improvement
of individual projects to be submitted to the Master's Council and the ESSA Ethics Committee, followed by toturial
support distributed throughout the year, conducted by the Head of the Curricular Unit, based on a calendar of activities
released at the beginning of the school year. This toturial support will include the statistical support component.
The process of individual orientation of the projects is the responsibility of the respective advisor(s), with which(s) the
student should combine, at the beginning, the detailed procedures.
Evaluation:
The project work proposal, specifying its advisor, requires approval by the Master's Council and the ESSA Ethics
Committee, if applicable. Public defence.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tendo em conta que os objetivos da unidade curricular compreendem duas componentes encadeadas (1) a elaboração
de um anteprojeto de investigação, que deverá ser aprovado pelos órgãos competentes da ESSA antes da sua
implementação efetiva, e, posteriormente, (2) a concretização do projeto, terminando com a apresentação de um
relatório final em formato de artigo publicável, as metodologias de ensino acompanham essa sequência.
Para todos os alunos matriculados, haverá um seminário inicial, focado no apoio ao desenvolvimento e/ou melhoria de
projetos individuais a submeter ao Conselho de Mestrado e à Comissão de Ética da ESSA (componente 1).
Após essa aprovação, o processo de orientação individual dos projetos (componente 2) é da responsabilidade do(s)
respetivo(s) orientador(es), com o qual o aluno deve combinar, no início, os procedimentos detalhados
Existirá ainda um apoio tutorial de grupo distribuído ao longo de todo o ano, conduzido pelo Responsável da Unidade
Curricular, que permitirá fazer uma regulação longitudinal do processo, e permitirá uma partilha progressiva dos
resultados com todo o grupo.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account that the objectives of the curricular unit comprise two components in sequence (1) the preparation
of a preliminary research project, which should be approved by the competent bodies of ESSA before its effective
implementation, and, later, (2) the implementation of the project, ending with the presentation of a final report in the
form of a publishable article, the teaching methodologies accompany this sequence.
For all enrolled students, there will be an initial seminar, focused on supporting the development and/or improvement
of individual projects to be submitted to the Master's Council and the ESSA Ethics Committee (component 1).
After this approval, the process of individual orientation of the projects (component 2) is the responsibility of the
respective advisor(s), with which the student must combine, at the beginning, the detailed procedures
There will also be a group tutorial support distributed throughout all the year, conducted by the Head of the Curricular
Unit, which will allow a longitudinal regulation of the process, and will allow a progressive sharing of the results with
the whole group.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen, N. Clinical reasoning in the health professions, BHE Philadelhia, 2008
Bork C. Research in Physiotherapy, Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1993. ISBN 0-397-54803-6
CARPENTER, Christine - Qualitative research for occupational and physical therapists : a practical guide / Christine
Carpenter and Melinda Suto. - Oxford : Blackwell publishing, cop. 2008. - XIII, 185 p.; 24 cm
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DOMHOLDT, Elizabeth - Rehabilitation research : principles and applications / Elizabeth Domholdt. - 3nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders, cop. 2005. - XVI, 578 p.
APA (2008). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological
Association.

Anexo II - Especialidade em Saúde da Mulher - Fisioterapia nas Disfunções do Pavimento Pélvico e Pélvis
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Saúde da Mulher - Fisioterapia nas Disfunções do Pavimento Pélvico e Pélvis
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialization Women Health - Physiotherapy in Pelvic Floor and Pelvis Dysfunctions
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
196
9.4.1.5. Horas de contacto:
42
9.4.1.6. ECTS:
7
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto Gil Brites Pascoal, Doutorado em ciências da motricidade pela FMH, Prof. Auxiliar s/ agregação (FMH)
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
- Maria de Fátima Batista Sancho, Mestre em Fisioterapia, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009),
Professor Coordenador Convidado
- Inês Vieira Paulino Valente, licenciada em Fisioterapia, Pós graduação em Fisioterapia na saúde da mulher,
Assistente Convidado
- Gabriela Moita, Licenciada em Psicologia, Doutorada em Ciências Biomédicas, Professor Coordenador Convidado
- Andreia Antunes, Licenciada em Fisioterapia, Pós-Graduada em Fisioterapia na Saúde da Mulher, Título de
Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Utilizar métodos e técnicas de intervenção em disfunções do pavimento pélvico.
• Os alunos deverão ser capazes de avaliar e estabelecer planos de intervenção adequados a utentes com disfunção
do pavimento pélvico
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Using methods and intervention techniques on pelvic floor dysfunctions.
• Students should be able to evaluate and establish intervention plans suitable for users with pelvic floor dysfunctions
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Anatomia funcional do pavimento pelvico
Fisiologia e fisiopatologia do tracto urinario baixo
Musculatura do pavimento pelvico e interacção funcional
Fisiologia da micção
Fisiologia da contração muscular
Disfunções do tracto urinário baixo
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Avaliação urodinamica
Condições urológicas
Abordagem cirúrgica e terapia medicamentosa na incontinência urinária
O Fisioterapeuta nas disfunções do pavimento pélvico
História e avaliação clínica
Medida da função e força dos musculos do pavimento pelvico
Observação e Palpação Vaginal
Exercício aplicada ao pavimento pélvico
Fisioterapia baseada na evidência científica:
- Incontinência urinária de esforço
- Incontinência urinária por urgência miccional
- Bexiga Hiperactiva
- Prolapso dos orgãos pélvicos
- Em Populações especiais – condições neurológicas, idosos e atletas
- Disfunção sexual feminina
- Dor pélvica
- Sexualidade e disfunções do pavimento pélvico
- Atitudes e crenças face á sexualidade
9.4.5. Syllabus:
Functional anatomy of the pelvic floor
Urinary tract Physiology and pathophysiology of the lower pelvic floor
Pelvic flor Muscle and functional interaction
Physiology of micturition
Physiology of muscle contraction
Lower urinary tract dysfunction
Urodynamic Evaluation
Pathophysiology in urologic conditions
Surgical Conditions conditions and drug therapy on urinary incontinence
Physiotherapist role in pelvic floor dysfuntions
History and clinical evaluation
Pelvic Floor Measurement of muscle strength and function
Observation and vaginal palpation of the pelvic floor
Exercise Sciences applied to the pelvic floor
Exercise Sciences applied to the pelvic Floor
Evidence-based Physiotherapy in the treatment of the pelvic floor dysfunction:
Stress Urinary incontinence
Urgency Incontinence
Overactive Bladder
Prolapse of the pelvic organs
Special populations:neurologic conditions, elderly populations and Athletes
Female sexual dysfunction
Pelvic Pain
Sexuality and pelvic floor dysfunctions
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteudos programáticos visam atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado e relacionado com as disfunções do pavimento pélvico
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents aims to achieve the established learning objectives and prepare the student for a wellfounded clinical reasoning related with pelvic floor dysfunctions.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia expostiva e trabalho prático com enfoque na resolução de problemas
Avaliação:
Para que o aluno obtenha aproveitamento nesta UC, terá de realizar ….
• Teste escrito (40%)
• Avaliação prática (60%): - Avaliação prática individual 60% + avaliação da prática em grupo 40%
Exame final:
No caso de o aluno não ter aproveitamento em regime de avaliacão peródica, tem que realizar exame final, composto
por:
• Teste escrito (30%)
• Avaliação prática individual (60%):
3 estudos de caso (20%)
caso clínico, (análise, avaliação, plano de intervenção e educacional ao utente.) (40%)
• Análise escrita de dois artigos relacionadas com as temáticas (10%)
Deverá obter a classificação mínima de 10,00 valores.
O exame de recurso e especial tem a mesma estrutura e ponderações do exame final
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive methodology and practical work focusing on solving problems (PSM)
Assessment:
• Written test (40%)
• Practical Evaluation (60%): - Individual practice assessment 60% + Group evaluation practice 40%
Final exam:
If the student does not achieve the pretended outcome during the periodic assessment he must do a final exam,
consisting of:
• Written test (30%)
• Practical evaluation (60%).
3 case study (20%)
Clinical case (analysis, evaluation, interventional and educational plan.) (40%)
• Written analysis of two related papers (10%)
For approval on the curricular unit the student must have a minimum of 10 points in each evaluation component.
Appeal and special examination will have the same structure and weight of the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias utilizadas visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The used methodolgy aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a well-founded
clinical reasoning
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Calais-Germain, Blandine (2009) Parir en movimient; Las Movilidades De La Pelvis En El Parto , La liebre de marzo.
2. Enkim, M., et al. (2000). A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth ; Oxford University Press. ISBN 019
263173.
3. Sapsford, R; Bullock-Saxton, J.; Markwell, S. (2006) Women's health - A Textbook for Physiotherapists. W. B.
Saunders.
Bibliografia complementar:
4. Bo,Kari; Berghamns,Bary; Morkved, Siv; Kampen, Marijke (2015) Evidence Based Physical Therapy for the Pelvic
floor; Elsevier ISBN: 978-0-7020-4443-4
5. Dorey, G. (2004). A Guide for Men and Women with Leakage from the back passage- Prevent it? . ISBN- 0-959 1445-11.

Anexo II - Especialidade em Saúde da Mulher – Fisioterapia no Período Perinatal
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Saúde da Mulher – Fisioterapia no Período Perinatal
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialization Women Health - Physiotherapy in the Perinatal Period
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
336
9.4.1.5. Horas de contacto:
60
9.4.1.6. ECTS:
12
9.4.1.7. Observações:
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Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Batista Sancho, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Mestre em Fisioterapia,
Professor Coordenador Convidado
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Abílio Lacerda, Licenciado em Medicina, especialista em Obstetrícia e Ginecologia, Professor Adjunto Convidado
Ines Pina Cabral, Psicóloga Clinica, Professor Adjunto Convidado
Ana Cabral Menezes, Licenciada em Fisioterapia, Mestre em Saúde do Aparelho Respiratório, Título de Especialista em
Fisioterapia , Professor Coordenador Convidado
Inês Valente, Licenciada em Fisioterapia, Pós graduação em Fisioterapia na Saúde da mulher, Assistente Convidado
Ana Isabel Vieira, Doutorada em Ciências da Saúde, Especialista por deliberação do Conselho Técnico-Científico da
ESSA, Professor Adjunto
Maria da Lapa Rosado, Doutorada em Motricidade Humana, Especialista por deliberação do Conselho TécnicoCientífico da ESSA, Professor Adjunto
Sónia Cristina da Silva Vicente, Doutorada em Psicologia Educacional, Título Especialista em Fisioterapia, Professor
Coordenador Convidado
Joana Oliveira, Licenciada em Fisioterapia, Pós graduação em Fisioterapia na Saúde da Mulher, Assistente Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Consolidar e aumentar o corpo do conhecimento nas áreas de anatomia, fisiologia e fisiopatologia da mulher
• Avaliar a mulher grávida
• Prevenir posturas ou actividades que possam ser desencadeadoras de mau estar físico.
• Resolver as queixas do fôro músculo esqueléticas inerentes à gravidez
• Orientar na escolha de posturas ou de exercícios que aliviem as tensões físicas;
• Dar ao casal grávido o apoio necessário para vivenciarem a gravidez, o trabalho de parto e o período a seguir ao
parto de acordo com aquilo que eles gostariam;
• Planear e organizar os encontros de preparação para o nascimento;
• Ensinar estratégias para lidar com a dor durante o trabalho de parto;
• Perceber o processo fisiológico da amamentação;
• Resolver as situações inerentes ao processo da amamentação
• Preparar o casal para os cuidados básicos com o bebé nos primeiros dias de vida
• Identificar os cuidados com a mãe após o nascimento do bebé;
• Estabelecer planos de intervenção adequados .
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Critically review, consolidate and increase the systematic and coherent body of knowledge in the fields of Anatomy,
Physiology and Pathophysiology of woman using expertise in this area of study
• Assess the pregnant woman;
• Prevent postures or activities inducers of physical complains
• Solve muscular squeletics conditions related to pregnancy
• Advise on tensions release strategies;
• Give the information and support the couples need for a unique experience of pregnancy and labor.
• Plan and organize ante natal sessions;
• Orientate on strategies to cope with pain during labour;
• Understand the physiological process of breastfeeding;
• Solve the problematic situations inherent to breastfeeding
• Prepare the parents for the basic care with the baby and the mother after birth;
• Identify the alert signals and mother care after the baby is born
• Establish adequate plans in accordance to evidence based approaches.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Processo de ensino/aprendizagem de adultos. Sua aplicação na preparação para o nascimento
• A pré concepção e aconselhamento materno e vigilância pré-natal
• Meios de diagnóstico durante a gravidez
• Alterações fisiológicas na gravidez e no trabalho de parto
• Fisiologia respiratória na gravidez e trabalho de parto
• Gravidez de risco
• Psicologia da gravidez- alterações emocionais da grávida
• Disfunções músculo esqueléticas na gravidez
• Prevenção da Incontinência urinária na gravidez
• Exercício na gravidez em meio aquático
• Relaxamento fisiológico segundo Laura Mitchell
• Estratégias de alívio da dor durante a gravidez
• Estratégias de alívio da dor durante o trabalho de parto
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• Aleitamento materno
• O processo da parentalidade
• História da preparação para o nacimento.
• Organização e planeamento da sessões de preparação para o nascimento (SPN)
• Conteúdos das sessões de preparação para o nascimento
9.4.5. Syllabus:
• Teaching/learning process for adults. Their application in preparation for the birth
• Design and advice monitoring and prenatal maternal pregnancy
• Complementary diagnostic tests during pregnancy
• Physiological changes in pregnancy and labour
• Respiratory Physiology in pregnancy and labour
• Risk Pregnancy
• Pregnancy psychology-emotional changes of pregnant woman
• Muscle squelectical dysfunctions in pregnancy
• Prevention of urinary incontinence in pregnancy
• Exercise in pregnancy in the aquatic environment
• Physiological relaxation according to Laura Mitchell
• Strategies for pain relief during pregnancy
• Strategies for pain relief during labour
• Breastfeeding
• Parenting process
• History of ante natal care.
• Planning and Organization of antenatal sessions
• Antenatal classes contents
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteudos programáticos visam atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado e relacionado com o período peri natal
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a wellfounded clinical reasoning related to the peri natal period.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e aulas teórico-práticas para aplicação das aprendizagens teóricas e aquisição de competências
práticas
Avaliação Periódica:
Teste escrito (40%)
Avaliação prática (60%) ( Apresentação e discussão de casos: Individual e grupo)
Exame final:
No caso de o aluno não ter aproveitamento em regime de avaliacão peródica, tem que realizar exame final, composto
por:
Teste escrito (30%)
Avaliação prática (50%)
Trabalho escrito em que desenvolva e fundamente uma das temáticas relativas à UC (20%)
Para aprovacão na unidade curricular, o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada componente da
avaliacão.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composicão do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive methodology and practical work focusing on solving problems (PSM)
Periodic assessment:
Written test (40%)
Practical Evaluation (60%) (cases presentations: individual and group)
Final exam:
If the student does not achieve the pretended outcome during the periodic assessment he must do a final exam,
consisting of:
Written test (30%)
Practical evaluation (50%)
Written work /dissertation developing and fundament one of themes worked during the CU (20%)
For approval on the curricular unit the student must have a minimum of 10 points in each evaluation component.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias utilizadas visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado a par de uma metodologia de resolução de problemas.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The used methodolgy aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a well-founded
clinical reasoning along with PBS
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Enkim, M., et al. (2000). A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth ; Oxford University Press. ISBN 019
263173.
2. Irion, M. & Irion, G. (2010). Women's health in physical therapy Philadelphia : Wolters Kluwer Health.
3. Sapsford. R; Bullock-Saxton, J.; Markwell, S. (2006). Women's health - A Textbook for Physiotherapists. W. B.
Saunders

Anexo II - Especialidade em Saúde da Mulher - Fisioterapia no Período pós-natal e intervenção sensorial no bebé
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Saúde da Mulher - Fisioterapia no Período pós-natal e intervenção sensorial no bebé
9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Women Health - Physiotherapy in the postnatal period and sensory intervention in the baby
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
40
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Elisabete Martins, Doutorada em Fisioterapia, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Augusto Gil Brites Pascoal, Doutorado em Ciências da Motricidade pela FMH, Prof. Auxiliar s/ agregação (FMH)
Sónia Cristina da Silva Vicente, Doutorada em Psicologia Educacional, Título de Especialista em Fisioterapia (DL
206/2009), Professor Coordenador Convidado
Nuno Reis, Psicólogo Clínico, Doutorado em Psicologia, Professor Coordenador Convidado
Manuel Cunha, Licenciado em Medicina, Especialista em Pediatria. Professor Adjunto Convidado
Maria de Fátima Batista Sancho, Título de Especialista em Fisioterapia, Mestre em Fisioterapia, Professor Coordenador
Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Os alunos deverão ser capazes de:
• Dar ao casal a informação e o apoio necessário que lhes facilite a melhor vivência do período pós-natal;
• Preparar para os cuidados básicos do bebé e da mãe, após o nascimento.
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• Estabelecer planos de intervenção adequados, segundo as abordagens comprovadas pela evidência na recuperação
da mulher no período pós parto.
• Avaliar e resolver as disfunções muscúlo-esquelecticas
• Avaliar e estabelecer plano de recuperação do pavimento pélvico
• Saber aplicar os principais modelos de intervenção na estimulação sensorial da criança
• Estabelecer planos de intervenção adequados ao bebé
• Facilitar a relação da diade mãe/filho
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to:
• Give to the couples all the information and support they need, to make better the post natal period experience;
• Prepare for the baby and the mother basic care, after birth. •
• Establish appropriate intervention plans, according evidence based approaches in the recovery of the woman in the
post partum period.
• Assess and resolve musculoskeletal disorders
• Assess and establish a recover plan for pelvic floor
• Know and apply the main models of intervention in the sensory stimulation of the child
• Establish intervention plans suited to the baby
• Facilitate the relationship between mother/child
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Alterações fisiológicas do pós parto
• Avaliação da puérpera
• Contracepção no puerpério
• Disfunções músculo esqueléticas no pós-parto – avaliação, tratamento e prevenção
• Disfunções do pavimento pélvico no pós-parto – avaliação, tratamento e prevenção
• Reequilibrio do Core
• Linhas orientadoras das sessões pós parto
• Sessões práticas
• Guide lines de uma classe de pós-parto inicial
• Guide lines e uma classe de pós-parto avançada
• Guide lines de uma classe de pós-parto tardia
• A amamentação – como preservar amamentação
• A Importância do Vínculo Pais-Bebé
• Alterações na relação Pais-Bebé
• Toque adaptado ao desenvolvimento da criança
• O Fisioterapeuta como facilitador da relação na díade
• Indicações e contraindicações.
• Planeamento e Organização das sessões
9.4.5. Syllabus:
• Physiological changes on the post partum period
• Puerpera evaluation
• Postpartum contraception
• Skeletal muscle dysfunction in postpartum – evaluation, treatment and prevention
• Postpartum pelvic floor dysfunction – assessment, treatment and prevention
• Core stabilization
• Practice sessions:
o Guidelines of initial postpartum class
o Guidelines of advanced postpartum class
o Guidelines of late postpartum class
• Postpartum breastfeeding – how to stimulate, conserve and maintain breastfeeding
• The importance of the Parents-Baby bonding
• relationship Parents-Baby
• Touch adapted to the child's development
• The Physiotherapist as a facilitator of the relationship on the dyad mother and baby
• Indications and contraindications.
• Practical Sessions – organization and planning
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteudos programáticos visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado para apoio à mulher no periodo pós-natal
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a wellfounded clinical reasoning to support women in the postnatal period
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas expositivas e práticas com a realização de trabalhos e discussões de grupo
Avaliação Periódica:
• Teste escrito (50%)
• Avaliação prática (50%) - Avaliação prática
Para aprovacão o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada momento de avaliação.
Exame final:
No caso de o aluno não tiver aproveitamento em regime de avaliacão peródica, tem que realizar exame final, composto
por:
• Teste escrito (30%)
• Trabalho individual (20%)
• Avaliação prática Individual (50%)
Para aprovacão o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada momento de avaliação.
Os exames de época de recurso e época especial têm a mesma composicão do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical Lessons with the accomplishment of group works and group discussions
Periodic assessment:
• Written test (50%)
• Practical assessment (50%)
For approval the student must have a minimum value of 10 points in each evaluation component.
Final Examination:
• Written test (30%)
• Individual task (20%)
• Individual Practical assessment (50%)
•
For approval the student must have a minimum value of 10 points in each evaluation component
Appeal and special examination will have the same structure and weight of the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias utilizadas visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The used methodolgy aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a well-founded
clinical reasoning.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Irion Jean M., Irion Glenn L. (2010). Women's health in physical therapy. Philadelphia : Wolters Kluwer Health.
• Sapsford. R; Bullock-Saxton, J.; Markwell, S. (2006). Women's health - A Textbook for Physiotherapists. W. B.
Saunders.
• Cleveland, L., Hill, C., Pulse, W., DiCioccio, H., Filed, T., & White-Traut, R. (2017). Systematic review of skin-to-skin
care for full-term, healthy newborns. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 46 (6), 857-869.
• Field, T. (2006). Massage therapy research. Philadelphia: Churchill Livingstone.
• Juneau, A., Aita, M., & Héon, M. (2015). Review and critical analysis of massage studies for term and preterm infants.
Neonatal Network, 34(3), 165-177.
• Papalia, D., Olds, S., & Feldman, R. (2000). Desenvolvimento humano. (7ª ed.). Porto Alegre : ArtMed

Anexo II - Especialidade em Saúde da Mulher – Fisioterapia nas Condições Cirúrgicas da Mulher
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Saúde da Mulher – Fisioterapia nas Condições Cirúrgicas da Mulher

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialization in Women Health – Physiotherapy in Women’s Surgical Conditions
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
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9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
224
9.4.1.5. Horas de contacto:
48
9.4.1.6. ECTS:
8
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Faria Bento Duarte Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho TécnicoCientífico da ESSA, Doutorado em Saúde Pública, Professor Coordenador Convidado
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não se aplica
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Utilizar conhecimentos específicos nos conceitos da terapia linfática descongestiva e da intervenção em sequelas de
condições cirúrgicas na Mulher
• Competencias para actuar em utentes do género feminino, que apresentem disfunções do sistema linfático e em
condições cirúrgicas especificas
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Use specific knowledge on the decongestive and lymphatic therapy concepts. And intervention in surgical conditions
sequelae in women
Competencies to act in women with lymphatic system disorders and surgical conditions
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Anatomia estrutural do sistema linfático
Anatomia topográfica do sistema linfático do membro superior, membro inferior e tronco
Fisiologia do sistema linfático
Fisiopatologia do edema (edema venoso, linfedema)
Historial das terapias físicas em linfologia
Teoria da Drenagem Linfática Manual (DLM)
Prática de DLM no membro superior, membro inferior e tronco
Avaliação do edema
Pressão Pneumática Intermitente
Bandas multicamadas (teoria/prática) no membro superior / inferior
Dispositivos de contenção não elástica
Contração muscular / Drenagem linfática
Estratégias da fase de manutenção
Prevenção do linfedema
Fisioterapia em oncologia
Perfil do fisioterapeuta em oncologia
Objectivos em oncologia
Factores de ponderação em oncologia
Cancro da mama: epidemiologia, terapias oncológicas
Intervenção do fisioterapeuta no cancro da mama
Casos específicos em oncologia
9.4.5. Syllabus:
Structural anatomy of the lymphatic system
Topographic anatomy of the lymphatic system: upper limb, lower limb and trunk
Lymphatic system physiology
Pathophysiology of the lymphatic system (venous edema, lymphedema)
History of physical therapies in lymphology
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Manual Lymphatic Drainage (MLD) theory
MLD practice: upper limb, lower limb and trunk
Edema evaluation
Intermittent pneumatic compression
Multilayer bandage (theory / practice) on upper / lower limb
Non-elastic compression devices
Muscle Contraction / Lymphatic Drainage
Maintenance Phase Strategies
Lymphedema Prevention
Physical therapy in oncology
Profile of the oncology physiotherapist
Objectives in oncology
Weighting factors in oncology
Breast Cancer: Epidemiology, Cancer Therapies
Physiotherapist intervention in breast cancer
Specific cases in oncology
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteudos programáticos visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado no que respeitas as condições cirurgicas especificas da mulher e adequada
utilização da terapia linfática descongestiva
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programatic contents aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a wellfounded clinical reasoning in specific surgical conditions on women's and appropriate use of decongestice lymphatic
therapy
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
aulas teóricas expositivas e teórico-práticas
Avaliação Periódica:
• Teste escrito (50%)
• Avaliação prática (50%)
Para aprovacão o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada componente de avaliacão.
Exame final:
No caso de o aluno não ter aproveitamento em regime de avaliacão peródica, tem que realizar exame final, composto
por:
• Prova escrita (30%)
Prova Oral (30%)
• Avaliação prática (40%)
Para aprovacão o aluno tem que ter um valor mínimo de 10 valores em cada componente de avaliacão.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composicão do exame final
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
theoretical Lessons and practical-theoretical.
Periodic assessment:
• Written test, (50%):
• Practice assessment (50%)
For approval the student must have a minimum value of 10 points in each evaluation component.
Final exam:
• Written test, (30%):
• Oral exam (30%)
• Practice assessment (40%)
For approval the student must have a minimum value of 10 points in each evaluation component.
Appeal and special examination will have the same structure and weight of the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias utilizadas visam atingir os objectiivos de aprendizagem estabelecidos e preparar o aluno para um
raciocínio clínico bem fundamentado.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The used methodology aim to achieve the established learning objectives and prepare the student for a well-founded
clinical reasoning
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ASSOCIATION OF BREAST SURGERY; BRITISH ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC
SURGEONS – Oncoplastic breast reconstruction: guidelines for best practice. London: Royal College of Surgeons,
2012.
HARRIS, S. [et al.] – Clinical practice guidelines for breast cancer rehabilitation. Cancer. (April 2012) 2312-2324.
FERRANDEZ, J.; SERIN, D. - Rééducation et Cancer du sein. Paris: Masson, 2006.
FOLDI, M.; FOLDI, E.; KUBIK, S. - Textbook of Lymphology. Zurich: Urban&Fisher, 2012.
INTERNATIONAL S0CIETY of LYMPHOLOGY – Consensus document: the diagnosis and treatment of peripheral
lymphedema. Lymphology. 49 (2016) 170-184.
INTERNATIONAL S0CIETY of LYMPHOLOGY – Consensus document: the diagnosis and treatment of peripheral
lymphedema. Lymphology. 53 (2020) 3 – 9.
LEDUC, O. [et al.] - Rehabilitation after breast cancer treatment. European Consensus. The European Journal of
Lymphology. 15 :55 (2008) 13-20

Anexo II - Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Diagnóstico diferencial e métodos complementares de
avaliação do sistema músculo-esquelético
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Diagnóstico diferencial e métodos complementares de avaliação
do sistema músculo-esquelético

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Musculoskeletal - Differential diagnosis and complementary methods of assessment of the
musculoskeletal system
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
26
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso

9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Fernandes Esteves, Mestre em Fisioterapia, Título de Especialista em Fisioterapia, Professor Adjunto.
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Artur Duarte, Licenciatura em Medicina - Especialista em Imagiologia, Professor Adjunto Convidado
Nuno Cordeiro, Mestre em Fisioterapia, Doutorado em Fisioterapia, Professor Coordenador Convidado
Susana Tinoco Duarte, Mestre em Fisioterapia, Título de especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor Adjunto
Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Conhecer a importância, modelos de decisão, barreiras e fatores facilitadores do diagnóstico diferencial em
Fisioterapia.
• Conhecer o sistema de flags aplicado em condições músculo-esqueléticas.
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• Desenvolver o raciocínio clínico proporcionando o diagnóstico diferencial de patologia sistémica em condições
músculo-esqueléticas e de patologia grave da coluna vertebral.
• Conhecer os principais exames imagiológicos de diagnóstico aplicados às disfunções músculo-esqueléticas e saber
a sua fundamentação.
• Fundamentar os métodos de análise específicos à Biomecânica do Movimento Humano do executante que se adapta
às condições ambientais.
• Fundamentar e saber utilizar a eletromiografia de superfície como método complementar de avaliação do sistema
músculo-esquelético.
• Conhecer a metodologia de avaliação da força através da dinamometria isocinética e saber a sua fundamentação.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Know the importance, decision models, barriers and factors that facilitate the differential diagnosis in Physiotherapy.
• Know the flag system applied in musculoskeletal conditions.
• Develop clinical reasoning providing the differential diagnosis of systemic pathology in musculoskeletal conditions
and severe pathology of the spine.
• Know the main diagnostic imaging tests applied tmusculoskeletal disorders and know their basis.
• Support the specific methods to the Biomechanics of Human Movement performer which adapts to environmental
conditions.
• Know the fundamentals and how tuse surface electromyography as a complementary method for assessing the
musculoskeletal system.
• Know the strength assessment methodology through isokinetic dynamometry and tknow its fundamentation.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
Diagnóstico diferencial em condições músculo-esqueléticas
Sistema de flags em condições músculo-esqueléticas
Diagnóstico diferencial de patologia sistémica em condições músculo-esqueléticas
Diagnóstico diferencial de patologia grave da coluna vertebral
Meios imagiológicos complementares de diagnóstico
Fundamentos dos exames imagiológicos de diagnóstico aplicados às disfunções músculo-esqueléticas: RX
convencional, Ecografia, TAC e RM entre outros
Biomecânica do Movimento Humano
Estrutura conceptual e métodos específicos de avaliação e desenvolvimento de modelos numéricos com aplicação no
âmbito da Fisioterapia
Eletromiografia
Fundamentos da eletromiografia de superfície numa perspetiva cinesiológica
Princípios de processamento e análise do sinal electromiográfico
Aplicação prática
Dinamometria isocinética
Fundamentos para a avaliação da força com dinamómetro Isocinético
Demonstração e aplicação prática
9.4.5. Syllabus:
Differential diagnosis in musculoskeletal conditions
Flag system in musculoskeletal conditions
Differential diagnosis of systemic pathology in musculoskeletal conditions
Differential diagnosis of severe spinal pathology
Complementary diagnostic imaging media
Fundamentals of diagnostic imaging tests applied musculoskeletal disorders: conventional X-ray, ultrasound, CT and
MRI, among others
Biomechanics of Human Movement
Conceptual framework and specific methods of assessment and development of numerical models with application
within Physiotherapy
Electromyography
Fundamentals of surface electromyography from a kinesiological perspective
Principles of electromyographic signal processing and analysis
Practical application of surface electromyography in a laboratory environment
Isokinetic dynamometry
Fundamentals for assessing strength with an isokinetic dynamometer
Demonstration and practical application of strength assessment using an isokinetic dynamometer
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos definidos são os adequados para desenvolver as competências necessárias para a
identificação do diagnóstico diferencial em condições músculo-esqueléticas, bem como desenvolver o raciocínio
clínico numa perspectiva funcional e adaptado à prática da fisioterapia.
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Também são desenvolvidas as competências para a compreensão de alguns métodos complementares de avaliação
do sistema músculo-esquelético, adequados à prática da fisioterapia.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The defined syllabus contents are adequate to develop the necessary competences for the identification of the
differential diagnosis in musculoskeletal conditions, as well as to develop clinical reasoning in a functional perspective
and adapted to the practice of physiotherapy.
Skills are also developed to understand some complementary methods of assessing the musculoskeletal system,
suitable for the practice of physiotherapy.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas – 26H; metodologia expositiva e demonstrativa. Prática entre alunos.
Avaliação periódica:
Para que o aluno obtenha aproveitamento nesta UC, terá de realizar:
um trabalho de reflexão crítica sobre um dos temas abordados no capítulo “Diagnóstico diferencial em condições
músculo-esqueléticas” – ponderação: 50%;
uma análise crítica de um artigo relacionado com um dos restantes capítulos da unidade curricular – ponderação:
50%.
Deverá obter a classificação mínima de 10,00 valores em cada um dos trabalhos.
Avaliação em exame final:
A metodologia da avaliação em exame final segue a mesma metodologia que a Avaliação periódica.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes - 26H; expository and demonstrative methodology. Practice among students.
Assessment in Periodic Evaluation:
For the students to be successful in this course, they must perform:
a critical reflection on one of the topics covered in the chapter “Differential diagnosis in musculoskeletal conditions”
– 50%
a critical analysis of an article related to one of the remaining chapters of the course – 50%.
The students must obtain a minimum classification of 10.00 values in each of the works.
Evaluation in final exam:
The evaluation methodology in the final exam follows the same methodology as the Periodic Evaluation.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem baseada em casos e utilização dos instrumentos, requer a aplicação dos conteúdos teóricos e o
cumprimento dos objetivos de aprendizagem na prática. O objetivos de aprendizagem são a base para os critérios de
avaliação e respetivas folhas de classificação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The case-based approach and the use of instruments requires the application of theory into practice and achievement
of learning outcomes. The learning goals are the base to develop assessment criteria and forms.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Goodman, C. C., Heick, J., & Lazaro, R. T. (2018). Differential diagnosis for physical therapists: Screening for referral.
6th ed. St. Louis, Mo: Saunders/Elsevier.
Finucane LM, Downie A, Mercer C, Greenhalgh SM, Boissonnault WG, Pool-Goudzwaard AL, Beneciuk JM, Leech RL,
Selfe J., (2020), International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies. J Orthop Sports Phys
Ther. 50(7):350-372. doi: 10.2519/jospt.2020.9971.
Tradução para português pelo Grupo de Interesse em Fisioterapia Músculo-Esquelética da APFISIO - Modelo
internacional para identificação de red flags de patologia grave da coluna vertebral.
International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of vascular pathologies of the neck prior
to Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Intervention: International IFOMPT Cervical Framework (2020). International
Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists.

Anexo II - Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Exercício Terapêutico e Atividade Física
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Exercício Terapêutico e Atividade Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Specialisation in Musculoskeletal - Therapeutic Exercise and Physical Activity

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Lapa Capacete Rosado, Doutorada em Motricidade Humana, Especialidade de Atividade Física e Saúde,
Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto.
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Raquel de Morais Carvalho Neto, Licenciada em Nutrição, Assistente Convidada
Henrique Manuel Cardoso Relvas Ferreira, Licenciado em Fisioterapia, Título de especialista em Fisioterapia (DL
206/2009), Professor Coordenador Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Explorar os determinantes da atividade física e do comportamento sedentário ao longo do ciclo de vida, e os
benefícios na determinação da saúde em populações específicas. Considerar as evidências que sustentam as
recomendações de atividade física ao longo do ciclo de vida, em disfunções de movimento ou outras condições
clínicas, barreiras e facilitadores para a atividade física.
• Avaliar o utente e prescrever, implementar e monitorizar o exercício físico orientado por um processo de raciocínio
clínico efetivo
• Reconhecer os fatores de motivação e de ação do individuo sendo um agente facilitador na gestão dos mesmos.
• Aplicar e desenvolver estratégias comportamentais, de promoção da autoestima e autoconfiança nas pessoas,
capacitando-as para mais controlo sobre a sua saúde.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Explore the determinants of physical activity and sedentary behavior throughout life span, and the benefits in
determining health in specific populations. Consider the evidence that supports the recommendations of physical
activity throughout the life cycle, in movement dysfunctions or other clinical conditions, barriers and facilitators for
physical activity.
• Evaluates the user and prescribes,implements and monitors physical exercise guided by an effective clinical
reasoning process
• Recognize the factors of motivation and action of the individual being a facilitating agent in their management.
• Apply and involve behavioral strategies, to promote self-esteem and self-confidence in people, empowering them for
more control over their health.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Neurofisiologia do controlo motor
• Fisiologia avançada do exercício
• Psicologia da atividade física
• Aptidão física e prescrição do exercício:
o Avaliação da atividade física, comportamento sedentário e saúde
o Medidas objetivas de atividade física e de comportamento sedentário
o Avaliação da aptidão física
o Treino de estabilidade dinâmica
o Treino de resistência, mobilidade, coordenação e força com base na funcionalidade
• Atividade física e comportamento sedentário ao longo do ciclo de vida:
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o Epidemiologia da atividade física; conceitos, princípios e abordagens
o Atividade física e todas as causas de morbidade e mortalidade e doenças crónicas. Recomendações de atividade
física e comportamento sedentário
o Prevalência de atividade física e comportamento sedentário na população.
o Políticas de atividade física
9.4.5. Syllabus:
• Motor control neurophysiology
• Advanced exercise physiology
• Psychology of physical activity
• Physical fitness and exercise prescription:
o Evaluation of physical activity, sedentary behavior and health
o Objective measures of physical activity and sedentary behavior
o Physical fitness assessment
o Dynamic stability training
o Resistance, mobility, coordination and strength training based on functionality
• Physical activity and sedentary behavior throughout life span:
o Epidemiology of physical activity; concepts, principles and approaches
o Physical activity and all causes of morbidity and mortality andchronicdiseases. Recommendations for physical
activity and sedentary behavior
o Prevalence of physical activity and sedentary behavior in the population.
o Physical activity policies
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A partir de várias disciplinas esta unidade curricular irá considerar questões tópicas relacionadas com a atividade
física e a saúde. Especificamente, esta unidade curricular considerará definições contemporâneas de atividade física e
comportamento sedentário e dados atuais relativos aos níveis populacionais. A unidade curricular irá também analisar
em pormenor a relação entre estes comportamentos e a saúde centrado em condições crónicas específicas. A partir
da base de evidências, a unidade curricular analisará criticamente as atuais recomendações de comportamento físico
e sedentário e examinará as atuais iniciativas políticas.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Drawing from several disciplines this course will consider topical issues relating to physical activity and health.
Specifically, this course will consider contemporary definitions of physical activity and sedentary behaviour and
current data regarding population levels. The course will also examine in detail the relationship between these
behaviours and health with a focus on specific chronic conditions. Drawing from the evidence-base, the course will
critically consider the current physical activity and sedentary behaviour recommendations, and examine current policy
initiatives.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular irá ser desenvolvida em sala de aula e laboratório, utilizando metodologia expositiva e
demonstrativa, mas também interativa e participativa com prática entre estudantes.
Avaliação:
• Trabalho escrito individual sobre uma das temáticas abordadas na unidade curricular a definir com o RUC (75%)
• Atividades em grupo ao longo da unidade curricular (25%).
Para aprovação na unidade curricular, o estudante tem que ter um valor mínimo de 10 valores em todos os momentos
de avaliação..
Exame final:
Em caso de não aproveitamento em regime de avaliação periódica, o estudante tem que realizar exame final:
• Teste escrito sobre toda a matéria - 100%
Para aprovação na unidade curricular, o estudante tem que ter um valor mínimo de 10 valores na prova do exame final.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be developed in the classroom and Lab, using an expositive and demonstrative methodology,
but also interactive and participative with practice among students.
Assessment:
• Individual written work on one of the themes addressed in the curricular unit to be defined with the RUC (75%)
• Group activities throughout the curricular unit (25%).
For approval in the curricular unit, the student must have a minimum value of 10 values at all evaluation moments. .
Final exam:
In case of non approval under periodic evaluation, the student has to take a final exam:
• Written test on all matter - 100%
For approval in the curricular unit, the student must have a minimum value of 10 values in the final exam test.
The examinations of the time of appeal and special time, have the same composition of the final exam.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-60… 53/80

04/03/2021

ACEF/2021/0027916 — Guião para a auto-avaliação

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De acordo com os objectivos propostos, esta Unidade Curricular conta com uma metodologia de ensino teórica e
prática, segundo as quais se pretende abordar os conceitos teóricos da prescrição de exercício em diferentes
contextos de promoção de saúde, bem como que os estudantes sejam capazes de desenvolver, na prática, um plano
de exercícios consciente e adequado às necessidades:
• Demonstra um conhecimento e uma consciência crítica do papel da atividade física e do comportamento sedentário
na manutenção da saúde e da etiologia, prevenção e tratamento da doença.
• Demonstra um conhecimento profundo e consciência crítica das recomendações atuais para a atividade física, e a
prevalência e tendências atuais da atividade física e doenças associadas
• Demonstrar uma consciência das atuais políticas nacionais e internacionais de atividade física e como estas têm
impacto nos desafios globais
• Avalia criticamente os métodos comumente utilizados para avaliar a atividade física, o comportamento sedentário e a
aptidão física
• Toma decisões informadas sobre metodologias adequadas para avaliar a atividade física e o comportamento
sedentário com respeito
• Utiliza uma interpretação analítica e de conhecimento adequada para fazer juízos sólidos sobre a atividade física, o
comportamento sedentário e o estado de saúde
• Explica e avalia os determinantes psicológicos para a participação e não participação na atividade física e avaliar
criticamente como estes se relacionam com um modelo ecológico de comportamento de atividade física
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the proposed objectives, this Curricular Unit has a methodology of theoretical and practical teaching,
according to which it is intended to approach the theoretical concepts of exercise prescription in different contexts of
health promotion, as well as that students are able to develop, in practice, an exercise plan conscious and appropriate
to the needs:
• Demonstrate a knowledge of and critical awareness of the role of physical activity and sedentary behaviour in the
maintenance of health and the aetiology, prevention and treatment of disease.
• Demonstrate a thorough knowledge and critical awareness of current recommendations for physical activity, and
current prevalence and trends of physical activity and associated diseases
• Demonstrate an awareness of current national and international physical activity policies and how these impact on
global challenges
• Critically evaluate commonly used methods for assessing physical activity, sedentary behaviour and body
composition
• Make informed decisions regarding appropriate methodologies for assessing physical activity and sedentary
behaviour with respect
• Employ appropriate analytical and interpretation knowledge to make sound judgements regarding physical activity,
sedentary behaviour and health status
• Explain and evaluate the psychological determinants for participation and non-participation in physical activity and
critically evaluate how these relate to an ecological model of physical activity behaviour
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• American College of Sports Medicine (2017) - ACSM's guidelines for exercise testing and prescription, 10ª ed.
Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
• American College of Sports Medicine (2013) - ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and
prescription, 7ª ed., Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
• Kate Woof-May, (2006). Exercise prescription : physiological foundations : a guide for health, sport and exercise
professionals Edinburgh : Churchill Livingstone.
• American College of Sports Medicine (2014) - ACSM’s exercise for older adults. Philadelphia : Wolters Kluwer :
Lippincott Williams & Wilkins.
• American College of Sports Medicine (2014) - ACSM’s health-related physical fitness assessment manual, 4th ed.
Philadelphia : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins.

Anexo II - Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Fisioterapia Avançada em Condições MúsculoEsqueléticas
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Condições músculo-esqueléticas - Fisioterapia Avançada em Condições Músculo-Esqueléticas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Musculoskeletal - Advanced Physiotherapy in Muskuloskeletal Conditions
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
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9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
588
9.4.1.5. Horas de contacto:
104
9.4.1.6. ECTS:
21
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsibilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Pires, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas; Doutorado em Saúde Pública, Especialidade
de Epidemiologia; Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Marcelino, Mestre em Ciências da Fisioterapia, Professor Adjunto Convidado
Maria Isabel Rasgado Rodrigues Monteiro, Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia (delib. do CTC ESSA),
Professor Coordenador Convidado
Lúcia Maria Amaral Domingues, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Título de especialista em
Fisioterapia e Doutoramento em Biomedicina, Professor Adjunto convidado.
José Manuel Fernandes Esteves, Mestre em Fisioterapia, Título de especialista em Fisioterapia, Professor Adjunto.
Susana Duarte, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Professor Adjunto Convidado
Renato Silva, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Professor Adjunto Convidado
Cristina Santos, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Título de especialista em Fisioterapia,
Professor Adjunto Convidado
Maria Paço, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas, Doutoramento em Fisioterapia, Professor
Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Conhecimento baseado na melhor evidência sobre os métodos e testes de diagnóstico, instrumentos de suporte à
tomada de decisão e instrumentos de avaliação e monitorização de resultados;
• Conhecimento baseado na melhor evidência disponível sobre os efeitos, indicações, mecanismos de ação e
contraindicações de diferentes técnicas e programas de intervenção;
• Recolher e interpretar informação, selecionar testes e medidas de avaliação adequadas, estabelecer níveis de risco e
definir objetivos em colaboração com o utente;
• Estabelecer raciocínio clínico avançado que permita uma adequada avaliação e intervenção em utentes com
diferentes condições músculo-esqueléticas
• Selecionar e aplicar diferentes técnicas e programas de intervenção ou prevenção em utentes com diferentes
condições músculo-esqueléticas
• Estabelecer uma comunicação efetiva com o utente que permita uma avaliação e intervenção efetiva, e uma
compreensão da condição e capacidade de auto-gestão.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Comprehensive evidence-based knowledge of diagnostic methods and tests, decision support tools and outcome
measures
• Comprehensive evidence-based knowledge about the effects, indications, action mechanisms and contraindications
of different intervention techniques and programmes
• Ability to collect and interpret information, select appropriate tests and outcome measures, establish risk levels and
define objectives in collaboration with the patient;
• Ability to establish an advanced clinical reasoning process that allows adequate evaluation and intervention in
patients with different musculoskeletal conditions
• Ability to select and apply different techniques and intervention or prevention programmes in patients with different
musculoskeletal conditions
• Ability to establish effective communication with patient that enables effective assessment and intervention, and
patient’s understanding of the condition and capacity for self-management.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
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• Raciocínio clínico e tomada de decisão em condições músculo-esqueléticas
• Promoção da saúde músculo-esquelética e prevenção de dor e incapacidade persistente
• Avaliação, intervenção e avaliação de resultados em utentes com diferentes condições músculo-esqueléticas e níveis
de complexidade:
o Dor crónica de origem músculo-esqueletica
o Dor e disfunções do quadrante superior
o Dor e disfunções do quadrante inferior
o Dor orofacial e disfunções da articulação temporo-mandibular
o Dor neuropática e disfunções do sistema nervoso periférico
• Efetividade, mecanismos de ação, planeamento e implementação de técnicas e programas de intervenção em utentes
com condições músculo-esqueléticas:
o Intervenções cognitivo-comportamentais
o Técnicas manipulativas
o Mime Therapy
o Biofeedback
9.4.5. Syllabus:
• Clinical reasoning and decision making in musculoskeletal conditions
• Musculoskeletal health promotion and prevention of pain and persistent disability
• Evaluation, intervention and outcome assessment in patients with different musculoskeletal conditions and
complexity levels:
o Chronic musculoskeletal pain
o Pain and dysfunction of the upper quadrant
o Pain and dysfunction of the lower quadrant
o Orofacial pain and temporomandibular joint dysfunctions
o Neuropathic pain and peripheral nervous system dysfunctions
• Effectiveness, action mechanisms, planning and implementation of intervention techniques and programmes in
patients with musculoskeletal conditions:
o Cognitive behavioural interventions
o Manipulative techniques
o Mime Therapy
o Biofeedback
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
serão abordados na primeira fase da unidade curricular conteúdos transversais relacionados com os modelos atuais
de raciocínio diagnóstico e narrativo aplicado às condições músculo-esqueléticas, promoção da saúde músculoesquelética e prevenção de dor e incapacidade persistente em utentes de baixa complexidade através de intervenções
custo-efetivas. Numa segunda fase, será promovido um conjunto de conteúdos e aprendizagens visando que o
estudante atinga um nível avançado de conhecimento e competências técnicas que permitam uma avaliação e
intervenção custo-efetiva em utentes com moderados/ elevados níveis complexidade e risco de desenvolver dor/
incapacidade persistente.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
To promote an advanced level of clinical reasoning, a judicious evaluation and an individualised intervention
considering the patient characteristics, the best scientific evidence and innovative models of practice based on risk
stratification. For this, the first phase of the course will address transversal contents related to current models of
diagnostic and narrative reasoning applied to musculoskeletal conditions, promotion of musculoskeletal health and
prevention of persistent pain in patients of low complexity. In a second phase, learning will be promoted so that the
student achieves an advanced level of knowledge and technical skills that will allow the evaluation and cost-effective
interventions selection in patients with moderate/high levels of complexity and risk of developing persistent pain. For
this , contents related to different conditions of musculoskeletal pain, methods of evaluation, diagnosis and risk
screening, and evidence-based intervention will be deepened.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular irá ser desenvolvida através de aulas de caracter teórico-prática, utilizando diferentes
estratégias:
• Exposição e discussão de conteúdos teóricos
• Discussão de cenários clínicos
• Prática simulada para treino de competências técnicas entre pares
• Reflexão e pesquisa individual e em grupo
Avaliação:
Para que o aluno obtenha aproveitamento nesta UC, terá de realizar:
• Um ensaio reflexivo sobre uma temática abordada no contexto da unidade curricular (30%);
• Um relatório representativo do processo de avaliação, raciocínio clínico, comunicação com o utente, intervenção e
avaliação/ monitorização de resultados de um utente do seu contexto clínico (70%).
Deverá obter a classificação mínima de 10,00 valores em ambas as avaliações.
Em caso de reprovação, os estudantes devem realizar as mesmas actividades de avaliação em época de exame normal
e/ou de recurso tendo por base uma temática e caso clínico diferente.
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be developed through theoretical and practical classes, using different strategies:
• Exposure and discussion of theoretical contents
• Discussion of clinical scenarios
• Simulated practice between peers
• Individual and group evidence search and reflection
Assessment:
In order to be successful in this course unit, the student will have to perform:
• A reflective essay on a theme addressed in the context of the curricular unit (30%);
• A report of the evaluation process, clinical reasoning, communication with the patient, intervention and
evaluation/monitoring of the outcomes of a patient in his/her clinical setting (70%).
To pass the course unit , the student must have a minimum of 10 points in both assement methods
If students fail, they must take a new report in the first and/ or second assessment periods.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se proporcionar uma metodologia de ensino coerente com o conjunto de resultados de aprendizagem
esperados. Sendo eles de base teórica (conhecimentos teóricos), prática (competências técnicas) e reflexiva, serão
implementadas um conjunto de metodologia visando cada uma destas dimensões, nomeadamente: 1) transmissão de
informação teórica em contexto de sala de aula e disponibilização de literatura/ documentação de suporte para
aquisição de conhecimentos teóricos relacionados com o processo da fisioterapia aplicado às condições músculoesqueléticas; 2) discussão de cenários clínicos e temáticas/ desafios emergentes visando a promoção do raciocínio
clínico, pensamento reflexivo e interpretação critica dos benefícios das intervenções; 3) Prática simulada e treino de
competências técnicas visando a promoção das habilidades técnicas, aplicação segura e adequada das diferentes
intervenções e a interação e comunicação efetiva com o utente.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to provide a teaching methodology consistent with the set of expected learning outcomes. As they are of a
theoretical (theoretical knowledge), practical (technical skills) and reflexive nature, a set of methodology will be
implemented targeting each one of these dimensions, namely: 1) communication of theoretical information in a
classroom context and provision of supporting literature/documentation to acquire theoretical knowledge related to
the physiotherapy process applied to musculoskeletal conditions; 2) discussion of clinical scenarios and emerging
themes/challenges that aim to promote clinical reasoning, reflexive thinking and critical analysis of the benefits of
interventions; 3) simulated practice and training between peers to promote technical skills, safe and appropriate
application of different interventions and effective interaction and communication with the patient.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Jones, M. & Rivett, D. (2019); Clinical Reasoning in Musculoskeletal Practice. 2nd Edition;
Jull, G., Moore, A., Falla, D., Lewis, J., McCarthy, C., Sterling, M. (2015); Grieve's Modern Musculoskeletal
Physiotherapy; 4th Edition;
Lin, I., Wiles, L., Waller, R., Goucke, R., Nagree, Y., Gibberd, M., Straker, L., Maher, C. G., & O’Sullivan, P. P. B. (2020).
What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Eleven consistent recommendations from highquality clinical practice guidelines: Systematic review. In British Journal of Sports Medicine.
Nicholas, M. K., & George, S. Z. (2011). Psychologically informed interventions for low back pain: An update for
physical therapists. Physical Therapy.
Protheroe, J., Saunders, B., Bartlam, B., Dunn, K. M., Cooper, V., Campbell, P., Hill, J. C., Tooth, S., Mallen, C. D., Hay, E.
M., & Foster, N. E. (2019). Matching treatment options for risk sub-groups in ME pain: A consensus groups study. BMC
Musculoskeletal Disorders.

Anexo II - Especialidade em Condições músculo-esqueléticas -Perspetivas sobre a Dor
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Condições músculo-esqueléticas -Perspetivas sobre a Dor

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Musculoskeletal - Pain perspectives
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
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S2
9.4.1.4. Horas de trabalho:
84
9.4.1.5. Horas de contacto:
14
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Pires, Mestre em Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas; Doutorado em Saúde Pública Especialidade em Epidemiologia, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Renato Silva, Mestre em Fisioterapia em Condições Musculo-Esqueléticas, Professor Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Identificar diferentes mecanismos e tipos de dor, e avaliar de forma efetiva o utente com dor utilizando métodos e
instrumentos adequados, conforme o modelo biopsicossocial, o contexto clínico e a população;
• Compreender o processo de evolução, complexidade e impacto da dor crónica
• Compreender os efeitos, mecanismo de acção e princípios de diferentes estratégias de intervenção
• Conhecer a fisiopatologia, etiologia e características clínicas associadas a condições de dor específicas.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Identify different mechanisms and types of pain, and effectively assess the pain patient using appropriate methods
and instruments, according to the biopsychosocial model, clinical context and population;
• Understanding the process of evolution, complexity and impact of chronic pain
• Understanding the effects, action mechanism and rationale of different intervention strategies
• To know the pathophysiology, aetiology and clinical characteristics associated with specific pain conditions
9.4.5. Conteúdos programáticos:
spectos Clínicos na Avaliação da dor
o Indicadores subjetivos, testes clínicos e instrumentos para identificação de diferentes mecanismos e tipos de dor
o Avaliação dos fatores de influência da experiência de dor
o Avaliação em diferentes populações e implicações em diferentes momentos do ciclo de vida
• Prevenção da dor e transição dor aguda – dor crónica
• Complexidade e impacto da dor crónica
• Abordagens de intervenção na dor de origem musculo-esquelética
o Abordagem estratificada baseada nos mecanismos e tipos de dor
o Efetividade, principios e mecanismos de ação das diferentes intervenções
Fundamentos para a prescrição de exercício e intervenção cognitivo comportamental em pessoas com dor de
origem musculo-esquelética
Intervenções não-farmacológicas co-adjuvantes
Intervenções farmacológicas
Papel dos fatores contextuais
• Condições especificas de dor
o Dor fantasma
o Dor de origem inflamatória sistémica
o Síndroma doloroso regional complexo
9.4.5. Syllabus:
• Pain assessment and clinical topics
o Indicators and clinical tests, and tools for identifying different mechanisms and types of pain
o Assessment of the influence factors of the pain experience
o Assessment in different populations and implications over the life span
• Pain prevention and transition from acute to chronic pain
• Complexity and impact of chronic pain
• Intervention approaches in musculoskeletal pain
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o Stratified approach based on mechanisms and types of pain
o Effectiveness, rationale and action mechanisms of the different interventions
General principles of exercise prescription and cognitive behavioural intervention in patients with musculoskeletal
pain
Co-adjuvant non-pharmacological interventions
Pharmacological interventions
Role of contextual factors
• Specific pain conditions
o Phantom pain
o Pain of systemic inflammatory origin
o Complex regional pain syndrome
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A experiência de dor é complexa e multifatorial, o que torna a sua compreensão e avaliação desafiante mas essencial
na prática da Fisioterapia de forma a melhor dar resposta às diferentes condições de dor. O domínio dos métodos e
instrumentos mais adequados para identificar os diferentes mecanismos e tipos de dor bem como a compreensão dos
processos fisiopatológicos, fatores de risco e características de diferentes condições de dor (incluindo dor crónica
não especifica) oferece a oportunidade de estabelecer um diagnóstico e raciocínio clínico mais efetivo e capaz de
potenciar os efeitos das diferentes intervenções do domínio da Fisioterapia ou outras co-adjuvantes.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The pain experience is complex and multifactorial, which makes its understanding and evaluation challenging but
essential in the physiotherapy practice, in order to better respond to different pain conditions. Mastering the most
appropriate methods and instruments to identify the different mechanisms and types of pain as well as understanding
the physiopathological processes, risk factors and characteristics of different pain conditions (including non-specific
chronic pain) offers the opportunity to establish a more effective diagnosis and clinical reasoning capable of
enhancing the effects of different interventions in the scope of physiotherapy.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular irá ser desenvolvida através de aulas de caracter teórico-prática, utilizando diferentes
estratégias:
• Exposição e discussão de conteúdos teóricos
• Discussão de cenários clínicos
Avaliação:
Para que o aluno obtenha aproveitamento nesta UC, terá de realizar:
• Teste escrito sobre os conteúdos abordados no contexto da unidade curricular (100%);
Deverá obter a classificação mínima de 10,00 valores.
Em caso de reprovação, os estudantes devem realizar um novo teste escrito em época de exame normal e/ou de
recurso.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will be developed through theoretical and practical classes, using different strategies:
• Exposure and discussion of theoretical contents
• Discussion of clinical scenarios
Assessment:
In order to be successful in this course unit, the student will have to perform:
• Written test on the contents covered in this course unit (100%);
To pass the course unit , the student must have a minimum of 10 points
If students fail, they must take a new written test in the first and/ or second assessment periods.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se proporcionar uma metodologia de ensino coerente com o conjunto de resultados de aprendizagem
esperados. Sendo eles de natureza essencialmente teórica (conhecimentos teóricos) será dado ênfase à transmissão e
discussão de informação teórica em contexto de sala de aula e disponibilização de literatura/ documentação de
suporte para aquisição de conhecimentos relacionados com a avaliação clínica da pessoa com dor, os aspetos
relacionados com a efetividade, mecanismos e princípios de diferentes intervenções, e as características inerentes a
diferentes condições de dor de origem especifica e não-específica. A utilização de cenários clínicos será uma
estratégia que se pretende integradora dos conhecimentos teóricos e capaz potenciar a sua implementação prática em
contexto clínico.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to provide a teaching methodology consistent with the set of expected learning outcomes. As they are of a
theoretical nature (theoretical knowledge), emphasis will be placed on the transmission and discussion of theoretical
information in a classroom context and the provision of supporting literature/ documentation for the acquisition of
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knowledge related to the clinical assessment of the person with pain, the aspects related to the effectiveness,
mechanisms and principles of different interventions, and the characteristics inherent to different pain conditions. The
use of clinical scenarios will be a strategy that aims to integrate theoretical knowledge and enhance its practical
implementation in a clinical context.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chimenti, R. L., Frey-Law, L. A., & Sluka, K. A. (2018). A mechanism-based approach to physical therapist management
of pain. Physical Therapy.
Sluka, K. A. (2016). Mechanisms and management of pain for the physical therapist. Second edition. Second Edition.
Smart, K. M., Blake, C., Staines, A., & Doody, C. (2010). Clinical indicators of “nociceptive”, “peripheral neuropathic”
and “central” mechanisms of musculoskeletal pain. A Delphi survey of expert clinicians. Manual Therapy.
Zhu, G. C., Böttger, K., Slater, H., Cook, C., Farrell, S. F., Hailey, L., Tampin, B., & Schmid, A. B. (2019). Concurrent
validity of a low-cost and time-efficient clinical sensory test battery to evaluate somatosensory dysfunction. European
Journal of Pain

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Neuroreabilitação Baseada na Evidência I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Neuroreabilitação Baseada na Evidência I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Evidence Based Neurorehabilitation I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Maria Duarte de Almeida; Doutoramento em Ciências da Saúde - Especialidade em reabilitação Neurológica,
Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Hugo Flipe Coelho Miragaia Santos, Mestre em Reabilitação Neurológica, Especialista em Fisioterapia por deliberação
do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Aplicar o processo da fisioterapia de acordo com os diversos modelos de suporte à prática em neurologia.
• Definir um plano de intervenção adequado às diversas fases e condições do utente com sequelas de lesão
neurológica
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• Tome decisões reflexivas e baseadas em algoritmos e modelos conceptuais específicos em neurologia.
• Seleccionar estratégias de avaliaço e intervenção demonstradas eficázes pela literatura científica, contextualizadas
ao utente em cuasa.
• Desenhar um modelo de intervenção interprofissional com clara diferenciação e identificação de competências
comuns e complementares.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Apply a physioterapeutic process based on specific models related with neurology context.
• Determine an assessment and treatment plan direted to the different phases and conditions of patients with
neurological conditions.
• Make critically reflected decisions, supported in neurology-specific algorithms and conceptual models.
• Select evidence-based assessment and treatment strategies, contextualized to the specific patient.
• Design an interprofissional approach model with clear differentiation and identification of transversal and
complementary competences.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Apresentação do referencial conceptual e teórico (Conceptual Framework) do raciocínio clínico em fisioterapia
neurológica (neuroplasticidade, princípios da prática, modelo dos sistemas dinâmicos , CIF , prática reflexiva,
centrado na pessoa , baseada na evidência, trabalho em equipa).
2. Objetivos de intervenção de acordo com as fases e as condições – Recuperar, adaptar, prevenir e manter
3. Prática reflexiva em fisioterapia neurológica – estratégias para treinar o pensamento reflexivo e facilitadores do
pensamento em Neurologia – algoritmos e modelos conceptuais.
4. Prática baseada na evidência – Estado da arte da Fisioterapia neurológica (avaliação e intervenção)
o Revisões sistemáticas
o Guidelines
o Futuro da investigação (biomarcadores, algoritmos, etc.)
5. Trabalho em equipa em Neurorreabilitação – qual o papel do fisioterapeuta na equipa e papéis dos outros
9.4.5. Syllabus:
1. Clinical reasoning and conceptual framework for physiotherapy in neurology (neuroplasticity, practice principles,
dynaic systems, ICF, reflexive practitioner, client-centred approach, evidenc-based approach and interprofessional
team).
2. Goals of intervention along the different phases and conditions of neurological patients: recover, adapt, prevent and
maintain.
3. Reflexive practice in neurology – strategies to enhance critical reflection and reasoning in neurology – algotrithms
and conceptual models.
4. Evidence-based practice – current results of research:
o Systematic reviews
o Guidelines
o Future research
5. Interprofessional and multiprofessional work in neurorehabilitation.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pela análise dos conteúdos e objetivos verifica-se uma correspondência imediata entre os mesmos.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cross analysis between syllabus and learning outcomes shows a direct correspondence.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Seminários (8h) – metodologia expositiva e interactiva
• Aulas teórico-práticas (20h)– realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Trabalho escrito individual – desenvolvimento de um plano de avaliação e intervenção para um utente específico
(mini estudo de caso com pesquisa de literatura científica, sem apresentação de resultados de intervenção).
o Caso real ou de papel
o A estrutura do trabalho é dada no ínicio das aulas.
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores.
Exame final:
• Igual à avaliação periódica
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (8h) – transmission and interactive methodology
• Theoretical-practical classes (20h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
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groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual assignment – development of a assessment and intervention plan for a specific patient (mini case-study
with scientific literature search, without presentation of outcomes).
o Real or paper case
o The specific structure of the assignment is given at the start of the curricular unit.
The passing threshold is 10,00.
Final exam:
• The same as above.
The passing threshold is 10,00
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento de um mini estudo de caso, requer a implementação de todos os conteúdos leccionados na
unidade curricular. O objetivos de aprendizagem são a base para os critérios de avaliação e respetiva folha de
classificação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of a mini case-studey demands the application of all content learned in classroom. The learning
goals are the base to develop assessment criteria and form.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.
McGill C. Et al. A systematic review of the efficiency of recruitment to stroke rehabilitation randomised controlled trials.
Trials. 2020 Jan 10;21(1):68. doi: 10.1186/s13063-019-3991-2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6954526/

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Neuroreabilitação Baseada na Evidência II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Neuroreabilitação Baseada na Evidência II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Evidence Based Neurorehabilitation II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
Anual
9.4.1.4. Horas de trabalho:
168
9.4.1.5. Horas de contacto:
30
9.4.1.6. ECTS:
6
9.4.1.7. Observações:
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Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Maria Duarte de Almeida; Doutorada em Ciências da Saúde - Especialidade em Reabilitação Neurológica, por
deliberação do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Cristina Vidal, Fisioterapeuta, Doutorada em Motricidade Humana, Professora Coordenadora Convidada
Ana Isabel Almeida, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de especialista em Fisioterapia (DL 206/2009),
Professor Adjunto Convidado.
Carla Pereira, Fisioterapeuta, Doutorada em Ciências da Fisioterapia, Professor Adjunto Convidado
Cristina Soares, Fisioterapeuta, Mestre em Reabilitação Neurológica, Professor Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Implementar estratégias que aumentam as capacidades de auto-gestão e integração social dos seus utentes.
• Utilizar o exercício físico como estratégia de estimulação da atividade neural e motora nas diferentes fases de
intervenção.
• Desenhar um plano de telefisioterapia adequado e seguro aos utentes específicos, quando aplicável.
• Intervir em contextos de cuidados paliativos para utentes com lesao neurológica.
• Conhecer os efeitos da medicação comum em utentes com lesão neurológica e seu impacto no processo de
intervenção da Fisioterapia.
• Interpretar os indicadores mais comuns nos diferentes exames de diagnóstico de imagem e laboratoriais e seu
impacto no processo de reabilitação.
• Gerir o processo de intervenção do fisioterapeuta em casos neurológicos complexos e fora do comum.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Implement strategies that enhance slef-management and social capabilities in people with neurological sequelae.
• Use physical exercise as a strategy to promote neural and motor activity in the different phases of the intervention
process and rehabilitation.
• Design a telephysiotherapy programme, costumized for the client assuring security and applicability.
• Understand the medication effects of regular drugs in neurology and its impact in physiotherapy programmes.
• Interpret the most common image and laboratory diagnosis indicators and its impact in physiotherapy programmes.
• Manage the physiotherapy process with complex and uncommon clinical cases.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Self-management e capacitação social.
2. O uso do exercício físico e treino cardiovascular para a potenciação da função cerebral e motora.
3. Telereabilitação – quem, quando e como.
4. Fisioterapia e Cuidados neuropaliativos.
5. Farmacologia em Neurologia – o que o Fisioterapeuta deve saber.
6. Testes de diagnóstico médico em Neurologia – testes laboratoriais, imagiologia e estudos do músculo e nervo.
7. Casos complexos em Fisioterapia Neurológica.
9.4.5. Syllabus:
1. Self-management e capacitação social.
2. O uso do exercício físico e treino cardiovascular para a potenciação da função cerebral e motora.
3. Telereabilitação – quem, quando e como.
4. Fisioterapia e Cuidados neuropaliativos.
5. Farmacologia em Neurologia – o que o Fisioterapeuta deve saber.
6. Testes de diagnóstico médico em Neurologia – testes laboratoriais, imagiologia e estudos do músculo e nervo.
7. Casos complexos em Fisioterapia Neurológica.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pela análise dos conteúdos e objetivos verifica-se uma correspondência imediata entre os mesmos.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cross analysis between syllabus and learning outcomes shows a direct correspondence.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
•Seminários (10h) – metodologia expositiva e interactiva
•Aulas teórico-práticas (20h) – realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
•Atividade individual – desenvolvimento de um plano de avaliação e intervenção para um utente específico em fase
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crónica, que deve incluir os conteúdos de 1 a 7 – 70%
•Trabalho de grupo sobre a intervenção em cuidados neuropaliativos, que deve incluir os conteúdos 4, 5 e 6 – 30%
•Para ambos os trabalhos:
oCaso real ou de papel
oA estrutura dos trabalhos é dada no ínicio das aulas.
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores a cada componente.
Exame final: Igual à avaliação periódica, realizando apenas o trabalho a que não teve aproveitamento.
A nota terá que ser igual ou superior a 10 valores em cada componente.
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (10h) – transmission and interactive methodology
• Theoretical-practical classes (20h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual assignment – development of a assessment and intervention plan for a specific patient in a chronic phase,
with application of the syllabus content’s 1 to 7 – 70%.
• Group assignment about the intervention in neuropaliative care, with application of the syllabus content’s 4, 5 and 6 –
30%.
• For both assignments:
o Real or paper case
o The specific structure of the assignments is given at the start of the curricular unit.
The passing threshold is 10,00 for each assignment.
Final exam:
• The same as above, repeating only the failed assignment.
The passing threshold is 10,00 for each assignment.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento de um mini estudo de caso e de um trabalho dedicado aos cuidados neuropaliativos, requer a
implementação de todos os conteúdos leccionados na unidade curricular. O objetivos de aprendizagem são a base
para os critérios de avaliação e respetivas folhas de classificação.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of a mini case-stude and a group assignment for neuropaliative care, demands the application of all
content learned in classroom. The learning goals are the base to develop assessment criteria and forms.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Renzink J. et al. (2017). Pharmacology Handbook for Physiotherapists. Elsevier Health Sciences.
Boersma I. Et al. Palliative care and neurology - Time for a paradigm shift. Neurology. August 05, 2014; 83 (6).
https://n.neurology.org/content/83/6/561
Physiotherapy in Palliative Care. Physiopedia. https://www.physio-pedia.com/Physiotherapy_in_Palliative_Care

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Neurociências da Neuroplasticidade e do Controlo Motor
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Neurociências da Neuroplasticidade e do Controlo Motor

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Neurosciences of Neuroplasticity and Motor Control
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
28
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hugo Santos, Mestre em Reabilitação Neurológica, Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho TécnicoCientífico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Isabel Vieira, Doutorada em Ciências da Saúde – Reabilitação Neurológica, Professor Adjunto
Isabel Baleia, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
Rita Brandão, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Relacionar as principais características estruturais dos sistemas sensoriais, motores e cognitivos com os papéis
funcionais que desempenham na regulação do movimento.
• Prever quais as alterações no controlo motor das lesões mais frequentes do sistema nervoso.
• Explicar o papel da neuroplasticidade na reabilitação da função motora após lesão.
• Relacionar os princípios comportamentais e neurobiológicos que sustentam as alterações neuroplásticas com os
mecanismos de aprendizagem e recuperação da função após lesão neurológica.
• Definir e discutir os parâmetros da prática que estimulam eficazmente as alterações neuroplásticas e a aprendizagem
motora.
• Relacionar os princípios da neuroplasticidade com a recuperação funcional em sujeitos com lesão neurológica.
• Discutir como é que a neurorreabilitação deve estar organizada para otimizar a função motora.
• Analisar programas de reabilitação à luz da melhor evidência científica.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Relate the main structural characteristics of sensory, motor and cognitive systems with the functional roles they play
in regulating movement.
• Predict the changes in motor control that result from the most frequent injuries of the neurological system
• Explain the role of neuroplasticity in the rehabilitation of motor function after injury.
• Relate the behavioral and neurobiological principles that support neuroplastic changes with the mechanisms of
learning and recovery of function after neurological injury.
• Define and discuss the parameters of practice that effectively stimulate neuroplastic changes and motor learning.
• Relate the principles of neuroplasticity with functional recovery in subjects with neurological damage.
• Discuss how neurorehabilitation should be organized to optimize the recovery of motor function.
• Analyze rehabilitation programs in the light of the principles of neuroplasticity and the best scientific evidence.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Controlo motor e os sistemas sensoriais, motores e cognitivos.
2. Déficits no controlo motor associados a lesão neural – Principais síndromes motores.
3. Estudos avançados na neurociência do controlo motor.
4. A fisiologia da neuroplasticidade.
5. Os princípios da neuroplasticidade dependentes da prática.
6. As alterações neuroplásticas associadas às diferentes fases da lesão neurológica.
7. (re)Aquisição de tarefas motoras: transpor os princípios da neuroplasticidade para a prática clínica.
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8. O contributo da cognição na (re)aprendizagem motora.
9. O contributo da sensibilidade para a (re)aprendizagem motora.
10. Manipular positivamente a neuroplasticidade após lesão neurológica.
11. Princípios gerais da neuroplasticidade aplicados à neurorreabilitação.
9.4.5. Syllabus:
1. Motor control and sensory, motor and cognitive systems.
2. Deficits in motor control associated with neural injury - Main motor syndromes.
3. Advanced studies in the neuroscience of motor control.
4. The physiology of neuroplasticity.
5. The principles of neuroplasticity dependent on practice.
6. Neuroplastic changes associated with the different stages of neurological injury.
7. (re) Acquisition of motor tasks: transposing the principles of neuroplasticity to clinical practice.
8. The contribution of cognition to motor (re) learning.
9. The contribution of sensitivity to motor (re) learning.
10. Manipulate neuroplasticity positively after neurological injury.
11. General principles of neuroplasticity applied to neurorehabilitation.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular pretende fornecer uma visão geral dos mecanismos da neuroplasticidade, dos métodos para
medir as alterações neuroplásticas e dos princípios de intervenção. Dará ainda também uma visão geral das
investigações realizadas na área do controlo motor e de como se pode traduzir todo esse conhecimento para o
contexto da neurorreabilitação. Serão aprofundados os desafios de traduzir essas investigações para a prática clínica,
em conjunto com as atuais lacunas da investigação na neurorreabilitação. Assim, serão abordados os modelos, as
estratégias, as ferramentas e as competências que facilitam a compreensão dos mecanismos associados à
neuroplasticidade e ao controlo motor, em condições normais e após lesão neuronal, o que permitirá potenciar a
melhoria da prática clínica do Fisioterapeuta nesta área de intervenção, constituindo-se aqui o primeiro passo para
que o Fisioterapeuta consiga construir programas de intervenção personalizados.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The neuromotor system is able to regenerate and reorganize in response to injury and rehabilitation. This course aims
to provide an overview of the mechanisms underlying neuroplasticity, the methods to measure neuroplastic changes
resulting from the injury and the intervention principles. It will also give an overview of the research carried out in the
area of motor control and how this knowledge can be translated into the context of neurorehabilitation. The challenges
of translating these investigations into clinical practice will be deepened. Thus, the models, strategies, tools and skills
that facilitate the understanding of the mechanisms associated with neuroplasticity and motor control will be
addressed, under normal conditions and after neuronal injury, which will enhance the clinical practice of the
Physiotherapist in this area of intervention, constituting here the first step for the Physiotherapist to build personalized
intervention.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Seminários (8h) – metodologia expositiva
• Aulas teórico-práticas (20h)– realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Atividades individuais ao longo da UC - 50% da nota final
• Atividades em grupo ao longo da UC - 50% da nota final
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores na média de cada uma das
componentes da avaliação periódica.
Exame final:
• Teste escrito sobre todos os conteúdos abordados nas aulas - 50% da nota final
• Trabalho individual sobre um dos temas abordados nas aulas, a designar pelo RUC - - 50% da nota final
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores em cada um dos momentos
de avaliação
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (8h) - expository methodology
• Theoretical-practical classes (20h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual activities - 50% of the final grade
• Group activities - 50% of the final grade
In order for the student to not go to the final exam, he / she must have a grade equal to or higher than 10 in the average
of each of the components of the periodic assessment.
Final exam:
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• Written test on all content covered in class - 50% of the final grade
• Individual work on one of the topics covered in class, to be designated by the lead faculty - 50% of the final grade
For the student to be successful he / she must have a grade equal to or higher than 10 values in each of the evaluation
moments.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC.
O fornecimento de informação e de conhecimentos teóricos previstos nos objetivos será desenvolvido no início de
cada assunto a abordar, nos seminários. Nos seminários transmitem-se os conteúdos programáticos de forma
essencialmente expositiva e tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua
própria experiência e saber, de forma a criarem-se hábitos de reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo
transmitidos.
As aulas TP constituem um natural prolongamento dos seminários, tendo como principais objetivos uma melhor
compreensão das matérias abordadas, e o incentivo para a participação dos estudantes funcionando como motores
da sua própria aprendizagem. Nestas aulas serão apresentados exercícios e casos práticos de forma a permitir que os
estudantes reflitam sobre problemas concretos, aplicando assim os conhecimentos adquiridos. A diversidade de
fontes e processos de pesquisa documentais, bem como a discussão das temáticas leccionadas promovem a
iniciativa e a reflexão do aluno em todo o processo de aprendizagem.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental
objectives of the CU.
The provision of information and theoretical knowledge provided in the objectives will be developed at the beginning
of each subject to be addressed, in the seminars. In the seminars, the syllabus is transmitted in an essentially
expository manner and an attempt will be made to stimulate a dialogue process in which everyone participates,
through their own experience and knowledge, in order to create habits of permanent reflection on the contents that are
being transmitted.
TP classes are a natural extension of the seminars, with the main objectives of a better understanding of the subjects
covered, and the incentive for the participation of students acting as engines of their own learning. In these classes
exercises and practical cases will be presented in order to allow students to reflect on concrete problems, thus
applying the acquired knowledge. The diversity of sources and documentary research processes, as well as the
discussion of the topics taught, promote student initiative and reflection throughout the learning process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Bierman, J. C., Franjoine, M. R., & Hazzard, C. M. (Eds.). (2016). Neuro-developmental treatment: a guide to NDT clinical
practice. Thieme.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada I
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Advanced Neurological Physiotherapy I
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
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140
9.4.1.5. Horas de contacto:
24
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Elisabete Martins, Doutoramento em Comportamento Motor, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009);
Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Hugo Santos, Mestre em Reabilitação Neurológica, Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho TécnicoCientífico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
Isabel Baleia, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
Rita Brandão, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto Convidado
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Relacionar as principais características estruturais dos sistemas sensoriais, motores e cognitivos com os papéis
funcionais que desempenham na regulação do equilíbrio.
• Prever quais as alterações no equilíbrio que advêm das lesões mais frequentes do sistema somatossensorial,
núcleos da base, cerebelo, córtex motor e vias motoras.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as principais ferramentas recomendadas para a avaliação do
equilíbrio e do risco de queda nesse caso.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as intervenções terapêuticas baseadas na melhor evidência
científica usadas para melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas nesse caso.
• Analisar e criar programas de reabilitação focados na melhoria do equilíbrio à luz dos princípios da
neuroplasticidade e da melhor evidência científica.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Relate the main structural characteristics of sensory, motor and cognitive systems with the functional roles they play
in regulating balance.
• Predict the changes in balance that result from the most frequent injuries to the somatosensory system, nuclei of the
base, cerebellum, motor cortex and motor pathways.
• Given a clinical case, identify, describe and apply the main recommended tools for assessing balance and risk of
falling in that case.
• Given a clinical case, identify, describe and apply therapeutic interventions based on the best scientific evidence
used to improve balance and reduce the risk of falls in that case.
• Analyze and create rehabilitation programs focused on improving balance in the light of the principles of
neuroplasticity and the best scientific evidence.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A neurociência do equilíbrio.
2. A lesão neurológica e as alterações do equilíbrio.
3. Toolbox de avaliação do equilíbrio nas diferentes condições neurológicas.
4. Estratégias avançadas do treino do equilíbrio nas diferentes condições neurológicas.
5. Alterações do equilíbrio - Casos clínicos.
9.4.5. Syllabus:
1. The neuroscience of balance.
2. Neurological damage and balance changes.
3. Toolbox for assessing balance in different neurological conditions.
4. Advanced strategies of balance training in different neurological conditions.
5. Balance changes - Clinical cases.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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Esta unidade oferece aos estudantes a oportunidade de atualizar e aprofundar os conhecimentos teóricos e as
competências clínicas, com o objetivo de otimizar a intervenção nas alterações do equilíbrio decorrentes de lesões
neurológicas.
Aprofundaremos os conhecimentos teóricos do controlo neuromotor, da biomecânica e das alterações do equilíbrio
subjacentes as lesões do SNC.
Serão usadas técnicas de simulação clínica, com casos reais, de forma a que os estudantes possam desenvolver e
aplicar os conhecimentos e os skills práticos e demonstrar raciocínio clínico avançado na avaliação, no
estabelecimento de metas, no uso de modelos de reabilitação funcionais e colaborativos, centrados na pessoa, e na
aplicação de técnicas baseadas em evidências para as alterações do equilíbrio.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This unit offers students the opportunity to update and deepen theoretical knowledge and clinical skills, with the aim of
optimizing intervention in balance changes resulting from neurological injuries.
We will deepen the theoretical knowledge of neuromotor control, biomechanics and balance changes underlying CNS
injuries.
Clinical simulation techniques will be used, with real cases, so that students can develop and apply knowledge and
practical skills and demonstrate advanced clinical reasoning in the assessment, in the establishment of goals, in the
use of functional and collaborative rehabilitation models, person-centered, and the application of evidence-based
techniques for balance changes.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Seminários (6h) – metodologia expositiva
• Aulas teórico-práticas (18h)– realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Atividades individuais ao longo da UC - 50% da nota final
• Atividades em grupo ao longo da UC - 50% da nota final
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores na média de cada uma das
componentes da avaliação periódica.
Exame final:
• Teste escrito sobre todos os conteúdos abordados nas aulas - 50% da nota final
• Trabalho individual sobre um dos temas abordados nas aulas, a designar pelo RUC - - 50% da nota final
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores em cada um dos momentos
de avaliação
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (6h) - expository methodology
• Theoretical-practical classes (18h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual activities - 50% of the final grade
• Group activities - 50% of the final grade
In order for the student to not go to the final exam, he / she must have a grade equal to or higher than 10 in the average
of each of the components of the periodic assessment.
Final exam:
• Written test on all content covered in class - 50% of the final grade
• Individual work on one of the topics covered in class, to be designated by the lead faculty - 50% of the final grade
For the student to be successful he / she must have a grade equal to or higher than 10 values in each of the evaluation
moments.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC.
O fornecimento de informação e de conhecimentos teóricos previstos nos objetivos será desenvolvido no início de
cada assunto a abordar, nos seminários. Nos seminários transmitem-se os conteúdos programáticos de forma
essencialmente expositiva e tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua
própria experiência e saber, de forma a criarem-se hábitos de reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo
transmitidos.
As aulas TP constituem um natural prolongamento dos seminários, tendo como principais objetivos uma melhor
compreensão das matérias abordadas, e o incentivo para a participação dos estudantes funcionando como motores
da sua própria aprendizagem. Nestas aulas serão apresentados exercícios e casos práticos de forma a permitir que os
estudantes reflitam sobre problemas concretos, aplicando assim os conhecimentos adquiridos, bem como técnicas
específicas para a melhoria do equilíbrio.
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A diversidade de fontes e processos de pesquisa documentais, bem como a discussão das temáticas leccionadas
promovem a iniciativa e a reflexão do aluno em todo o processo de aprendizagem.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental
objectives of the CU.
The provision of information and theoretical knowledge provided in the objectives will be developed at the beginning
of each subject to be addressed, in the seminars. In the seminars, the syllabus is transmitted in an essentially
expository manner and an attempt will be made to stimulate a dialogue process in which everyone participates,
through their own experience and knowledge, in order to create habits of permanent reflection on the contents that are
being transmitted.
TP classes are a natural extension of the seminars, with the main objectives of a better understanding of the subjects
covered, and the incentive for the participation of students acting as engines of their own learning. In these classes
exercises and practical cases will be presented in order to allow students to reflect on concrete problems, thus
applying the acquired knowledge, as well as specific techniques for improving balance.
The diversity of sources and documentary research processes, as well as the discussion of the topics taught, promote
student initiative and reflection throughout the learning process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Bierman, J. C., Franjoine, M. R., & Hazzard, C. M. (Eds.). (2016). Neuro-developmental treatment: a guide to NDT clinical
practice. Thieme.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada II
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Advanced Neurological Physiotherapy II
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
24
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Baleia, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cristina Soares, Mestre em Reabilitação Neurológica – Professor Adjunto Convidado
Rita Brandão, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto Convidado
Patrícia Maria Duarte de Almeida, Doutorada em Ciências da Saúde - Especialidade em Reabilitação Neurológica,
Especialista em Fisioterapia por deliberação do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Relacionar as principais características estruturais dos sistemas sensoriais, motores e cognitivos com os papéis
funcionais que desempenham na regulação da marcha.
• Prever quais as alterações na marcha que advêm das lesões mais frequentes do sistema somatossensorial, núcleos
da base, cerebelo, córtex motor e vias motoras.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as principais ferramentas recomendadas para a avaliação da
marcha nesse caso.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as intervenções terapêuticas baseadas na melhor evidência
científica usadas para melhorar a marcha nesse caso.
• Analisar e criar programas de reabilitação focados na melhoria da marcha à luz dos princípios da neuroplasticidade e
da melhor evidência científica.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Relate the main structural characteristics of sensory, motor and cognitive systems with the functional roles they play
in regulating gait.
• Predict the changes in gait that result from the most frequent injuries to the somatosensory system, nuclei of the
base, cerebellum, motor cortex and motor pathways.
• Given a clinical case, identify, describe and apply the main recommended tools for assessing gait in that case.
• Given a clinical case, identify, describe and apply therapeutic interventions based on the best scientific evidence
used to improve gait in that case.
• Analyze and create rehabilitation programs focused on improving gait in the light of the principles of neuroplasticity
and the best scientific evidence.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A neurociência e a biomecânica da marcha.
2. A lesão neurológica e as alterações da marcha.
3. Toolbox de avaliação da marcha nas diferentes condições neurológicas.
4. Estratégias avançadas do treino de marcha nas diferentes condições neurológicas.
5. Alterações da marcha - Casos clínicos.
9.4.5. Syllabus:
1. The neuroscience e the biomechanics of the gait.
2. Neurological damage and gait changes.
3. Toolbox for assessing gait in different neurological conditions.
4. Advanced strategies of gait training in different neurological conditions.
5. Gait changes - Clinical cases.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade oferece aos estudantes a oportunidade de atualizar e aprofundar os conhecimentos teóricos e as
competências clínicas, com o objetivo de otimizar a intervenção nas alterações da marcha decorrentes de lesões
neurológicas.
Aprofundaremos os conhecimentos teóricos do controlo neuromotor, da biomecânica e das alterações da marcha
subjacentes as lesões do SNC.
Serão usadas técnicas de simulação clínica, com casos reais, de forma a que os estudantes possam desenvolver e
aplicar os conhecimentos e os skills práticos e demonstrar raciocínio clínico avançado na avaliação, no
estabelecimento de metas, no uso de modelos de reabilitação funcionais e colaborativos, centrados na pessoa, e na
aplicação de técnicas baseadas em evidências para as alterações da marcha.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This unit offers students the opportunity to update and deepen theoretical knowledge and clinical skills, with the aim of
optimizing intervention in gait changes resulting from neurological injuries.
We will deepen the theoretical knowledge of neuromotor control, biomechanics and gait changes underlying CNS
injuries.
Clinical simulation techniques will be used, with real cases, so that students can develop and apply knowledge and
practical skills and demonstrate advanced clinical reasoning in the assessment, in the establishment of goals, in the
use of functional and collaborative rehabilitation models, person-centered, and the application of evidence-based
techniques for gait changes.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Seminários (6h) – metodologia expositiva
• Aulas teórico-práticas (18h)– realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Atividades individuais ao longo da UC - 50% da nota final
• Atividades em grupo ao longo da UC - 50% da nota final
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores na média de cada uma das
componentes da avaliação periódica.
Exame final:
• Teste escrito sobre todos os conteúdos abordados nas aulas - 50% da nota final
• Trabalho individual sobre um dos temas abordados nas aulas, a designar pelo RUC - - 50% da nota final
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores em cada um dos momentos
de avaliação
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (6h) - expository methodology
• Theoretical-practical classes (18h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual activities - 50% of the final grade
• Group activities - 50% of the final grade
In order for the student to not go to the final exam, he / she must have a grade equal to or higher than 10 in the average
of each of the components of the periodic assessment.
Final exam:
• Written test on all content covered in class - 50% of the final grade
• Individual work on one of the topics covered in class, to be designated by the lead faculty - 50% of the final grade
For the student to be successful he / she must have a grade equal to or higher than 10 values in each of the evaluation
moments.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC.
O fornecimento de informação e de conhecimentos teóricos previstos nos objetivos será desenvolvido no início de
cada assunto a abordar, nos seminários. Nos seminários transmitem-se os conteúdos programáticos de forma
essencialmente expositiva e tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua
própria experiência e saber, de forma a criarem-se hábitos de reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo
transmitidos.
As aulas TP constituem um natural prolongamento dos seminários, tendo como principais objetivos uma melhor
compreensão das matérias abordadas, e o incentivo para a participação dos estudantes funcionando como motores
da sua própria aprendizagem. Nestas aulas serão apresentados exercícios e casos práticos de forma a permitir que os
estudantes reflitam sobre problemas concretos, aplicando assim os conhecimentos adquiridos, bem como técnicas
específicas para a melhoria da marcha.
A diversidade de fontes e processos de pesquisa documentais, bem como a discussão das temáticas leccionadas
promovem a iniciativa e a reflexão do aluno em todo o processo de aprendizagem.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental
objectives of the CU.
The provision of information and theoretical knowledge provided in the objectives will be developed at the beginning
of each subject to be addressed, in the seminars. In the seminars, the syllabus is transmitted in an essentially
expository manner and an attempt will be made to stimulate a dialogue process in which everyone participates,
through their own experience and knowledge, in order to create habits of permanent reflection on the contents that are
being transmitted.
TP classes are a natural extension of the seminars, with the main objectives of a better understanding of the subjects
covered, and the incentive for the participation of students acting as engines of their own learning. In these classes
exercises and practical cases will be presented in order to allow students to reflect on concrete problems, thus
applying the acquired knowledge, as well as specific techniques for improving gait.
The diversity of sources and documentary research processes, as well as the discussion of the topics taught, promote
student initiative and reflection throughout the learning process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Bierman, J. C., Franjoine, M. R., & Hazzard, C. M. (Eds.). (2016). Neuro-developmental treatment: a guide to NDT clinical
practice. Thieme.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada III
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada III

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Advanced Neurological Physiotherapy III
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
S1
9.4.1.4. Horas de trabalho:
140
9.4.1.5. Horas de contacto:
24
9.4.1.6. ECTS:
5
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso

9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Brandão, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Isabel Almeida, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL
206/2009),Professor Adjunto Convidado
Isabel Baleia, Mestre em Reabilitação Neurológica, Título de Especialista em Fisioterapia (DL 206/2009), Professor
Adjunto
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Relacionar as principais características estruturais dos sistemas sensoriais, motores e cognitivos com os papéis
funcionais que desempenham na regulação da função do membro superior.
• Prever quais as alterações na função do membro superior que advêm das lesões mais frequentes do sistema
somatossensorial, núcleos da base, cerebelo, córtex motor e vias motoras.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as principais ferramentas recomendadas para a avaliação da
função do membro superior nesse caso.
• Dado um caso clínico identificar, descrever e aplicar as intervenções terapêuticas baseadas na melhor evidência
científica usadas para melhorar a função do membro superior nesse caso.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=12e21de6-6888-03e3-92ff-5ff6e643d780&formId=4f9ffb8a-0c3c-b6b0-ac3e-60… 73/80

04/03/2021

ACEF/2021/0027916 — Guião para a auto-avaliação

• Analisar e criar programas de reabilitação focados na melhoria da função do membro superior à luz dos princípios da
neuroplasticidade e da melhor evidência científica.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Relate the main structural characteristics of sensory, motor and cognitive systems with the functional roles they play
in regulating upper limb function.
• Predict the changes in upper limb function that result from the most frequent injuries to the somatosensory system,
nuclei of the base, cerebellum, motor cortex and motor pathways.
• Given a clinical case, identify, describe and apply the main recommended tools for assessing upper limb function in
that case.
• Given a clinical case, identify, describe and apply therapeutic interventions based on the best scientific evidence
used to improve upper limb function in that case.
• Analyze and create rehabilitation programs focused on improving upper limb function in the light of the principles of
neuroplasticity and the best scientific evidence.
9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A neurociência e a biomecânica da função do membro superior.
2. A lesão neurológica e as alterações da função do membro superior.
3. Toolbox de avaliação da função do membro superior nas diferentes condições neurológicas.
4. Estratégias avançadas do treino função do membro superior nas diferentes condições neurológicas.
5. Alterações da função do membro superior - Casos clínicos.
9.4.5. Syllabus:
1. The neuroscience e the biomechanics of the upper limb function.
2. Neurological damage and upper limb function changes.
3. Toolbox for assessing upper limb function in different neurological conditions.
4. Advanced strategies of upper limb function training in different neurological conditions.
5. Upper limb function changes - Clinical cases.
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade oferece aos estudantes a oportunidade de atualizar e aprofundar os conhecimentos teóricos e as
competências clínicas, com o objetivo de otimizar a intervenção nas alterações da função do membro superior
decorrentes de lesões neurológicas.
Aprofundaremos os conhecimentos teóricos do controlo neuromotor, da biomecânica e das alterações da função do
membro superior subjacentes as lesões do SNC.
Serão usadas técnicas de simulação clínica, com casos reais, de forma a que os estudantes possam desenvolver e
aplicar os conhecimentos e os skills práticos e demonstrar raciocínio clínico avançado na avaliação, no
estabelecimento de metas, no uso de modelos de reabilitação funcionais e colaborativos, centrados na pessoa, e na
aplicação de técnicas baseadas em evidências para as alterações da função do membro superior.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This unit offers students the opportunity to update and deepen theoretical knowledge and clinical skills, with the aim of
optimizing intervention in upper limb function changes resulting from neurological injuries.
We will deepen the theoretical knowledge of neuromotor control, biomechanics and upper limb function changes
underlying CNS injuries.
Clinical simulation techniques will be used, with real cases, so that students can develop and apply knowledge and
practical skills and demonstrate advanced clinical reasoning in the assessment, in the establishment of goals, in the
use of functional and collaborative rehabilitation models, person-centered, and the application of evidence-based
techniques for upper limb function changes.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Seminários (6h) – metodologia expositiva
• Aulas teórico-práticas (18h)– realização de exercícios e análise e discussão de casos em pequenos grupos de
trabalho (3/4 elementos)
Avaliação Periódica:
• Atividades individuais ao longo da UC - 50% da nota final
• Atividades em grupo ao longo da UC - 50% da nota final
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores na média de cada uma das
componentes da avaliação periódica.
Exame final:
• Teste escrito sobre todos os conteúdos abordados nas aulas - 50% da nota final
• Trabalho individual sobre um dos temas abordados nas aulas, a designar pelo RUC - - 50% da nota final
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores em cada um dos momentos
de avaliação
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Seminars (6h) - expository methodology
• Theoretical-practical classes (18h) - carrying out exercises and analyzing and discussing cases in small working
groups (3/4 elements)
Periodic assessment:
• Individual activities - 50% of the final grade
• Group activities - 50% of the final grade
In order for the student to not go to the final exam, he / she must have a grade equal to or higher than 10 in the average
of each of the components of the periodic assessment.
Final exam:
• Written test on all content covered in class - 50% of the final grade
• Individual work on one of the topics covered in class, to be designated by the lead faculty - 50% of the final grade
For the student to be successful he / she must have a grade equal to or higher than 10 values in each of the evaluation
moments.
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC.
O fornecimento de informação e de conhecimentos teóricos previstos nos objetivos será desenvolvido no início de
cada assunto a abordar, nos seminários. Nos seminários transmitem-se os conteúdos programáticos de forma
essencialmente expositiva e tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua
própria experiência e saber, de forma a criarem-se hábitos de reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo
transmitidos.
As aulas TP constituem um natural prolongamento dos seminários, tendo como principais objetivos uma melhor
compreensão das matérias abordadas, e o incentivo para a participação dos estudantes funcionando como motores
da sua própria aprendizagem. Nestas aulas serão apresentados exercícios e casos práticos de forma a permitir que os
estudantes reflitam sobre problemas concretos, aplicando assim os conhecimentos adquiridos, bem como técnicas
específicas para a melhoria da função do membro superior.
A diversidade de fontes e processos de pesquisa documentais, bem como a discussão das temáticas leccionadas
promovem a iniciativa e a reflexão do aluno em todo o processo de aprendizagem.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental
objectives of the CU.
The provision of information and theoretical knowledge provided in the objectives will be developed at the beginning
of each subject to be addressed, in the seminars. In the seminars, the syllabus is transmitted in an essentially
expository manner and an attempt will be made to stimulate a dialogue process in which everyone participates,
through their own experience and knowledge, in order to create habits of permanent reflection on the contents that are
being transmitted.
TP classes are a natural extension of the seminars, with the main objectives of a better understanding of the subjects
covered, and the incentive for the participation of students acting as engines of their own learning. In these classes
exercises and practical cases will be presented in order to allow students to reflect on concrete problems, thus
applying the acquired knowledge, as well as specific techniques for improving upper limb function.
The diversity of sources and documentary research processes, as well as the discussion of the topics taught, promote
student initiative and reflection throughout the learning process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Bierman, J. C., Franjoine, M. R., & Hazzard, C. M. (Eds.). (2016). Neuro-developmental treatment: a guide to NDT clinical
practice. Thieme.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.

Anexo II - Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada IV
9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especialidade em Neurologia - Fisioterapia Neurológica Avançada IV
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9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialisation in Neurology - Advanced Neurological Physiotherapy IV
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
FT/PT
9.4.1.3. Duração:
1S
9.4.1.4. Horas de trabalho:
78
9.4.1.5. Horas de contacto:
14
9.4.1.6. ECTS:
3
9.4.1.7. Observações:
Esta Ficha não dispensa a consulta do Regulamento do Curso
9.4.1.7. Observations:
This record does not exempt the consultation of the rules and responsabilities
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Vieira, Doutorada em Ciências da Saúde – Especialidade em Reabilitação Neurológica, Especialista em
Fisioterapia por deliberação do Conselho Técnico-Científico da ESSAlcoitão, Professor Adjunto
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Roberto Cano de la Cuerda, Doutorado em Fisioterapia, Professor Adjunto Convidado.
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Módulo 1
• Identificar e descrever os diferentes sistemas e suportes tecnológicos utilizados nos programas de
neuroreabilitação.
• Aprofundar os princípios da aprendizagem motora aplicados à neuroreabilitação e relacioná-los com o uso de novas
tecnologias.
• Planear programas de intervenção com base no uso de novas tecnologias destinadas a melhorar a função motora.
Módulo 2
• Adquirir amplos conhecimentos anatomofisiológicos do sistema vestibular.
• Obter a destreza necessária para realizar uma avaliação funcional detalhada.
• Elaborar um diagnóstico cinético-funcional eficaz e assim prescrever um tratamento racional e personalizado.
• Saber como conduzir um eficaz follow-up ao paciente.
Módulo 3
• Adquire os conceitos base inerentes à Estimulação cortical e Neurofeedback, principais patologias e protocolos de
aplicação.
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Module 1
• Identify and describe the different systems and technological supports used in neurorehabilitation programs.
• Deepen the principles of motor learning applied to neurorehabilitation and relate them to the use of new technologies.
• Plan intervention programs based on the use of new technologies to improve motor function.
Module 2
• Acquire extensive anatomophysiological knowledge of the vestibular system.
• Obtain the necessary skills to perform a detailed functional assessment.
• Develop an effective kinetic-functional diagnosis and thus prescribe a rational and personalized treatment.
• Know how to conduct an effective follow-up to the patient.
Module 3
• Acquires the basic concepts inherent to cortical stimulation and neurofeedback, main pathologies and application
protocols.
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9.4.5. Conteúdos programáticos:
Novas tecnologias – Definição; Requisitos e tipos de dispositivos
Aspectos emocionais e cognitivos da terapia com base em novas tecnologias
Modelos de tarefas cognitivas associadas à nova terapia tecnologias.
Robótica aplicada em Neuroreabilitação - Aplicações no membro superior e membro inferior
Aplicativos móveis
Anatomia e fisiologia do sistema vestibular
Bases fisiopatológicas, etiologia, sinais e sintomas
Elementos críticos do exame clínico funcional
Compensação vestibular (habituação, adaptação e substituição)
Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) - avaliação e diagnóstico; Casos complexos
Manobra de Dix-Hallpike vs Teste de insuficiência vértebro-basilar
Tratamento da VPPB - Casos simples e complexos VPPB além do canal semicircular posterior
Fundamentos da neuroanatomia funcional, neurobiologia
História do Neurofeedback, EEG, brain computer interface e da estimulação cortical
Principais aplicações clínicas
Protocolos de neurofeedback
9.4.5. Syllabus:
New technologies - Definition; Device types and requirements
Emotional and cognitive aspects of therapy based on new technologies
Robotics applied in Neurorehabilitation - Applications in the upper limb; Lower limb
Mobile apps
Practices: design of therapeutic plans in neurorehabilitation; technological devices in neurorehabilitation; design of
therapeutic plans
Anatomy and physiology of the vestibular system
Pathophysiological bases, etiology, signs and symptoms
Critical elements of the functional clinical examination
Vestibular compensation
Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) - assessment and diagnosis; Complex cases
Dix-Hallpike maneuver vs. vertebro-basilar insufficiency test
Treatment of BPPV - Simple and complex cases of BPPV beyond the posterior semicircular canal
Fundamentals of functional neuroanatomy, neurobiology of behavior and bioelectrogenesis
History of Neurofeedback, EEG and brain computer interface
Main clinical applications
Neurofeedback protocols

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular oferece aos estudantes a oportunidade de atualizar e aprofundar os conhecimentos teóricos e
as competências clínicas, com o objetivo de otimizar a intervenção nas alterações funcionais decorrentes de lesões
neurológicas.
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit offers students the opportunity to update and deepen theoretical knowledge and clinical skills, with
the aim of optimizing intervention in functional changes resulting from neurological injuries.
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O Estudante escolhe 2 dos 3 módulos propostos
• Módulo 1 - Seminários– metodologia expositiva e análise com discussão de cenários terapêuticos em pequenos
grupos de trabalho
• Módulo 2 - Seminários – metodologia expositiva e análise com discussão de cenários terapêuticos em pequenos
grupos de trabalho
• Módulo 3 - Seminários – metodologia expositiva e análise com discussão de cenários terapêuticos em pequenos
grupos de trabalho
Avaliação Periódica:
• Módulo 1 – Trabalho de grupo
• Módulo 2 – Trabalho de grupo
• Múdlo 3 – Trabalho de grupo
Para que o aluno dispense de exame final terá que ter nota igual ou superior a 10 valores
Exame final:
O aluno só vai a exame ao módulo que não concluiu:
• Trabalho individual sobre um dos temas abordados nas aulas, a designar pelo RUC
Para que o aluno obtenha aproveitamento terá que ter nota igual ou superior a 10 valores
Os exames de época de recurso e época especial, têm a mesma composição do exame final.
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The Student chooses 2 of the 3 modules proposed
• Module 1 - Seminars - expository methodology and analysis with discussion of therapeutic scenarios in small work
groups
• Module 2 - Seminars- expository methodology and analysis with discussion of therapeutic scenarios in small work
groups
• Module 3 - Seminars - expository methodology and analysis with discussion of therapeutic scenarios in small work
groups
Periodic Evaluation:
• Module 1 - Group work
• Module 2 - Group work
• Múdlo 3 - Group work
For the student to dispense with the final exam he must have a grade equal to or higher than 10 values
Final exam:
The student only takes the exam to the module that has not completed:
• Individual work on one of the topics covered in class, to be designated by RUC
For the student to be successful he must have a grade equal to or higher than 10 values
The exams for the appeal period and the special period have the same composition as the final exam.
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC.
O fornecimento de informação e de conhecimentos teóricos previstos nos objetivos será desenvolvido no início de
cada assunto a abordar, nos seminários. Nos seminários transmitem-se os conteúdos programáticos de forma
essencialmente expositiva e tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua
própria experiência e saber, de forma a criarem-se hábitos de reflexão permanente sobre os conteúdos que vão sendo
transmitidos. Também serão apresentados exercícios e casos práticos de forma a permitir que os estudantes reflitam
sobre problemas concretos, aplicando assim os conhecimentos adquiridos.
A diversidade de fontes e processos de pesquisa documentais, bem como a discussão das temáticas leccionadas
promovem a iniciativa e a reflexão do aluno em todo o processo de aprendizagem.
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of classes will take place harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives
of the UC.
The provision of information and theoretical knowledge provided in the objectives will be developed at the beginning
of each subject to be addressed, in the seminars. In the seminars, the syllabus is transmitted in an essentially
expository manner and an attempt will be made to stimulate a dialogue process in which everyone participates,
through their own experience and knowledge, in order to create habits of permanent reflection on the contents that are
being transmitted. Exercises and practical cases will also be presented in order to allow students to reflect on specific
problems, thus applying the acquired knowledge.
The diversity of sources and documentary research processes, as well as the discussion of the topics taught, promote
student initiative and reflection throughout the learning process.
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (Eds.). (2018). Physical Management for Neurological Conditions. Elsevier
Health Sciences.
Martin, S. T., & Kessler, M. (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. Elsevier Health Sciences.
Fell, D., Lunnen, K., Rauk, R. P. (2018). Lifespan neurorehabilitation: a patient-centered approach from examination to
interventions and outcomes. Philadelphia: Davis Company.
Bierman, J. C., Franjoine, M. R., & Hazzard, C. M. (Eds.). (2016). Neuro-developmental treatment: a guide to NDT clinical
practice. Thieme.
Dietz, V. ; Ward, N. S. ; Kennard, C. (2015). Oxford textbook of neurorehabilitation. Oxford : Oxford University Press.

9.5. Fichas curriculares de docente
Anexo III - Hugo Filipe Coelho Miragaia dos Santos
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Filipe Coelho Miragaia dos Santos
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo III - Isabel Baleia Batista
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Baleia Batista
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Maria Cristina dos Reis Moreira Soares
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina dos Reis Moreira Soares
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Ana Cristina Martins Inácio Vidal
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Martins Inácio Vidal
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Roberto Cano de la Cuerda
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Cano de la Cuerda
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Ana Isabel Alves Silva de Almeida
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Alves Silva de Almeida
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Paul Christiaan Beenen
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paul Christiaan Beenen
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Marietta Handgraaf
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marietta Handgraaf
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Renato Silva
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Renato Silva
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Maria Amélia Alves do Paço
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Amélia Alves do Paço
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Gabriela Moita
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriela Moita
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo III - Nuno do Carmo Antunes Cordeiro
9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno do Carmo Antunes Cordeiro
9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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