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PLANO DE ATIVIDADES 

(2021/2022) 

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, através dos seus órgãos competentes (Presidência, 

Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico), cujos pareceres foram aprovados em reuniões 

convocadas para o efeito, publica o seu plano de atividades para o ano académico de 2021/2022. 

O plano de atividades constitui um elemento de referência para investimentos, desenhos curriculares, opções 

técnicas, práticas de ensino, linhas de investigação.  

Os eixos de atuação são baseados nos eixos consignados no plano estratégico, constituindo as áreas ou 

atividades consideradas chave para o cumprimento da Missão. Representam linhas de orientação prioritárias de 

desenvolvimento da Instituição. Enunciam-se e explanam-se, seguidamente, as prioridades estratégicas que 

foram delineadas para 2021/2022, designadamente: Ensino, Investigação, Extensão e Internacionalização, 

Recursos Humanos, Instalações e Recursos Materiais; Informação, Imagem e Comunicação e Avaliação e 

Promoção da Qualidade. 
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2. EIXOS ESTRATÉGICOS 

Apresenta-se uma matriz que sintetiza os eixos, objetivos e ações que serão explicados de modo aprofundado 

ao longo do relatório. 
 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES 

IMPLEMENTAÇÃO DOS 
NOVOS ESTATUTOS 

Concretizar o novo conceito do ISCE - Instituto 

Superior de Lisboa e Vale do Tejo, como 

instituição de ensino superior que contempla 

diversos departamentos científicos e 

pedagógicos nas áreas do estudo da formação 

de professores/formadores e ciências da 

educação; das artes, das humanidades, das 

ciências empresariais, dos serviços sociais e dos 

serviços pessoais em contraponto com o anterior 

conceito de escola de formação de 

educadores/professores.  

Eleições estratificadas por ciclos de 

estudos para eleição dos representantes 

dos professores e estudantes para o 

CTC e CP. 

 

Revisão dos regulamentos de 

competências de Diretores de 

Departamento e Coordenação de Curso. 

 

Criação de uma comissão de trabalho 

para o desenvolvimento da área das 

ciências empresariais. 

MUDANÇA/AMPLIAÇÃO DE 
INSTALAÇOES 

Buscar uma nova centralidade e melhores 

acessibilidades. 

Processo de Licenciamento e início das 

obras estruturais. 

ENSINO 

Dinamizar e consolidar a oferta formativa. 

 

 

 

Pedir a acreditação de novos ciclos de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar a oferta de formação ao longo da vida  

 

Dinamizar seminários de enriquecimento técnico-

científico resultantes das avaliações da qualidade 

(alunos e professores). 

 

Pedido de acreditação prévia junto da A3ES de 

ciclos de estudo na modalidade de ensino a 

distância: mestrado em Educação (Especialidades 

de Administração e Gestão Escolar e Supervisão 

Pedagógica) e Educação Social (Crianças e 

Jovens em Risco). 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

Mestrado em Turismo, Comunicação e Inovação. 

 

Levantamento das necessidades formativas junto 

de atuais, antigos alunos e da comunidade 

educativa. 

Realização de um plano de formações de curta 

duração por departamento. 

MEDIDAS DE APOIO 
COMPORTAMENTAL 

 

Contribuir para o bem estar da comunidade educativa. No âmbito do protocolo assinado entre o ISCE e a 

ES´SCOOL, é prestado um serviço de apoio 

psicológico à comunidade ISCE (alunos, docentes, 

funcionários e técnicos). O Gabinete de Psicologia 

e Aconselhamento tem como objetivo promover a 

saúde mental e o bem-estar de toda a comunidade 

ISCE, disponibilizando um conjunto de serviços de 

psicologia. 
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INVESTIGAÇÃO 

Aumentar o volume e a qualidade das atividades de 

Investigação e desenvolvimento nas áreas core dos ciclos 

de estudo. 

 

 

 

Promover a investigação com entidades externas nacionais e 

internacionais 

Aplicação do regulamento para financiamento das 

atividades de investigação de modo a promover 

as publicações adequadas às expectativas da 

comunidade científica de cada um dos ciclos de 

estudo da instituição. 

Plano Local de Leitura Educativo (ISCE e CMO). 

ISCE & ISAMB: Projeto ESCOOL e Projeto Dream 

Yold – Qualidade de vida e bem-estar, no espaço 

intergeracional e nos cenários de vida (Em curso). 

Universitad Miguel Hernandez de Helch 

(ESPANHA)/ ISCE (PORTUGAL). Análisis e 

intervención psicológica en la prevención de 

conductas de riesgo para la salud. Número de 

registro 11/0075 Índice PITT: 110,76. 

ISCE & INFQ-MEA: Participação e dinamização de 

atividades de consultadoria ao Ministério de 

Educação de Angola – Instituto Nacional de 

Formação de Quadros (em curso). 

ISCE e Benfica LAB observação e análise de jogo, 

fisiologia do esforço e nutrição. 

Projeto de investigação “Estudo sobre os efeitos 

da Pandemia no Turismo”, que realiza a recolha de 

dados no Rio de Janeiro e em Portugal para a 

elaboração de uma análise comparativa das duas 

realidades (ISCE e Universidade do Grande Rio 

(Unigranrio). 

EXTENSÃO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

Reforçar e ampliar as atividades de cooperação com a 

comunidade envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar e diversificar a mobilidade internacional, alargando 

o âmbito geográfico e temático da cooperação. 

 

 

Integração do ISCE no Conselho Municipal de 

Integração dos Migrantes Educação. 

Participação do ISCE no Conselho Municipal de 

Desporto e no Conselho Municipal da 

Juventude da CMO. 

Dinamização dos protocolos com o Sindicato de 

Jogadores de Futebol (curso de futebol 

formação), Associação de Futebol de Lisboa 

(formação de formadores) e Clube de Natação 

de Lisboa (ações de curta duração). 

Participação do ISCE na Assembleia Geral da 

EURODIR – European transnational network of 

training organizations for directors of welfare 

institutions. 

Atualização do site para estudantes estrangeiros. 

Participação do ISCE em feiras internacionais 

de educação (Angola, Brasil e Colômbia). 

Sessões de esclarecimento e incentivo à 

mobilidade internacional a realizar pelo 

CCRI junto do pessoal docente, staff e 

estudantes. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

Pessoal Docente 

Melhorar a capacidade científica e pedagógica dos docentes. 

 

 

Apoio institucional para a frequência de Programas 

de Doutoramento (2) e Pós-Doutoramento (2) e 

organização e realização de provas de 

especialista (9) nas áreas “core” dos ciclos de 

estudo. 
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Pessoal não Docente 

Melhorar a formação e as competências profissionais do 

pessoal não docente 

Incentivos à publicação em revistas internacionais 

com revisão por pares através de apoio financeiro 

e de tempo. 

Realização de ações de formação profissional 

contínua de acordo com os resultados da auditoria 

interna de formação (áreas técnicas e 

comportamental).  

INSTALAÇÕES E RECURSOS 
MATERIAIS 

Melhorar as instalações e os recursos materiais.  

 

Colocação de telheiros em espaços exteriores 

e de uma tenda de lazer para estudantes. 

Atualização do equipamento informático. 

Atualização do acervo documental 

designadamente digital. 

INFORMAÇÃO, IMAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

Melhorar os fluxos de informação e comunicação. Aplicação do plano de comunicação para 

promover uma ligação eficaz com o público-alvo 

através da Web Com. 

Acessos personalizados com base em perfis de 

utilizador (através do site e da plataforma 

blackboard academic). 

AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO  
DA QUALIDADE 

Revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho 

Docente 

 

Melhoria do sistema interno de qualidade orientado para a 

melhoria contínua e certificado pela A3ES. 

Eleição da comissão de revisão pelo CTC e 

elaboração do plano de trabalhos. 

 

Elaboração de um quadro de indicadores de 

monitorização e avaliação das principais áreas de 

atividades. 

Sessões de esclarecimento sobre a avaliação e 

promoção da qualidade de modo a promover o 

aumento do grau de participação das partes          

interessadas. 

Constituição da comissão de trabalho para 

certificação do SIGQ 

2.1. Aplicação dos Estatutos 

O ISCE promoveu um profundo processo de reforma da instituição e de reorganização dos serviços, com o 

objetivo de criar as condições necessárias para melhorar o seu desempenho, intervir em novas áreas de 

atividade, racionalizar a sua oferta formativa e de otimizar os recursos humanos e financeiros postos à 

disposição do Instituto. 

A reforma em curso teve especial tradução através da criação de novos ciclos de estudo, da dinamização da 

avaliação e qualidade e da verticalização dos serviços, permitindo fazer mais e melhor com os mesmos 

recursos.  

A proposta de alteração dos Estatutos aprovada pela DGES visa concretizar o novo conceito do ISCE - Instituto 

Superior de Lisboa e Vale do Tejo, como instituição de ensino superior que contempla diversos departamentos 
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científicos e pedagógicos nas áreas do estudo da formação de professores/formadores e ciências da educação; 

das artes, das humanidades, das ciências empresariais, dos serviços sociais e dos serviços pessoais em 

contraponto com o anterior conceito de escola de formação de educadores/professores. Por outro lado, define -

se claramente o quadro de competências dos vários titulares dos órgãos, criam -se condições para uma 

coerência na composição dos órgãos académicos, de orientação e ação a todos os níveis de decisão. Nestes 

Estatutos, o ISCE assume, sem equívocos, a sua multipolaridade a qual tem constituído um fator acrescido do 

seu sucesso e do papel de relevância que o Instituto tem desempenhado no desenvolvimento económico, social 

e cultural da região de Odivelas e da Grande Lisboa, como foi reconhecido pela A3ES na Avaliação e 

Acreditação dos Ciclos de Estudo e na Avaliação Institucional.  

Os novos Estatutos do ISCE, representam, assim, a oportunidade de aprofundamento de um modelo mais 

inclusivo, que coloca particular enfoque nas Pessoas visando a prestação de um serviço de interesse público de 

qualidade. Com os novos Estatutos ficaram criadas as condições para consolidar o trabalho desenvolvido aos 

níveis nacional e internacional. 

2.2. Mudança/Ampliação de Instalações 

Outra das estratégias de desenvolvimento e expansão do ISCE passa pela mudança e ampliação das 

instalações do seu campus académico, buscando uma nova centralidade e melhores acessibilidades.  

Tendo sido aprovada, por maioria, em Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, a proposta de cedência para 

o ISCE, de parte das instalações do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas, está em curso o 

processo formal de pedido de mudança de instalações junto das entidades competentes bem como as obras de 

adaptação exigidas. O período de instalação, dependente das normativas ministeriais, está previsto para ser 

realizado dentro de dois a três anos. 

O ISCE procurará contribuir para que o Mosteiro e as zonas envolventes possam tornar-se um polo de 

desenvolvimento e progresso do concelho, criando-se uma nova centralidade na cidade de Odivelas. 

O ISCE tem a legitima expetativa de ver cumprido o desígnio desde sempre defendido pelo nosso Instituto já 

que se por um lado este património é indissociável da história da Educação em Portugal, não tivesse sido D. 

Dinis o primeiro Monarca alfabetizado e aquele que criou a primeira Universidade em Portugal, por outro lado foi 

neste espaço que ao longo dos 35 anos de existência do nosso Instituto, realizamos as Missas Eucarísticas dos 

Estudantes Finalistas e de abertura dos anos Académicos, o arranque do Cortejo Alegórico de final de Ano 
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Académico, os Encontros de Tunas, as noites de Serenatas, os jantares de ex-alunos, entre outros eventos que 

procuraram e procuram dar vida ao maior património Odivelense. 

2.3. Ensino 

As orientações assentam, sobretudo, na dinamização e consolidação da oferta formativa, na melhoria da 

eficiência, na diversificação e no aumento da formação ao longo da vida e na exploração de ofertas formativas 

regime presencial e em e-learning. 

Ao nível da dinamização e consolidação da oferta formativa será aprofundada a monitorização da organização 

do ensino tendo em conta a real articulação curricular, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos 

programáticos, as metodologias de ensino e a integração da investigação. 

O ISCE dará continuidade ao processo de maturação e reflexão sobre a organização e o funcionamento dos 

diferentes ciclos de estudo, no sentido da promoção da qualidade pedagógica. Neste sentido, os processos de 

revisão curricular e melhoria do processo de ensino aprendizagem partirão da avaliação do funcionamento dos 

diferentes ciclos de estudos tendo como objetivo a implementação de medidas de melhoria. Nestes processos 

assumirá particular importância a coordenação de curso, os estudantes, as direções de departamento e 

respetivos docentes, bem como o Gabinete da Avaliação e Promoção da Qualidade-GAPQ. 

No caso específico das licenciaturas, as orientações, assentam na implementação das melhorias resultantes dos 

processos de avaliação internos e externos, com particular enfase na garantia que a avaliação da aprendizagem 

dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular e na promoção de 

metodologias de ensino que facilitem a participação dos estudantes em atividades científicas. Assim, pretende-

se: 

- Monitorizar os procedimentos resultantes da avaliação realizada pelo GAPQ e pela A3ES; 

- Acompanhar a inserção profissional dos licenciados e apoiar a realização de projetos empreendedores; 

- Aumentar e sistematizar a oferta de disciplinas de opção; 

- Diversificar os horários de funcionamento; 

- Reforçar os Estágios dos Cursos através de uma diversificação de parceiros que cubra as 

necessidades do novo perfil de estudantes. 



8 

 

No âmbito dos mestrados será aprofundada a promoção da qualidade pedagógica e científica potenciando-se a 

integração de trabalhos finais de Mestrado (Estágios com Relatório e Trabalhos-Projeto) em linhas de 

Investigação do Centro de Investigação do ISCE e o reforço dos estágios do 2.º Ciclo, com uma forte ligação ao 

mercado de trabalho. Deste modo, promover-se-á: 

- O reforço das competências que permitam aos estudantes uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado; 

- A integração de trabalhos finais de Mestrado em linhas de Investigação do Centro de Investigação do 

ISCE e a sua divulgação na biblioteca digital e em publicações nacionais e internacionais; 

- O aumento do número de publicações conjuntas, de docentes e estudantes. 

- O reforço dos estágios do 2.º Ciclo, com uma forte ligação ao mercado de trabalho. 

Quanto aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, procurar-se-á promover a importância dos mesmos, 

enquanto formação de curta duração do ensino superior.  

Ao nível dos CTESP em Apoio a Crianças e Jovens, Serviço Familiar e Comunitário, em Turismo Desportivo e 

de Aventura e em Gestão Hoteleira e da Restauração, as orientações assentaram sobretudo na avaliação da 

qualidade e na elaboração de propostas de melhoria.  

No que diz respeito à formação pós-graduada, o objetivo principal passará pelo desenvolvimento de formações 

interligadas com as necessidades laborais da região, identificando as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho. Estas atividades contribuirão para a valorização e desenvolvimento económico através da integração 

das mesmas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais. 

Relativamente às ações de formação de curta duração, será constituído um grupo de trabalho para a 

implementação da formação ao longo da vida. A criação de cursos de curta duração, creditados com ECTS e 

articulados com os programas existentes ou a criar, permitirá diversificar a oferta formativa e responder mais 

eficazmente às necessidades dos formandos. Assim, proceder-se-á ao levantamento das necessidades de 

formação profissional contínua coorganizando-se iniciativas com outras instituições e associações profissionais e 

aprofundando-se as ações nas modalidades de formação presencial e a distância. 

Relativamente à melhoria da eficiência formativa serão aperfeiçoados os apoios educativos aos estudantes 

através da ação conjugada dos Gabinetes de Apoio Social e Psicopedagógico, do ISCE VIDA.ATIVA e do 
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GAPQ, com vista à melhoria das taxas de aprovação e do sucesso escolar, diminuindo as taxas de abandono e 

o tempo médio de conclusão do curso.  

A lógica de ação do ISCE.VIDA.ACTIVA sustentar-se-á em quatro pilares fundamentais: uma Educação 

Empreendedora, que procura desenvolver nos Formandos competências de pro-ação, criatividade, inovação e 

predisposição para aceitar correr riscos; um acompanhamento do percurso dos Profissionais formados pelo 

ISCE, percebendo e apoiando as suas rotas profissionais; a gestão de redes entre o Universo do ISCE e a 

malha profissional na área dos Cursos que o ISCE leciona, na premissa de ações de facilitação nas relações dos 

Profissionais recém-formados com mercado de trabalho e a ligação à Comunidade como potencial de 

desenvolvimento local e da Comunidade ISCE. 

O ISCE VIDA.ACTIVA concretiza-se pelo funcionamento de cinco unidades: UNIVA (Unidade de Inserção na 

Vida Ativa); UPA-Emp (Unidade de Promoção da Atividade Empreendedora); GECOM (Gabinete de Extensão 

Comunitária) e o GPP (Gabinete Psicopedagógico). 

Complementarmente, será instalado o Gabinete de Psicologia e Acompanhamento. No âmbito do protocolo 

assinado entre o ISCE e a ES´SCOOL Associação, está disponível um serviço de apoio psicológico à 

comunidade ISCE (alunos, docentes, funcionários e técnicos). O Gabinete de Psicologia e Aconselhamento tem 

como objetivo promover a saúde mental e o bem-estar de toda a comunidade ISCE, disponibilizando um 

conjunto de serviços de psicologia. 

O Provedor do Estudante dará cumprimento aos novos desafios decorrentes da lei atual, continuando atento e 

sensível às questões apresentadas pelos estudantes, reforçando o seu horário de atendimento, no sentido de 

promover a resolução de problemas de natureza letiva ou administrativa que não sejam solucionados de 

imediato nos órgãos próprios, como descrito na sessão VI, Artigo 18º., dos Estatutos do ISCE. 

O Gabinete de Ação Social, prestará informações para candidatura às Bolsas de Estudo do Fundo de Ação 

Social da DGES; acompanhará os alunos no processo de candidatura às Bolsas de Estudo; organizará os dados 

requeridos pela DGES; colaborará na recolha, tratamento e manutenção de informações de interesse para 

divulgação através da página dos serviços na Internet. 

O ISCE continuará a diversificar métodos e ferramentas de trabalho implementando recursos de aprendizagem, 

a distância, capazes de sustentar novas estratégias de ensino bem como novos métodos de distribuição do 

conhecimento caracterizados por elevados índices de flexibilidade em torno das variáveis tempo e espaço. A 

UniDED constituir-se-á como uma estrutura com responsabilidades na área da gestão e organização das 
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formações com a componente online, concretizadas na oferta formativa do ISCE. Caberá à UniDED promover o 

desenvolvimento do ensino a distância no ISCE, assegurando a organização e a gestão de recursos multimédia, 

associadas a práticas de interação e de aprendizagem colaborativa online aplicados em diferentes modalidades 

e contextos. 

Relativamente às novas ofertas formativas serão constituídas equipas de trabalho para a realizarem pedidos 

de acreditação prévia de Novos Ciclos de Estudos, designadamente: 

- Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos. 

- Mestrado em Marketing e Comunicação em Turismo  

- Mestrado em Educação Social: Especialidade de Crianças e Jovens em Risco (modalidade de ensino a 

distância). 

- Mestrado em Educação: Especialidade em Administração e Gestão Escolar e Supervisão Pedagógica e 

Formação de Formadores (modalidade de ensino a distância). 

2.4. Investigação 

Sendo necessário reforçar o investimento em áreas científicas consideradas prioritárias, o ISCE promoverá a 

institucionalização e financiamento da investigação realizada pelos seus docentes, considerada prioridade 

estratégica para a instituição, através do apoio prestado pelo ISCE-CI e, também, mediante a atribuição de 

horas semanais para investigação consideradas no horário de cada docente. 

A identificação das prioridades estratégicas de investigação resulta da ponderação entre as áreas científicas dos 

diferentes cursos e o número de Doutores, Especialistas e Mestres existentes na Instituição, ou, em processo 

formativo. Assim, são considerados como potencialmente institucionalizáveis os projetos de investigação que se 

enquadram nas ciências da especialidade de cada uma das licenciaturas e mestrados do ISCE. 

Para os próximos anos está identificada a necessidade de se desenvolverem projetos de investigação nas 

seguintes áreas: Ciências do Desporto, Ciências da Educação; Ciências Sociais e Humanas e Turismo (ver mais 

adiante os planos de atividades por departamento). 

Emerge, também, a necessidade de se promover a internacionalização da investigação, através da publicação 

de artigos em revistas internacionais com revisão por pares e da realização de atividades científicas, 

tecnológicas e artísticas de alto nível. 
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Caberá ao Centro de Investigação do ISCE apresentar-se, de modo sistemático, como uma base de dados 

atualizada que congregue os planos de investigação de cada ciclo de estudos, mediante a identificação dos 

grupos de investigação, das linhas principais; dos objetivos; da duração; das parcerias e colaborações e dos 

investigadores pertencentes a cada grupo de investigação (ver mais adiante o plano de atividades do ISCE-CI). 

O ISCE-CI dinamizará e apresentará os resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas, 

designadamente: as resultantes das parcerias entre o ISCE e as demais instituições de ensino superior, 

identificando a partilha de investigadores e recursos; da investigação na área dos ciclos de estudos do ISCE, 

acreditados pela A3ES, em que docentes desenvolvem a sua atividade; do incremento do número de 

publicações do corpo docente por ciclo de estudos; do impacto real das atividades científicas, tecnológicas e 

artísticas na valorização e no desenvolvimento económico; da integração das atividades científicas, tecnológicas 

e artísticas em projetos ou parcerias nacionais e internacionais; da utilização e monitorização das atividades 

científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria; do acompanhamento da investigação desenvolvida 

pelos docentes e estudantes. 

Será realizado o aprofundamento da associação com os centros de investigação em áreas afins com quem 

foram estabelecidos protocolos específicos nomeadamente: 

Nacionais - CAPP - Centro de Administração e Políticas Públicas do ISCSP-UL, CITUR – Centro de Investigação 

em Turismo, Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, IPL., CIEQV – Centro de Investigação em 

Qualidade de Vida (IPS e IPL); CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura Urbanismo e Design – UL; 

CISAAS - Centro de Investigação em Sociologia e Antropologia Augusto da Silva 

CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades; CLUNL – Centro de Linguística da 

Universidade Nova de Lisboa; CEEPS - Centro de Estudos de Educação e Promoção da Saúde – FMH; LCM - 

Laboratório de Comportamento Motor – fmh; CeiED – Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e 

Desenvolvimento – ULHT e UIDEF – Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação – 

IE-UL.  

Internacionais - Centro de Excelência em Turismo da Faculdade Planaltina, Universidade de Brasília; V.B. 

Sochava Institute of Geography – The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, CETAPS – Centre 

for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies; PREVENGO – Universidad Miguel Hernandez de Elche; 

A.R.E.A. – Análises de la Realidad Educativa Andaluza – Universidad de Granada; Grupo de Investigación 
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Ciencias de la Educacion -Estilos de Pensamiento y Estilos de aprendizaje – UDCA; Instituto de Geriatria e 

Gerontologia da Pontifícia Universidade Federal de Rio Grande do Sul. 

2.5. Atividades de Extensão e Internacionalização 

O ISCE procurará responder aos permanentes desafios trazidos pelo fenómeno da globalização, melhorando a 

sua estrutura de cooperação nacional e internacional, com vista ao desenvolvimento da relação cada vez mais 

positiva entre a formação e o emprego. A internacionalização do ISCE será desenvolvida através do Centro de 

Cooperação e Relações Internacionais (CCRI) (ver mais adiante o plano de atividades), promovendo: o 

desenvolvimento de ações de cooperação; a participação em redes internacionais; a promoção de projetos de 

investigação em parceria com instituições estrangeiras e a promoção de programas de mobilidade de 

estudantes, docentes, staff e investigadores. 

Ao nível do reforço e ampliação das atividades de cooperação com a comunidade envolvente serão dinamizados 

os acordos de cooperação, designadamente para a realização de atividades de formação profissional, cursos de 

graduação e pós-graduação ajustados à comunidade envolvente, nomeadamente: Autarquias, IPSS, entre 

outras, potenciando as relações do ISCE enquanto membro dos Conselhos Municipais de Educação, de 

Desporto, da Juventude e de Integração dos Migrantes.  

No âmbito do Conselho Municipal de Educação destaca-se a participação do ISCE em dois estudos: 

Na realização de um estudo/investigação sobre a implementação do Plano Educativo Municipal de Odivelas 

(PEMO). Este estudo tem como objetivo geral analisar o progresso da intervenção da autarquia, relativamente à 

promoção do sucesso escolar e à prevenção do abandono escolar. 

No âmbito do Plano Local de Leitura que está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Odivelas, pretende-

se realizar um estudo representativo dos hábitos de leitura da população residente no Concelho de Odivelas.  

No conselho municipal de desporto promoveremos o processo de desenvolvimento desportivo municipal através 

de estudos e orientações para a política desportiva municipal, contribuindo para a qualidade da forma e do 

conteúdo da intervenção desportiva municipal. 

No conselho municipal da juventude a Associação de Estudantes do ISCE participa e promove a participação 

jovem, criando oportunidades de diálogo e aprendizagem mútua entre jovens, organizações de juventude e 

decisores municipais. 
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No conselho municipal de integração dos migrantes contribuiremos para a política de integração de migrantes e 

de minorias étnicas em Odivelas, promovendo a articulação da intervenção dos parceiros com vista ao 

desenvolvimento de uma estratégia de intervenção concertada, que permita aprofundar a integração dos 

migrantes em Odivelas, potenciando a utilização dos recursos existentes na comunidade.  

No domínio internacional a cooperação para o desenvolvimento é uma prioridade estratégica e desenvolve-se 

a dois níveis, a um nível multilateral e a um nível bilateral. No quadro da cooperação para o desenvolvimento, a 

nível multilateral, situar-se-á sobretudo ao nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) no 

que se refere aos domínios da educação e ciência. De destacar, a vontade de renovar as relações de 

cooperação com Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste no que se refere 

à mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico bem como a manutenção da oferta de bolsas de estudo 

para estudantes destes países. Assim, proceder-se-á a análise dos convénios estabelecidos e à reelaboração de 

planos de ação traduzíveis em convénios específicos. No quadro da cooperação a nível bilateral, a intervenção, 

situar-se-á sobretudo ao nível da cooperação estabelecida com os países da CPLP, os países da América Latina 

e da Europa. Os convénios marcos enquadrarão a cooperação a desenvolver e estabelecerão as linhas de força 

que vão reger o contributo para o desenvolvimento económico e social nos países parceiros através da 

participação em projetos e programas de cooperação bilateral. Ao nível da cooperação com Angola serão 

promovidos projetos e programas em várias áreas nos domínios da educação e da ciência destacando-se a 

consolidação das apostas nos setores da educação e do desporto. A cooperação com a Colômbia continuará a 

ser promovida através da rede ILUMNO e dos convénios específicos a estabelecer com um conjunto de 

universidades que partilham identidades e planos de desenvolvimento. Estas parcerias terão como finalidade o 

estabelecimento de cooperação para todos os programas ou atividades de desenvolvimento acadêmico ao nível 

do ensino, da investigação, do aconselhamento e do desenvolvimento de programas de extensão. Serão, ainda, 

potenciados os estágios e intercâmbios em áreas de interesse comum para as instituições que compõem a rede 

ILUMNO. Para benefício mútuo, fortalecimento de laços de amizade entendimento e cooperação serão 

aprofundados os acordos no âmbito da cultura e da educação entre o ISCE e Universidades Colombianas. 

Como principais eixos estratégicos destas parcerias destacam-se os seguintes: - Intercâmbio de professores, 

investigadores e estudantes, formação e atualização pedagógica e científica de docentes e investigadores. - 

Desenvolvimento conjunto de projetos de investigação. - Realização de cursos, seminários, conferências e 

oficinas pedagógicas, entre outros. - Gestão de publicações conjuntas.  

Ao nível da cooperação com o Brasil prevê-se o aprofundamento de interesses e objetivos comuns nos campos 

académicos, científicos e culturais com o GRUPO CAELIS. Relativamente aos países Europeus o ISCE 
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pretende estreitar o âmbito de atuação na REDE EURODIR (constituída por instituições dos seguintes países: 

Alemanha, Espanha, França, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia e Suíça) através das seguintes ações: - 

Incremento do intercâmbio de docentes e estudantes no âmbito do programa Erasmus +. - Desenvolvimento de 

módulos de treinamento "europeus" como parte do treinamento das Instituições da rede. Análise da possibilidade 

de elaboração de ciclos de estudo conjuntos nas áreas de especialidade das instituições da rede a serem 

submetidos para aprovação junto das instâncias próprias.  

2.6. Recursos Humanos  

Quanto ao Pessoal Docente procurar-se-á melhorar a capacidade científica e pedagógica através de: 

- Incentivo ao aumento das qualificações académicas mediante o apoio institucional à frequência de 

Programas de Doutoramento, Pós-Doutoramento e provas de especialista nas áreas “core” dos ciclos 

de estudo em funcionamento. 

- Promoção da publicação em revistas internacionais com revisão por pares através de apoio financeiro e 

de tempo. 

- Incremento de ações que aproximam os docentes da realidade do mercado de trabalho, incentivando a 

realização de atividades em ambiente empresarial, através de projetos, prestações de serviços e visitas 

regulares a empresas e outras instituições. 

Relativamente ao Pessoal não Docente, o foco estará na melhoria e desenvolvimento de competências 

profissionais mediante a realização de ações de formação profissional contínua, de acordo com as necessidades 

identificadas em contexto de trabalho. 

Será dado cumprimento aos procedimentos de avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente. 

Este processa implicará a disponibilidade para o desenvolvimento de todo um conjunto de reuniões de trabalho, 

desde os momentos iniciais para informação e preenchimento das fichas de autoavaliação às etapas seguintes 

para preenchimento das fichas de avaliação com os vários grupos de avaliadores, à produção de elementos, 

grelhas, relatórios para análise de resultados. 
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2.7. Instalações e Recursos Materiais 

O ISCE pretende melhorar as instalações e os recursos materiais mediante: 

- O aumento do número de salas de apoio aos estudantes. 

- A atualização do equipamento informático designadamente os computadores. 

- O aumento e atualização do acervo documental designadamente digital.  

Outra das estratégias de desenvolvimento e expansão do ISCE, com vista à captação de novos públicos, passa 

pela ampliação das instalações do seu campus académico. Assim, no âmbito da parceria existente com a 

Câmara Municipal de Odivelas o ISCE finalizará junto da DGES os trâmites relativos à autorização das novas 

instalações do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, já protocoladas, aproximando o ISCE de um espaço de 

grande centralidade e boas acessibilidades.  

2.8.  Informação, Imagem e Comunicação 

A comunicação interna e externa do ISCE é assegurada pelo Departamento de Comunicação e Marketing da 

Pedago/ ISCE (ver adiante o plano de atividades), através de ações que visam o reforço da noção de identidade 

da instituição e a divulgação das atividades. 

Assim, são definidas como prioridades estratégias: 

- A melhoria dos fluxos de informação e comunicação através da criação e a gestão de acessos 

personalizados com base em perfis de utilizador (através do site e da plataforma blackboard academic). 

- A potenciação das variáveis externas e internas associadas à imagem e à comunicação do ISCE, tendo 

em conta o seguinte: 

- História, missão, valores, parceiros estratégicos, estrutura organizacional, processos internos e cenários 

para o futuro. 

- Redimensionamento do mercado atual e potencial e as perspetivas futuras de evolução. 

- Identificação do perfil dos estudantes mais valiosos, conhecendo os seus hábitos e motivações de 

comportamento. 

- Análise da concorrência, comparando os vários tipos de posicionamento e as suas ações de 

comunicação. 
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- Caracterização dos cursos, compreendendo o impacto de cada um para os resultados da instituição, 

identificando inovações importantes e as suas vantagens comparativas em termos da oferta de valor. 

- Identificação e caracterização dos vários canais de distribuição e o seu nível de eficácia. 

- Avaliação dos objetivos, das previsões, dos meios humanos e financeiros disponíveis para atração dos 

estudantes. 

- Análise do impacto das campanhas de comunicação da instituição e dos cursos, dos resultados obtidos 

e dos resultados esperados ao nível da notoriedade da marca. 

- Promoção das ofertas formativas através de ações direcionadas para potenciar a atração, retenção e 

fidelização de estudantes. 

2.9. Avaliação e Promoção da Qualidade 

Neste domínio prioritário a ação do GAPQ (ver adiante o plano de atividades) assume capital importância, 

devendo reforçar a sua atuação de modo a se continuar a assumir como a face visível do compromisso de 

mobilização da Comunidade ISCE para a construção de uma Cultura Organizacional de Conhecimento e 

Qualidade, partilhada por todos e com a participação ativa de alunos, docentes, colaboradores não docentes, 

parceiros externos, nacionais transnacionais. Para garantir a prossecução da missão do ISCE, o GAPQ 

promoverá a interiorização de valores de excelência e qualidade contínuas nas práticas pedagógicas, nos 

desempenhos individuais e nas estruturas gerais de funcionamento e interação com o mercado educativo, social 

e económico. 

Face ao exposto o ISCE pretende aprofundar o sistema interno de qualidade orientado para a melhoria contínua 

de modo a: 

- Potenciar o grau de institucionalização do sistema de avaliação e promoção da qualidade através do 

aumento do grau de participação das partes interessadas. 

- Elaborar um quadro de indicadores de monitorização e avaliação das principais áreas de atividades do 

Instituto. 

- Potenciar o grau de envolvimento em exercícios de avaliação externa. 

Assim, respondendo aos princípios de atuação previstos no documento de estratégia e enquadramento geral do 

GAPQ pretende-se que este continue a corresponder às expectativas de trabalho propostas no sentido de uma 
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contínua afirmação da cultura de avaliação e promoção da qualidade pedagógica no ISCE em todas as 

realidades de ensino-aprendizagem. 

Para tal, destaca-se também a importância de dar continuidade ao trabalho realizado no terreno com a 

realização de workshops e sessões de informação/esclarecimento sobre a missão e valores promovidos pelo 

GAPQ. Com estas sessões práticas procurar-se-á contribuir para a cooperação entre alunos e docentes, assim 

como, exaltámos a importância da dinamização do espaço Qualidade – um espaço criado na plataforma para 

divulgação, reflexão e construção partilhada de um conceito único de Qualidade no ISCE, de todos e para todos. 

O GAPQ manterá atualizados os dispositivos de informação e apresentações eficazes para as reuniões que 

foram sucedendo em contexto de processos avaliativos aos cursos da instituição, comissões de avaliação 

externa, grupos de trabalho internos, entre os demais. 
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3. PLANOS DE AÇÃO POR UNIDADES E SERVIÇOS DE 

APOIO 

Relativamente aos serviços do Instituto Superior de Ciências Educativas, a informação encontra-se organizada 

por Tabelas de Objetivos e Medidas/Atividades previstas para cada área do ISCE: 

- Serviços Académicos 

- Biblioteca 

- Informática 

- Marketing e Comunicação 

- Gestão Financeira e Patrimonial 

3.1. Serviços Académicos 

Objetivos Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Reorganização e 

modernização dos Serviços; 

Implementação de novo software para gestão de 

alunos e recursos humanos; 

 

a decorrer 

 

 

Adoção de medidas 

tendentes ao reforço da 

qualidade dos serviços 

prestados ao cliente 

Frequência de ações de formação adequadas ao 

conteúdo funcional dos colaboradores resultantes 

da avaliação promovida pelo GAPQ; 

 

a decorrer 
 

3.2. Biblioteca 

Objetivos Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Melhoria da qualidade dos 

produtos e serviços 
- Desenvolvimento e atualização da coleção 

Durante o 

ano letivo 
 

Melhoria do funcionamento e 

das condições de utilização 

- Aquisição de equipamentos informáticos 

(hardware e Software) 

- Dinamização e atualização da biblioteca 

digital 

- Frequência de ações de formação pelos 

colaboradores 

Durante o 

ano letivo 

Aquisição do 

módulo OPAC da 

Bibliobase para 

disponibilização do 

catálogo online. 
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3.3 Informática 

Objetivos Medidas / atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Promover a utilização da 

Plataforma de Recursos de 

Aprendizagem ISCE como 

complemento da formação 

superior do aluno; 

Promoção de Cursos de Formação para melhorar 

a eficácia e a eficiência na utilização da 

Plataforma 

a decorrer  

3.4 Marketing 

Objetivos Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Dinamização e projeção 

externa do ISCE 

Campanhas de Publicidade segmentadas e 

implementadas em meios tradicionais e em 

épocas específicas. Remodelação de suportes 

comunicacionais da oferta formativa. Marketing 

direto – feiras e exposições temáticas. 

Campanhas Web e de marketing digital. 

a decorrer  

Modernização dos serviços 

internos 

Sinalética Campus e melhoria dos espaços 

comuns 
a decorrer  

Fomento de atividades 

culturais; 

Organização e divulgação de Encontros, 

Colóquios, Exposições temáticas e debates. 

Durante o 

ano letivo 

Aquisição de 

equipamento para 

exposições 

(placards, 

expositores, etc.) 

Divulgação das Atividades 

Desenvolvimento e atualização da página da 

Biblioteca no site do ISCE 

Promoção de visitas guiadas 

Durante o 

ano letivo 

Visitas destinadas 

sobretudo aos 

alunos do 1.º ano 

de cada um dos 

ciclos 
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3.5 Gestão Financeira e Patrimonial 

OBJETIVOS Medidas / atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Otimização dos recursos 

materiais e financeiros 

conducentes a uma gestão 

racional 

Controlo e execução do Orçamento 

estabelecendo indicadores de gestão que 

permitam definir regras para o controlo do 

orçamento. 

Elaboração do Relatório de contas de 

2020/2021.Elaboração da Proposta de 

Orçamento para 2021/2022. Apuramento dos 

custos de financiamento de 2020/2021 por 

centro de responsabilidade, através da recolha e 

carregamento da informação necessária à 

imputação de custos. Gestão do 

Aprovisionamento, assegurando o fornecimento 

de bens e serviços indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços, através do controlo 

dos consumos dos artigos, pedidos e análises de 

orçamentos e elaboração de propostas para 

aquisição de bens e serviços. 

Definição das necessidades anuais de artigos a 

adquirir. Gestão do património. 

a decorrer 

Responsável pela 

Execução: Divisão 

Financeira, 

Contabilidade e 

Divisão do 

Património. 

Gestão Financeira e 

Contabilística 

Organização e manutenção dos processos 

técnicos e financeiro-contabilísticos. 
  

Apoio ao Centro de 

Investigação do ISCE-CI 

Gestão financeira e contabilística do Centro de 

Investigação. 

Dinamização de atividades científicas nas novas 

áreas dos ciclos de estudos do ISCE acreditados 

pela A3es. 

a decorrer 

Responsável pela 

gestão financeira: 

Divisão Financeira, 

Contabilidade e 

Divisão do 

Património. 

Planeamento de atividades e 

avaliação da respetiva 

execução 

Elaboração do Relatório de Atividades de 

2020/2021 

Elaboração do Plano de Atividades para 

2021/2022. 

realizado 

a decorrer 
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4. PLANOS DE ATIVIDADES POR DEPARTAMENTO E/OU 

UNIDADE 

4.1. Departamento de Ciências do Desporto 

PREÂMBULO 

O presente documento tem como objetivo definir as atividades a desenvolver durante o ano letivo de 2021/2022 

pelo Departamento de Ciências do Desporto do Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. Em cada atividade, 

serão explicados os objetivos, procedimentos de operacionalização, dinamizadores, bem como as datas de 

realização das respetivas atividades. 

FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 

Mestrado em “Treino Desportivo em Futebol” 

Funcionamento 

- Introdução: Realização da 2ª Edição do 2º Ciclo - Mestrado em “Treino Desportivo em Futebol”. 

- Trata-se da 2ª edição deste renovado ciclo de estudos, decorrendo pela primeira vez em simultâneo o 

primeiro e segundo anos do curso. Estão 10 alunos a realizar estágio e concomitante relatório final.  

- Objetivo: Formar especialistas na área do treino desportivo, na modalidade de Futebol. 

- Público-alvo: Licenciados na área científica das Ciências do Desporto e afins. 

- Coordenador: Prof. Doutor Valter Pinheiro 

- Data: Início no ano letivo de 2021-2022  

Submissão IPDJ 

Durante o ano letivo será publicado o novo plano de estudos em DR e, posteriormente, submetido ao IPDJ para 

atribuição de grau profissional de Treinador de Futebol. 
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Pós Graduação em Treino de Guarda-redes de Futebol 

- Introdução: Realização da 2ª Edição da Pós-Graduação em “Treino de Guarda-redes de Futebol”  

- Objetivo: Formar especialistas na área do treino desportivo, no posto específico de guarda-redes de 

Futebol. 

- Público-alvo: Licenciados na área científica das Ciências do Desporto e afins. Outros interessados no 

processo de treino de guarda-redes, com ou sem grau de treinador de futebol. 

- Coordenador: Mestre João Santos e Prof. Doutor Valter Pinheiro 

- Data: Início no ano letivo de 2021-2022  

FORMAÇÃO GRADUADA 

Licenciatura em Desporto 

- Introdução: Continuidade da oferta formativa estruturadora do Departamento de Ciências do Desporto, 

consubstanciada na 3ª edição do novo plano de estudos da licenciatura, com nova designação de 

Licenciatura em Desporto. No final deste ano letivo teremos os primeiros graduados neste ciclo de 

estudos.      

- Objetivos: Promover uma oferta formativa ajustada às características do mercado, visando o 

aprofundamento de conhecimentos e competências essenciais a esta área de intervenção. 

- Público-alvo: Alunos dos 3 anos da Licenciatura em Desporto do ISCE 

- Coordenador: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa 

- Data: Início do ano letivo de 2021-2022 

Licenciatura em Desporto: Opção 2 – Exercício Físico   

- Introdução: Pela primeira vez no ISCE funcionarão as UC´s de “Estágio I” e “Estágio II “ na área do 

Exercício Físico.  

- Objetivos: Dotar os estudantes de competências de prática de intervenção adequadas na área do 

Exercício, Saúde e Bem-estar, de acordo com as crescentes exigências do mercado de trabalho. 

- Público-alvo: Alunos do 3º ano da Licenciatura em Desporto: Opção 2 – Exercício Físico do ISCE 

- Supervisão: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa 
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- Orientadores de Estágio: Catarina Henriques, Mireille Verite e Paula Martinho   

- Data: Durante todo o ano letivo de 2021-2022 

Erasmus na Licenciatura 

No âmbito da internacionalização do Departamento de Ciências do Desporto, vão frequentar no presente ano 

letivo a Universidade de Gdansk (Polónia), três alunos do ISCE, ao abrigo do programa Erasmus e em 

decorrência do protocolo vigente com a mesma Universidade. 

Submissão IPDJ 

Durante o ano letivo será submetido ao IPDJ o novo plano de estudos da Licenciatura em Desporto para 

atribuição de grau profissional de Treinador Desportivo nas modalidades de Futebol, Futsal, Andebol, 

Basquetebol, Voleibol, Natação e Atletismo. 

FORMAÇÃO NÃO GRADUADA 

Associação de Futebol de Lisboa - AFL 

Na sequência do protocolo estabelecido entre o ISCE e a AFL, promover-se-ão, uma vez mais, um conjunto de 

cursos de formação profissional (cursos breves ou formação avançada), acreditados pelo IPDJ para renovação 

de cédula de treinador desportivo, cujo público alvo serão treinadores desportivos e/ou alunos do ISCE ou outras 

Instituições de Ensino Superior. 

Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol - SJPF 

Na sequência do protocolo estabelecido entre o ISCE e a SJPF, promover-se-ão, uma vez mais, um conjunto de 

cursos de formação profissional (cursos breves ou formação avançada), acreditados pelo IPDJ para renovação 

de cédula de treinador desportivo, cujo público alvo serão treinadores desportivos, jogadores profissionais de 

futebol e/ou alunos do ISCE ou outras Instituições de Ensino Superior. 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

Operacionalização de protocolos com instituições de Ensino Superior Estrangeiras, extensível ao programa 

Erasmus, no sentido de promover a cooperação inter-instituições com o intuito de realizar, conjuntamente, 
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atividades de índole técnica, científica, pedagógica, projetos conjuntos, intercâmbio de pessoal académico, 

intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, documentação e informação, na área das Ciências 

do Desporto. 

Realização de novos protocolos para promoção da cooperação entre o ISCE e um conjunto de instituições no 

sentido de proporcionar estágios curriculares, no âmbito da nova especialização Opção 2: Exercício Físico, 

dando seguimento às características definidas para o 3º ano do plano de estudos da Licenciatura em Desporto.  

Os protocolos visam possibilitar aos alunos do curso de licenciatura em Desporto um conjunto de práticas de 

intervenção que constituirão uma mais-valia para o exercício da profissão de técnico superior de desporto, e de 

acordo com as indicações dos referenciais para a obtenção do grau de treinador desportivo do Instituto 

Português do Desporto e Juventude. 

EVENTOS TÉCNICO – CIENTÍFICOS E LÚDICOS 

Seminário dos Campeões 

- Introdução: Preparação e realização do “Seminário dos Campeões” no ISCE, uma organização do 

Departamento de Ciências do Desporto do ISCE  

- Calendarização: Maio/Junho de 2022 

- Objetivos: Envolver alunos e profissionais do Treino Desportivo num fórum de discussão com 

treinadores desportivos campeões de várias modalidades. Pretende-se, deste modo, uma aproximação 

entre a vertente prática e a vertente técnico – científica e pedagógica do treino desportivo. 

- Organização: Paulo Malico Sousa, ISCE (Ph.D) Armando Costa, ISCE (Ph.D), Valter Pinheiro, ISCE 

(Ph.D), Rodrigo Ruivo (Ph.D) Nuno Dias (Prof. Esp. ISCE/Técnico SCP), Paula Martinho, ISCE (Lic.), 

Mireille Verité, ISCE (Lic.) e Marco Correia, ISCE  (Ph.D). 

Seminário ISCE/ Clínica das Conchas em Exercício e Saúde 

- Introdução: Numa organização ISCE/Clínica das Conchas, virá a Portugal, pelo 4º ano consecutivo o 

Professor Doutor Paulo Gentil para orientar um conjunto de seminários sobre as Bases Científicas e os 

Novos Paradigmas no Treino de Hipertrofia e Emagrecimento.    

- Calendarização: fevereiro de 2022 
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- Objetivos: dar a conhecer os Novos Paradigmas do Treino de Hipertrofia e Emagrecimento, baseados 

na mais recente evidência científica. 

- Intervenientes: Paulo Gentil (Ph.D), Rodrigo Ruivo (Ph.D), Paulo Malico Sousa, ISCE (Ph.D) Armando 

Costa, ISCE (Ph.D), Valter Pinheiro, ISCE (Ph.D). 

OUTRAS ATIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO  

Participação de elementos do Departamento em Júris de provas 

- Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como arguentes em 

Júris de provas de Mestrado e/ou Doutoramento em Portugal e no Estrangeiro. 

- Objetivos: representar e divulgar o ISCE em instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. 

- Público-alvo: Professores do Departamento com grau académico de Doutor. 

- Participantes: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa, Prof. Doutor Marco Correia, Prof. Doutor Rodrigo 

Ruivo, Prof. Doutor Valter Pinheiro e Prof. Doutor Armando Costa. 

- Data: durante todo o ano letivo 2021/2022 

Participação de elementos do Departamento nas XXII Jornadas da Sociedade Portuguesa 

de Psicologia do Desporto 

- Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como autores/co-

autores de comunicações orais nas XIX Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto. 

- Objetivos: representar e divulgar o ISCE em encontros científicos nacionais. 

- Público-alvo: Professores do Departamento  

- Participantes: Paulo Malico Sousa, Valter Pinheiro e alunos de Mestrado 

- Data: novembro de 2021  

Publicação de artigos científicos 

- Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como autores/co-

autores na publicação de artigos científicos, tanto em revistas de impact factor mundial, como em 

revistas internacionais de revisão por pares. 
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- Objetivos: Divulgar o ISCE em atividades de natureza investigativa de alto nível. 

- Linhas de Investigação: Teoria e Metodologia de Treino no Futebol e Psicologia do treino de alto 

rendimento.   

- Participantes: Paulo Malico Sousa, Valter Pinheiro 

- Data: Ano Letivo 2021/2022 

Realização de provas de professor especialista 

- Introdução: Apresentação de provas públicas para atribuição do título de professor especialista de 

docentes do Departamento de Ciências do Desporto. 

- Objetivos: Melhoria das qualificações do corpo docente. 

- Público-alvo: Professores do Departamento que reúnam condições para concorrer ao título de 

professor especialista.  

- Participantes: Carlos Martinho, José Tavares, Pedro Henriques e João Pedro Ferreira 

- Data: durante todo o ano letivo 2021/2022 

OUTROS ASSUNTOS 

Divulgação da Licenciatura em Desporto  

A exemplo do sucedido em anos anteriores, estão previstas ações de divulgação da Licenciatura em Desporto 

do ISCE junto das escolas do concelho de Odivelas e concelhos limítrofes, principalmente as que possuem 

cursos de formação técnica em Desporto no ensino secundário. 

Realizaremos, também, ações de sensibilização junto de clubes desportivos, nos escalões de juniores (sub19), 

procurando potenciais alunos para a licenciatura (atletas) e para o mestrado (treinadores).  

As referidas ações consubstanciam-se em apresentações de powerpoint sobre as mais-valias em estudar no 

ISCE em geral, e na Licenciatura em Desporto, em particular. 

Paralelamente, pretende-se que a ações de divulgação tenham um cariz prático, levando às escolas/clubes 

docentes do ISCE que realizarão atividades de grupo nas áreas do Fitness, Observação e Análise do Jogo, 

entre outras. 
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Seminários Abertos de Treino Desportivo  

Na linha do sucedido no ano letivo anterior realizar-se-ão Seminários, abertos a toda a comunidade, com a 

presença de treinadores de referência no panorama futebolístico português. (e.g., Filipe Cândido, José Morais, 

Jorge Simão, Ricardo Chéu, Ricardo Sousa).  

 

4.2. Departamento de Educação 

Os cursos ministrados, no âmbito do Departamento de Educação, prendem-se com a formação de base e 

especializada de educadores de infância e de professores do 1.º ciclo, e com o exercício de funções específicas, 

nas áreas da supervisão, da direção e coordenação das escolas e da educação inclusiva. Assim sendo, este 

plano de atividades privilegia os seguintes domínios:  

- Formação Graduada e Pós-Graduada; 

- Protocolos de Cooperação; 

- Internacionalização; 

- Eventos 

- Publicações 

No âmbito do domínio da Formação Graduada e Pós-Graduada, realizam-se Reuniões de Trabalho com as 

Coordenadoras dos diferentes cursos, tendo em vista a:  

- Preparação do ano letivo;  

- Programação dos projetos E-escolas-ISCE e Estudos de Aula, e dos Seminários/Webinars “Estudos de 

Aula”, “Pensar a Educação”, “Práticas Inclusivas, Colaborativas e Participativas” e “A Aprendizagem das 

Crianças em contexto Outdoor”. 

- Preparação do evento: “Educação em Ação”. 

- Acompanhamento e balanço do funcionamento dos diferentes cursos. 
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Protocolos de Cooperação 

- Manutenção da parceria colaborativa com o Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais – ISCSP;  

- Manutenção do protocolo de cooperação com o Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Loures Oriental, no âmbito da organização de Seminários; 

- Agilização da cooperação com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no âmbito da linha 

de investigação “As Narrativas Supervisoras e o seu contributo para o Desenvolvimento Profissional do 

Professor”, e do projeto “Estudos de Aula”; 

- Constituição de um espaço online do Departamento de Educação, que permita partilhar atividades de 

extensão, concretizadas, através de Projetos de Inovação Curricular, Pedagógica e Organizacional, de 

Formação e Consultadoria, em articulação com as diferentes comunidades de profissionais da 

educação, sediadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, através do projeto E-escolas-ISCE. 

Internacionalização 

- Participação em reuniões com professores do Fórum Centro de Formação, Estudos e Pesquisas, 

sediado no Brasil, no âmbito dos protocolos firmados entre o ISCE e o referido Fórum, e entre o ISCE e 

a Universidade Estadual do Piauí, no sentido da sua operacionalização; 

- Participação em reuniões, com a finalidade de proceder a uma análise dos cursos ministrados no 

âmbito do Departamento de Educação e de cursos congéneres, ministrados em outros países. 

Eventos 

- Participação em eventos, nacionais e internacionais, no âmbito da Linha de Investigação “As Narrativas 

supervisoras Dialogadas e o seu contributo para o Desenvolvimento Profissional do Professor”; 

- Participação em Seminários nacionais, no âmbito do Projeto “Estudos de Aula”; 

- “Educação em Ação – enquanto espaço de divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos do 3.º 

Ano do Curso de Educação Básica e dos cursos de Mestrado que qualificam para a docência 

Publicações 

- Agilização da publicação de artigos, que se inscrevam no âmbito da política educacional de 

transformação social, que aposta na autonomia e flexibilidade curricular, e na inovação, através da 
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conceção e desenvolvimento de projetos de inovação contextualizados, propulsores da qualidade de 

aprendizagens essenciais e do sucesso de todos os alunos; 

- Publicação de artigos sobre estudos de aula. 

Calendarização Atividades Objetivos Intervenientes/ Participantes 

Mês de novembro 

 

Seminário 

“Estudos de Aula” 

compreender como 

crianças de 3 a 6 anos 

aprendem, mediante a 

criação de um ambiente 

educativo, que desperte a 

sua curiosidade, e da 

planificação de 

tarefas/atividades que 

propiciem o seu 

desenvolvimento e a 

construção de 

aprendizagens 

significativas. 

João Pedro da Ponte 

 

Núcleo de Investigação 

“Estudos de Aula” 

Cursos de Mestrado que 

qualificam para a docência 

Orientadores Cooperantes 

Educadores de Infância 

Mês de janeiro 

 

 

Seminário “Pensar a 

Educação” 

Promover a reflexão e o 

debate sobre políticas 

educativas em ordem à 

inclusão e sucesso de 

todas as crianças e alunos. 

Conferencista a confirmar 

Curso de Licenciatura 

em Educação Básica 

Cursos de Mestrado que 

qualificam para a docência 

CTeSP “Apoio a Crianças e 

Jovens” 

Orientadores/Cooperantes 

Educadores de Infância 

Professores dos diferentes 

níveis de ensino. 

Mês de março 

Seminário 

“Práticas Inclusivas, 

Colaborativas e 

Participativas” 

Pensar a educação como 

um bem comum que acolhe 

todas as crianças e  

alunos, e os conduz ao 

maior desenvolvimento 

possível, com a 

intervenção das famílias e 

das comunidades 

educativas. 

Conferencista a confirmar 

Curso de Licenciatura 

em Educação Básica 

Cursos de Mestrado que 

qualificam para a docência 

CTeSP “Apoio a Crianças e 

Jovens” 

Orientadores Cooperantes 

Educadores de Infância 

Professores dos diferentes 

níveis de ensino 
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4.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

1º SEMESTRE | 2021 - 2022 

Mês Atividades Objetivos Intervenientes Destinatários 

setembro 

Preparação e Organização do Ano Letivo 2021 – 2022 

Reunião Departamental (Comissões de Coordenação dos Ciclos de Estudo) 

Receção dos novos alunos dos cursos de Licenciatura em ASC e ES e Mestrado em Educação Social. 

Dia 25 (Leiria) – Participação com comunicação no Ageeing Congress2021 - 4.º Congresso Internacional 

sobre Envelhecimento – Eva Corrêa  

outubro 

 

 

Conferência Inaugural da 

nova edição do mestrado em 

ES "Multidimensionalidade da 

intervenção com crianças e 

jovens" 

 

Dr. José Reis, vogal do 

conselho diretivo do alto 

comissariado para as 

migrações  

Alunos de 

mestrado; 

Publico em geral 

Elaboração da Pronúncia relativo ao processo de submissão do novo ciclo de estudos do Mestrado em ES 

Dia 22 (SCM Castelo Branco) – Participação com comunicação no Encontro de Gerontologia – Investir no 

futuro, importância do cuidar fora de portas – Pedro Cardoso  

Dia 29 (CM Palmela) – Participação com comunicação no seminário – Os desafios do cuidar impactados 

pela pandemia – Pedro Cardoso 

Mês de maio 

 

 

 

Seminário 

“A Aprendizagem das 

Crianças em contexto 

“Outdoor” 

Promover a criação de 

oportunidades 

estimuladoras do brincar e 

aprender no espaço 

exterior, através do 

desenvolvimento de 

atividades com utilização 

de materiais naturais. 

Conferencista a confirmar 

 

Curso de Educação Básica 

Cursos de Mestrado que 

qualificam para a docência 

Orientadores Cooperantes 

Educadores de Infância 

Mês de junho 

 
Educação em Ação 

Promover a divulgação de 

projetos de investigação 

sobre a própria prática, 

desenvolvidos pelos 

estudantes dos Cursos de 

Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e em 

Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, e dos 

trabalhos de projeto, 

desenvolvidos pelos 

estudantes do 3.º ano do 

Curso de Licenciatura em 

E.B. 

Curso de Educação Básica 

Cursos de Mestrado que 

qualificam para a docência 

Orientadores Cooperantes 

Educadores de Infância 

Professores do 1.º ciclo do 

Ensino Básico. 
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novembro 

 

Elaboração da Pronúncia relativo ao relatório de avaliação da CAE do curso de Animação Sociocultural 

Dia 6 Participação no II Congresso Nacional de Animação – Um Novo Olhar sobre a Profissão - Mesa 

Redonda III – “Desafios do Ensino Superior em Animação Sociocultural” – Eva Corrêa 

dezembro 
Encontro: Práticas de 

Educação Social 

Partilhar e divulgar 

praticas de Educação 

Social implementadas por 

ex alunos do ISCE 

Ex alunos de Educação 

Social do ISCE  

Alunos de ES 

Comunidade 

ISCE 

 

janeiro  

Minorias em Portugal: 

Apresentação de trabalhos com 

entidades convidadas 

Dar a conhecer algumas 

minorias em Portugal 

(culturais, étnicas, 

religiosas e sexuais) 

Alunos de 2º ano ASC e 

ES e Entidades 

Convidadas 

Alunos de ES e 

ASC; 

Comunidade 

ISCE  

Apresentação de Instituições 

Sociais pelos Estudantes de 1º 

ano de ES  

Dar a conhecer o papel 

dos TSES nas diferentes 

respostas sociais  

Estudantes de 1º ano de 

ES  

Comunidade 

ISCE e Público 

em Geral 

Apresentação do projeto de 

Animação Sociocultural dos 

alunos de 1º ano 

Apresentar as etapas do 

projeto de ASC e a 

intervenção do Animador 

na comunidade ISCE 

Estudantes de 1º ano de 

ASC 

Comunidade 

ISCE e Público 

em Geral 

Performances de expressão 

dramática 

Promover / apresentar 

práticas dramáticas 

através de exercícios 

desenvolvidos nas aulas 

práticas  

Professor Paulo Ferreira 

Alunos 2º ASC; 

Comunidade 

ISCE 

2º SEMESTRE | 2021 - 2022 

Mês Atividades Objetivos Intervenientes Destinatários 

fevereiro 

 

Workshop / seminário 

de Dança Criativa  

Promover a expressão 

corporal como instrumento de 

ação do Animador 

Sociocultural 

Florinda Loureiro (a 

confirmar) 

Alunos ASC; 

Comunidade 

ISCE 

Seminário de Língua Gestual 

Portuguesa 

Dar a conhecer a Língua 

Gestual Portuguesa (LGP); 

sensibilizar os alunos para 

esta forma de comunicar e 

para a riqueza da Língua 

Gestual Portuguesa 

Convidado a confirmar 

Alunos ASC, ES 

e Comunidade 

ISCE 

março 

Seminário:  Dia Mundial contra 

a Discriminação racial 

 

Mobilizar os alunos para a luta 

contra a discriminação racial, 

bem como a importância da 

«Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação 

Racial» (1965).  

ISCE/CMO (A 

confirmar) 

 Comunidade 

ISCE 

Público em Geral 

Oficina do Conto e Animação 

da Leitura 

Promover a importância da 

Animação da Leitura 
Convidado a confirmar 

Alunos ASC e 

Comunidade 

ISCE 

Seminário: Ambiente e 

Sustentabilidade – Projetos em 

Animação Sociocultural 

 Convidado a confirmar 

Alunos ASC e 

Comunidade 

ISCE. 
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 Webinar: “CIBER@Animação”   

Conhecer a Ciber@Animação 

como prática da ação cultural 

e educativa no contexto dos 

novos paradigmas da 

Sociedade Digital. 

Convidado a confirmar 

Comunidade 

ISCE 

e Público em 

geral 

Encontro/debate: Intervenção 

e Parceria entre os técnicos de 

trabalho social   

Encontro/debate entre os 

diferentes técnicos de trabalho 

social: (Animador 

Sociocultural  Educador Social 

Terapeuta Ocupacional  

Assistente Social)  

(A confirmar) 

Comunidade 

ISCE e Público 

em Geral 

Workshop “Múltiplas 

Expressões” 

Explorar as várias expressões 

artísticas de uma forma 

integradora 

Adelina Pedroso 

Lucilia Valente (a 

confirmar) 

Alunos ASC e 

Comunidade 

ISCE 

maio 

Apresentação de Estudos 

Etnográficos 

Dar a conhecer aspetos 

culturais de comunidades em 

Portugal 

Alunos de 1º ano ASC 

e ES e Entidades 

Convidadas 

Comunidade 

ISCE  

Seminário de Primeiros 

socorros 
 Convidado a confirmar 

Comunidade 

ISCE 

 Conferencia Internacional de 

Educação Social  

Promover a reflexão sobre 

praticas de educação social 

no contexto internacional 

Intervenientes: ISCE – 

Lisboa e Vale do Tejo; 

ISCE – Douro  

Parceiros 

internacionais 

  

junho 

Apresentação Projetos 2º ano 

(ASC, ES E SFC) - 

Apresentação pública dos 

Projetos de Estágio 

desenvolvidos no 2º ano 

Alunos 2º ano ASC e 

ES 

Comunidade 

ISCE, Parceiros 

Institucionais e 

Público em Geral 

V Jornadas Técnico-

Científicas: Práticas de ASC e 

ES - 3º ano (ASC E ES) 

Apresentação pública dos 

Projetos de Estágio 

desenvolvidos no 3º ano 

Alunos 3º ano ASC e 

ES 

Comunidade 

ISCE, Parceiros 

Institucionais e 

Público em Geral 

Nota: À semelhança de anos transatos haverá seminários a decorrer de 15 em 15 dias na UC de Temas da 

Cultura Contemporânea (licenciatura em ES- 2º semestre) assim como 5 seminários na UC de Seminários 

Temáticos (Mestrado em ES -2º semestre), todos eles de acesso livre.  
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4.4 Departamento de Turismo 

SETEMBRO 

Atividade: TRABALHO ADMINISTRATIVO - PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Receção e resposta aos pedidos de informação sobre o curso enviadas por candidatos 

Receção e processamento de candidaturas ao curso de Licenciatura em Turismo; 

Análise de processos de estudantes por ingresso ‘tradicional’ 

Análise de processos de estudantes por ingresso especial 

Análise de processos de estudantes por ingresso especial – maiores de 23 

 

Atividade: TRABALHO ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇÃO DE HORÁRIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: Desenho, afixação e distribuição dos horários das turmas do 1º semestre para o ano letivo corrente   

 

Atividade: 
LANÇAMENTO DO VOLUME 17, Nº 1 (EDIÇÃO 28ª), DO TOURISM AND HOSPITALITY 

INTERNATIONAL JOURNAL 

Local: ISCE 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, nacional e internacional, da área. Público 

Objetivos: 

Incrementar o número de publicações da revista 

Aumentar a produção científica do Departamento de Turismo do ISCE 

Divulgação nacional e internacional da revista e do Departamento de Turismo do ISCE 

Observações: Publicação digital. Edição regular (semestral) 

 

Atividade: 

PARCERIA DE INVESTIGAÇÃO NO PROJETO INTERNACIONAL “ESTUDO SOBRE OS EFEITOS 

DA PANDEMIA NO TURISMO” COM A REVISTA OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO DO TURISMO – 

UNIGRANRIO (CONTINUAÇÃO) 

Objetivos: 

Projetar o ISCE e o Departamento de Turismo 

Aumentar os índices de internacionalização e investigação 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências 

Criar ligações externas. Objetivo geral: investigar os efeitos da Pandemia no Turismo e na saúde do 

viajante, na perceção da academia, setor privado, setor público e sociedade civil. Como objetivos 

secundários pretende-se analisar o nível de interação entre esses diferentes atores para a inovação no 

turismo, assim como as mudanças no consumo atividade turística. 

Destinatários: Docentes das duas instituições de ensino 

Observações: A publicar em 2021 
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OUTUBRO 

Atividade: WEBINAR | #TEMPODESER ENOTURISMO – 26 OUTUBRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade. 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências. Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: 

Com Romeu Oliveira, Marketing & Comercialização. Projeto da Vinha e do Vinho Villa Oeiras, Município 

de Oeiras. 

Enquadrado na UC de Seminários Temáticos (Licenciatura em Gestão Turística) 

 

Atividade: 
CONFERÊNCIA | DA PROATIVIDADE À LIDERANÇA: OS LÍDERES NÃO FICAM EM CASA – EM 

PARCERIA COM FÓRUM TURISMO – 29 OUTUBRO 

Local: Anfiteatro do ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências. Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

 

Atividade: 
VIAGEM DE ESTUDO FORMATIVA NACIONAL, NO ÂMBITO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E GUIA INTÉRPRETE DA CULTURA PORTUGUESA  

Local: Todas as regiões turísticas de Portugal Continental 

Objetivos: Formação 

Destinatários: Todos os alunos da Pós-Graduação de Informação Turística e Guia Intérprete da Cultura Portuguesa. 

Observações: De 20/10/2022 a 01/11/2022; 5 regiões turísticas; 6 hotéis; 45 locais históricos e naturais visitados. 

 

Atividade: REUNIÃO COM O SIGNINUM PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO 

Local: Presencial 

Objetivos: 

Envolver o Departamento de Turismo do ISCE em mais parcerias institucionais 

Estabelecer parceria para estágios na Sé Catedral de Lisboa e na Torre do Castelo (Lisboa) 

Dar maior notoriedade à instituição 

Potenciar a partilha de experiências 

Destinatários: Estudantes finalistas do Departamento de Turismo 
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Atividade: VISITA DE ESTUDO AO PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ – 23 OUTUBRO 

Local: Palácio Nacional de Queluz 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos vários mercados turísticos 

Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com locais e organizações turísticas 

nacionais e estrangeiras 

Conhecer o património e a cultura portuguesa 

Destinatários: Todos os alunos finalistas da Licenciatura em Gestão Turística. 

Observações: Visita enquadrada na UC de Técnicas de Informação e Itinerários Turísticos 

 

Atividade: 

ABERTURA DA 5ª EDIÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM “ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

DE EVENTOS DE NEGÓCIOS, DESPORTIVOS E DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA” EM PARCERIA COM 

AIM INTERNATIONAL GROUP 

Objetivos: 

Aumentar a oferta formativa do Departamento de Turismo do ISCE 

Integração do Departamento de Turismo em áreas formativas de elevado cariz profissional 

Apostar no mercado de Eventos 

Apostar em produtos formativos de especialização 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Orçamento: Realizado 

Observações: 6 meses de formação 

NOVEMBRO 

Atividade: WEBINAR | EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, CATERING E O PÓS-PANDEMIA – 10 NOVEMBRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências 

Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: 

Com Sandra Mateus, Events Project Manager & Executive Producer e Daniela Fernandes, Event Project 

Manager | Uzina. Departamento Uzina Eventos. 

Enquadrado na UC de Seminários Temáticos (Licenciatura em Gestão Turística) 

 

Atividade: PROCESSAMENTO DAS MOBILIDADES ERASMUS+ PARA ESTUDANTES E STAFF 

Local: Europa 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos internacionais em áreas específicas da atividade turística, em formato de 

ensino e em estágios 

Potenciar a aquisição e a partilha de experiências internacionais e interculturais.Criar condições 

financeiras para experiências internacionais 
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Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e competências 

Destinatários: Toda a comunidade do Departamento de Turismo 

Observações: Ao abrigo dos vários inter institutional agreements 

 

Atividade: 
WEBCONFERÊNCIA | “DESTINOS TURÍSTICOS NACIONAIS APRESENTADOS PELOS 

ORGANISMOS OFICIAIS REGIONAIS DE TURISMO” – 13 NOVEMBRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade 

Aumentar os conhecimentos sobre a oferta turística de todas as regiões de Portugal. Potenciar a 

partilha de experiências. 

Criar ligações externas 

Destinatários: 
Alunos do curso da Pós-Graduação de Informação Turística e Guia Intérprete da Cultura Portuguesa e 

alunos finalistas da licenciatura em Gestão Turística 

Observações: 

PROGRAMA: 

09h30 - [Sessão de Abertura] – Turismo de Portugal, I.P. 

Sérgio Guerreiro, Diretor Coordenador. Direção de Gestão do Conhecimento 

10h00 - Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa 

Jorge Humberto Silva, Diretor do Departamento Operacional 

11h00 - Região Turismo do Algarve 

André Gomes, Diretor do Núcleo Promoção, Animação e Informação Turística 

12h00 - Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo, António Lacerda, 

Diretor Executivo 

13h00 – Pausa para almoço 

14h00 - Turismo Centro de Portugal, E.R. 

Silvia Ribau, Chefe de Núcleo de Estruturação, Planeamento e Promoção, do Departamento 

de Estratégia e Operação 

15h00 - Turismo Porto e Norte de Portugal, E.R. 

Antonieta Barros, Coordenadora da Delegação de Chaves* 

16h00 - Turismo dos Açores, Eduardo Elias, Gestor de Produto 

17h00 - Associação Promoção da Madeira 

Marta Henriques, Public & Membership Relations Manager* 

18h00 - Encerramento 

 

Atividade: CALL FOR PAPERS DO TOURISM AND HOSPITALITY INTERNATIONAL JOURNAL - THIJ 

Local: Online 

Objetivos: 

Comunicar intensamente o Call for papers do THIJ para mais uma nova edição regular da revista, a sair 

em março de 2022, através dos canais online 

Conseguir um número mínimo de 8 papers candidatos, nacionais e internacionais, mantendo a 

estabilidade em relação à edição anterior 

Destinatários: Contactos particulares e centros/núcleos/departamentos de Turismo 
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DEZEMBRO 

Atividade: 

REUNIÃO COM O TURISMO DE PORTUGAL, I. P. PARA ESTABELECIMENTO DE PARCERIA NA 

CONSTRUÇÃO E ABERTURA DO NOVO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM “TURISMO E 

PERSPETIVA DE GÉNERO” 

Objetivos: 

Aumentar a oferta formativa do Departamento de Turismo do ISCE em parcerias relevantes e 

dinâmicas. 

Integração do Departamento de Turismo em áreas formativas de maior responsabilidade social. Apostar 

no mercado profissional 

Apostar em produtos formativos de especialização 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: A abrir durante o ano letivo 2021/2022 

 

Atividade: 
WEBINAR | A ANIMAÇÃO TURÍSTICA E O TURISMO DE AVENTURA NO PERÍODO PÓS-

PANDEMIA – 07 DEZEMBRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade. 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências. Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: 

Com Paulo Almeida, Diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM); Membro 

efetivo do CiTUR; Executive Editor do EJTHR - European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 

e Sérgio Araújo, Subdiretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM); Membro 

efetivo do CiTUR; Coordenador do Mestrado em Turismo e Ambiente (ESTM). 

Enquadrado na UC de Seminários Temáticos (Licenciatura em Gestão Turística) 

 

Atividade: 
CRIAÇÃO DO NOVO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM “TURISMO E PERSPETIVA DE GÉNERO” 

EM PARCERIA COM O TURISMO DE PORTUGAL, I. P. 

Objetivos: 

Aumentar a oferta formativa do Departamento de Turismo do ISCE 

Integração do Departamento de Turismo em áreas formativas de maior responsabilidade social. Apostar 

no mercado profissional 

Apostar em produtos formativos de especialização 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: A abrir durante o ano letivo 2021/2022 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO AO TEATRO DE SÃO CARLOS – 05 DEZEMBRO 

Local: Teatro de São Carlos 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos vários mercados turísticos 

Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com locais e organizações turísticas 

nacionais e estrangeiras 
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Conhecer o património e a cultura portuguesa 

Destinatários: Todos os alunos finalistas da Licenciatura em Gestão Turística. 

Observações: Visita enquadrada na UC de Património Cultural, Natural e Artístico 

 

Atividade: WEBINAR | MARCA DESTINO PORTUGAL: MULTIVERSO DE HUMANIDADE – 16 DEZEMBRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências 

Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: 

Com Filipa Maria Cardoso, Diretora de Comunicação e Marketing Digital da VisitPortugal (Turismo de 

Portugal, I.P.). 

Enquadrado na UC de Seminários Temáticos (Licenciatura em Gestão Turística) 

 

Atividade: 
WORKSHOP “PRODUCT MANAGER I TOURISM PROMOTION OF PORTO & NORTH OF 

PORTUGAL I PORTO CONVENTION & VISITORS BUREAU” 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar o número de seguidores na página do Facebook do Departamento de Turismo do ISCE 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 

Potenciar a partilha de experiências 

Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas junto dos profissionais 

Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e competências 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: Evento com transmissão via página de Facebook do Departamento de Turismo 

 

Atividade: 
VIAGEM EDUCACIONAL E DE AVENTURA INTERTURMAS AO CAMPO MILAVENTURAS – 11 E 12 

DE DEZEMBRO  

Local: Montargil 

Objetivos: 

Integração dos alunos em práticas turísticas 

Fomentar o contacto dos estudantes com organizações turísticas e novos produtos. Conhecer a oferta 

turística nacional 

Teambuilding 

Destinatários: Todos os estudantes do Departamento de Turismo do ISCE 

Orçamento: Viagem paga (73€/estudante) 
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JANEIRO 

Atividade: 
CRIAÇÃO DO NOVO CURSO DE MESTRADO EM “TURISMO, MARKETING E COMUNICAÇÃO” EM 

PARCERIA 

Objetivos: 

Aumentar a oferta formativa pós-graduada e especializada do Departamento de Turismo do ISCE 

Apostar em produtos formativos de especialização 

Captar novos estudantes e ex-alunos 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: A abrir durante o ano letivo 2022/2023 

 

Atividade: 
WEBINAR | O TURISMO PÓS-PANDEMIA, O DESAPARECIMENTO DE PROFISSÕES 

TRADICIONAIS E O NASCIMENTO DE NOVAS PROFISSÕES TECNOLÓGICAS – 04 JANEIRO 

Local: Online 

Objetivos: 

Aumentar os índices de empregabilidade 

Contribuir para o incremento de competências de liderança e proatividade. Aumentar os conhecimentos 

em áreas específicas da atividade turística. Potenciar a partilha de experiências 

Criar ligações externas 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. Público 

Observações: 
Com Marta Sotto-Mayor, Certified Trainer, Professor & Consultant - Hospitality & Restaurants. 

Enquadrado na UC de Seminários Temáticos (Licenciatura em Gestão Turística) 

 

Atividade: 
PREPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROVAS DE ESPECIALISTAS DOS DOCENTES DO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DO ISCE 

Local: ISCE 

Objetivos: 
Aumentar a qualificação dos professores do Departamento de Turismo do ISCE. Equilibrar os ratios da 

A3ES  

Destinatários: Professores do Departamento de Turismo do ISCE 

 

Atividade: REUNIÕES COM ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS PARA FORMALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS 

Local: Nas empresas/instituições 

Objetivos: 

Estabelecer reuniões com organizações turísticas para definir os parâmetros dos estágios 

Estabelecer reuniões com organizações turísticas para definir os parâmetros dos Protocolos de 

Colaboração 

Destinatários: Turma do 3º ano (finalistas) da licenciatura em Turismo 

FEVEREIRO 

Atividade: 
FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS COM AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ESTÁGIOS E 

INÍCIO DAS PRÁTICAS EM CONTEXTO DE TRABALHO 

Local: Portugal 
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Objetivos: 

Integrar os estudantes em estágios adequados nas organizações turísticas 

Incrementar o número de parceiros do departamento 

Consolidar e intensificar o funcionamento do curso, incutindo maior projeção 

Aproximar as empresas do departamento de Turismo 

Destinatários: Todas as empresas e instituições de âmbito turístico, hoteleiro e de restauração 

Observações: Os estágios atribuídos vão ao encontro dos pedidos feitos por cada um dos estudantes 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO À SALA DE PROVAS VINHOS DE PORTUGAL 

Local: Sala de Provas Vinhos de Portugal 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos vários mercados turísticos. 

Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com organizações turísticas nacionais e 

estrangeiras-Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 

MARÇO 

Atividade: VISITA EDUCACIONAL À BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

Local: FIL – Parque das Nações 

Objetivos: 

Integração dos alunos do curso do Departamento de Turismo na realidade dos vários mercados 

turísticos. 

Fomentar o contacto dos estudantes do Departamento de Turismo com organizações turísticas 

nacionais e estrangeiras.  

Conhecer a maior feira de turismo do país e uma das maiores do mundo e as suas dinâmicas 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita gratuita 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO AO PARQUE VINÍCOLA DE LISBOA 

Local: Parque Vinícola de Lisboa 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos vários mercados 

turísticos.Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com organizações turísticas 

nacionais e estrangeiras. Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM O ENG.º ANTÓNIO COELHO, COLINAS DO DOURO. ENQUADRADO NO CICLO 

DE WORKSHOPS DA UNIDADE CURRICULAR DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 
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Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 

Potenciar a partilha de experiências. Criar condições para que os estudantes possam esclarecer 

dúvidas junto dos profissionais. Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 

e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

 

Atividade: 
LANÇAMENTO DO VOLUME 18, Nº 1 [EDIÇÃO 30], DO TOURISM AND HOSPITALITY 

INTERNATIONAL JOURNAL 

Local: ISCE 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, nacional e internacional, da área. Público 

Objetivos: 

Incrementar o número de publicações da revista 

Aumentar a produção científica do Departamento de Turismo do ISCE 

Divulgação da revista e do próprio do Departamento de Turismo do ISCE 

Observações: Publicação digital. Edição regular (semestral) 

ABRIL 

Atividade: 1ª COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE ESTÁGIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Incentivar os alunos finalistas à crítica e autocrítica fundamentadas 

Aumentar a capacidade de comunicação oral dos estudantes finalistas 

Divulgar e partilhar as suas experiências iniciais pelos restantes colegas de curso. Gerar a reflexão nos 

colegas do 1º e 2º anos do curso 

Destinatários: 
Todos os alunos e docentes da Licenciatura em turismo e restantes cursos. Orientadores locais de 

estágio. Público 

 

Atividade: ISCE TOURISM DAY 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas do ambiente 

Potenciar a partilha de experiências 

Criar condições para receber estudantes dos cursos profissionais de turismo no ISCE. Permitir a 

reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e competências 

Destinatários: Toda a comunidade de estudantes de turismo 

Observações: Manhã: Conferências; Tarde: Atividades de animação turística 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO - HOTELARIA 

Local: A definir 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos mercados turísticos. 

Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com organizações turísticas nacionais e 

estrangeiras 
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Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

 

Atividade: BROADCAST VIA CORREIO FÍSICO E ELETRÓNICO 

Local: 

Região de Lisboa: Escola Secundária D. Pedro V – Sete Rios, Lisboa; Escola Secundária de Caneças – 

Caneças; Escola Secundária da Ramada – Odivelas; Escola Secundária da Pontinha – Odivelas; Escola 

Secundária de Odivelas – Odivelas; Escola Secundária Dr. António C. de Figueiredo – Loures; Escola 

Secundária José Afonso – Loures; Escola Secundária Pedro Alexandrino – Póvoa de Stº. Adrião; Escola 

Secundária José Saramago – Mafra 

Objetivos: 
Fornecer informações sobre os cursos de Turismo com o propósito de atrair e reter potenciais alunos 

Divulgação dos cursos em escolas da área envolvente do ISCE 

Destinatários: Escolas secundárias e técnico-profissionais com cursos de Turismo 

Observações: 
Envio de material promocional do curso de Licenciatura em Turismo e dos novos CTSP do ISCE, 

durante todo o mês, de 7 em 7 dias. 

 

Atividade: FORMAÇÃO PRÁTICA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

Local: Parque Municipal do Cabeço de Montachique 

Objetivos: 

Iniciar o projeto da UC de Animação Turística e Organização de Eventos 

Capacitar os alunos para a gestão no terreno e de instalações a utilizar para a implementação do 

projeto. 

Fornecer as bases para uma prática criativa e eficaz de atividades de animação e eventos 

Fomentar o espírito de equipa, colaboração e apoio em grupo 

Capacitar para as regras básicas de segurança e monitorização destas atividades 

Destinatários: 
Turma do 2º ano do curso de Licenciatura em Turismo e 1º anos dos CTESP em Turismo Desportivo e 

de Aventura e Gestão Hoteleira e Alojamento  

Observações: Deslocação dos alunos em viatura própria ou autocarro da Pedago 

MAIO 

Atividade: 

LANÇAMENTO DA EDIÇÃO ESPECIAL DE RESUMOS ALARGADOS 2020-21 DO TOURISM AND 

HOSPITALITY INTERNATIONAL JOURNAL – THIJ [VOLUME 17, Nº 2 [EDIÇÃO 29], EM PARCERIA 

COM A GLOBAL WOMEN IN TOURISM NUM PROJETO INTERCONTINENTAL QUE CONSISTE 

NUMA MEGA PUBLICAÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “WOMEN IN TOURISM”. 

Local: Online 

Objetivos: 

Esta publicação visa contribuir para alcançar o Objetivo 5 para o Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas – alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas –, através 

do desenvolvimento de um projeto de largo âmbito geográfico, com a publicação de 500 resumos 

alargados, 100 de cada um dos 5 continentes, que revelem como as mulheres em todo o mundo usam o 

Turismo como forma de empoderamento e desenvolvimento. Os trabalhos selecionados pela Comissão 

Editorial e Científica especiais serão publicados na revista Tourism and Hospitality International Journal 

(ISSN 2183-0800). 

Destinatários: Global 

Observações: A publicar em maio de 2022 
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Atividade: VIAGEM CULTURAL INTERTURMAS  

Local: A definir 

Objetivos: 

Integração dos alunos em práticas turísticas 

Fomentar o contacto dos estudantes com organizações turísticas e novos produtos. Conhecer a oferta 

turística nacional Teambuilding 

Destinatários: Todos os estudantes do Departamento de Turismo do ISCE 

Observações: Viagem paga 

JUNHO 

Atividade: 2ª COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE ESTÁGIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Incentivar os alunos do 3º ano à crítica e autocrítica fundamentadas 

Aumentar a capacidade de comunicação dos alunos finalistas 

Divulgar as suas experiências finais pelos restantes colegas de curso 

Gerar a reflexão nos colegas do 1º e 2º anos do curso 

Avaliar a evolução dos alunos em estágio e as suas impressões finais 

Destinatários: 
Todos os alunos e docentes da Licenciatura em turismo e restantes cursos. Orientadores locais de 

estágio. Público 

 

Atividade: ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA FESTA DE FINALISTAS 

Local: ISCE 

Objetivos: 
Reunir e unir toda a comunidade do Departamento de Turismo do ISCE 

Incentivar e fomentar o convívio e as relações 

Destinatários: Professores, estudantes, ex-professores, ex-alunos e parceiros 

JULHO 

4.5 Centro de Investigação - CI-ISCE 

O presente plano de atividades para além de manter todo o trabalho de gestão e organização da produção 

científica dos seus colaboradores fundamenta-se na necessidade de estabelecer os núcleos de investigação 

provenientes das áreas gerais de investigação (Educação; Ciências Sociais; Ciências Empresariais e Turismo; 

Ciências do Desporto) que se encontram no documento relativo aos estatutos do CI-ISCE. 
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Mês Atividade Objetivos Destinatários 

outubro a 

novembro 

Reunião inicial com 

diretores e coordenadores 

de departamento 

(investigadores) 

Dinamizar os núcleos de investigação. Motivar à 

participação no Seminário “Contributos da 

investigação no desenvolvimento académico e 

profissional” (a desenvolver em janeiro) 

Comunidade ISCE 

setembro a 

julho 

Gestão do site- eventos, 

Base de dados produção 

cientifica; 

discussões em grupos; 

investigação: inscrição 

Orcid e ID Research 

Organizar, gerir e atualizar informação no site do CI. 

Incentivar à participação e publicação científica 
Comunidade ISCE 

dezembro e 

julho 

Atualização da produção 

científica de cada 

investigador 

Atualizar produção científica no site referente ao ano 

civil de 2020  

 

Comunidade ISCE 

outubro a 

janeiro 

Seminário de investigação 

- “Contributos da 

investigação no 

desenvolvimento 

académico e profissional” 

Motivar para a importância da investigação no 

percurso académico e profissional – (Seminário com 

um investigador convidado – 1 tarde no mês de 

janeiro) 

Comunidade ISCE 

fevereiro 

junho 

Evento “Fórum de 

investigadores” 

Apresentar investigação através dos projetos dos 

cursos de mestrado do departamento de educação e 

do departamento de ciências sociais 

Comunidade 

ISCE/ 

Comunidade 

Académica 

abril a maio 

Levantamento dos 

projetos de alunos para 

publicação 

Potencializar os projetos de mestrado para 

publicação e participação em comunicações 

internacionais 

Comunidade ISCE 

maio a julho 

Dinamização dos vários 

projetos dos cursos de 

licenciatura e mestrado 

Projetar alguns dos trabalhos de licenciatura e 

mestrado como publicação científica para o ano de 

2020-2021 

Comunidade ISCE 
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Cronograma de atividades do CI: 2021-22 

 

Atividades  

CI 

setem
b

ro
 

o
u

tu
b

ro
 

n
o

vem
b

ro
 

d
ezem

b
ro

 

jan
eiro

 

fevereiro
 

m
arço

 

ab
ril 

m
aio

 

ju
n

h
o

 

ju
lh

o
 

Reuniões com diretores e 

coordenadores: definição de metas 

nos núcleos de investigação 

           

Gestão: eventos, 

Base de dados produção cientifica; 
           

Reuniões investigadores            

Atualização da produção cientifica 

de 2020 e 2021 
           

Projetos FCT e Projetos CI-ISCE 

Internacionalização 
           

Dinâmicas semanais do CI + 

discussões em núcleos de 

investigação: inscrição Orcid e ID 

Research 

           

Seminário de Investigação - 

“Contributos da investigação no   

desenvolvimento académico e 

profissional” 

     

 
 
 
 
 

     

Organização do evento “Fórum de 

investigadores”- Interdepartamental 
           

Levantamento dos projetos de 

alunos para publicação 
           

Dinamização dos vários projetos 

dos cursos de licenciatura e 

mestrado 

           

4.6. Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade-GAPQ 

O QAPQ em colaboração com o CTC promoverá a revisão ao regulamento de avaliação do desempenho do 

pessoal docente. Esta medida tem como objetivos evidenciar o mérito demonstrado em obediência ao “princípio 

da diferenciação do desempenho, regendo -se ainda por princípios de confiança, justiça, abrangência, 

consistência, transparência e isenção”. 
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A avaliação do desempenho é ainda um instrumento que traduz também objetivos estratégicos institucionais, 

tendo como fim último contribuir para a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes e, como 

consequência desse facto, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino lecionado no ISCE. 

Será, igualmente, realizada uma aferição e simplificação aos questionários de avaliação da qualidade 

pedagógica: alunos, docentes, pessoal não docente e comunidade. 
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JAN.2022 FEV.2022 MAR.2022 ABR.2022 MAI.2022 JUN.2022 

Reunião geral 

da Equipa 

Formalização 

Estratégia 

Aprovação Política 

Qualidade ISCE 

Reuniões sectoriais 

do GAPQ 

1º Fórum 

Qualidade 

presencial _ 

alunos 

Questionários PND 

Construção 

questionários 

Construção 

Questionários 

Tratamento 1os 

dados 

Fórum Qualidade 

Plataforma 

Workshop 

Qualidade _ 

Docentes ISCE 

 

1ª fase 

Felgueiras _ 1ºS 
Imagem GAPQ 

Espaço GAPQ _ 

site ISCE 

Construção de 

procedimentos 

internos 

Workshop 

Qualidade PND 

Questionários 

Odivelas – 2º S 

(Lic.) 

 
Apresentação 

GAPQ 

Avaliação 

Desempenho PND 

Tratamento final 

1ºS 

Concursos 

Melhores Ideias 
 

 
1ª fase Odivelas 

1ºS 

Construção 

Questionários 

Publicação 

resultados site 
  

  
2ª fase Odivelas 

1ºS 
   

JUL.2022 AGO.2022 SET.2022 OUT.2022 NOV.2022 DEZ.2022 

 

Tratamento de 

dados 2º 

semestre 

2º Fórum 

Qualidade 

presencial alunos 

1ªs Jornadas 

Qualidade ISCE 

Projeto(s) 

Investigação: 

Cultura de 

Qualidade 

Prémios, Concursos 

Melhores Ideias 

Questionários 

Odivelas –  

2º S (M) 

Publicação 

dados site ISCE 

Questionários 

Expectativas 

2021/2022(Lic.) 

Questionários 

Expectativas 

2021/2022 (M) 

Workshop 

Qualidade _ 

docentes 

Estratégia de 

Qualidade Projetos 

Internacionalização 

Questionário 

Parceiros 

Externos 

 
Manual da 

Qualidade ISCE 
 

Workshop 

Qualidade _ PND 
 

4.7. Centro de Cooperação e Relações Internacionais – CCRI 

Estando o ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo integrado no contexto europeu de Ensino Superior 

e a constatação da importância do conhecimento e da cooperação internacional ao nível das instâncias 

Nacionais e Internacionais o ISCE desenvolve esforços para promover a internacionalização. Contudo, o reforço 

das parcerias internacionais ao nível da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da América 

Latina apresentara-se também de extraordinária relevância na projeção internacional do ISCE. As ações de 

internacionalização são uma prioridade transversal a diferentes projetos de atividades dos institutos, desde a 

oferta formativa, envolvendo parcerias com instituições de ensino estrangeiras, às práticas investigativas, a 

projetos de Ligação à Comunidade no Âmbito de Parcerias Estratégicas, entre outros. Assim, a expansão por via 
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do fortalecimento dos índices de internacionalização dos ISCE é um pilar estratégico que queremos consolidar e 

desenvolver. 

É ambição: 

- Reforçar a mobilidade de docentes e de estudantes em particular ao nível das deslocações outgoing; 

- Reforçar a integração em Redes Internacionais e o desenvolvimento de projetos e ações aí 

desencadeadas; 

- Reforçar os projetos de cooperação institucional com IES estrangeiras. 

Para a concretização da ambição dos ISCE estabeleceram-se os três objetivos estratégicos decompostos em 

seis objetivos operacionais que procuram alcançar as metas de internacionalização preconizadas: 

I. Promover a Cooperação Internacional no Ensino e na troca de experiências de Boas Práticas aos 

diferentes ciclos formativos:  

- Contribuir para a elaboração de uma estratégia de internacionalização e aumentar a mobilidade 

internacional e participação em redes ao nível de formação, estágios e de investigação; 

- Promover e apoiar a mobilidade física e virtual de docentes, staff e estudantes (incoming e 

outgoing). 

II. Promoção de parcerias privilegiadas com Stakeholders da CPLP e da América Latina visando o 

aumento da notoriedade da marca ISCE noutras regiões do Globo: 

- Desenvolver projetos de cooperação e desenvolvimento no âmbito da educação, formação, 

investigação com parceiros estratégicos da CPLP e da América Latina. 

- Desenvolver projetos de cooperação e desenvolvimento no âmbito da educação, formação, 

investigação com parceiros estratégicos de outras regiões do globo, em áreas de relevo e de 

interesses comuns. 

III. Promover a intervenção dos ISCE em atividades desenvolvidas em Redes Internacionais, propiciando a 

troca de experiências e conhecimentos. 

- Desenvolver Networking em Redes Internacionais de Produção do Conhecimento; 

- Ampliar a participação em Redes Internacionais cuja missão e objetivos sejam do interesse do 

ISCE. 



Síntese das atividades a desenvolver em 2021/2022 

 

Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos operacionais Ações 

Data de 

realização 

Estrutura/ 

elemento 

responsável 

I - Promover a 

Cooperação 

Internacional no 

Ensino e na troca 

de experiências de 

Boas Práticas aos 

diferentes ciclos 

formativos:  

 

- Contribuir para a 

elaboração de uma 

estratégia de 

internacionalização e 

aumentar a mobilidade 

internacional e 

participação em redes 

ao nível de formação, 

estágios e de 

investigação; 

 

Upgrade do Portal 

“Internacionalização” no site 

institucional e tradução 

completa do site institucional e 

implementação da versão em 

língua inglesa. 

fevereiro 2022 

Dep. Informático 

Dep. Educação 

Dep. Marketing 

CCRI 

Direções dos ISCE 

Consolidação das ações para 

o desenvolver parcerias de 

formação e investigação no 

âmbito de todos os 

Departamentos Educativos 

dos ISCE’s 

julho 2022 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

Incremento de 

protocolos/parcerias 

Internacionais e adesão a 

redes internacionais de ensino 

e de Investigação 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

- Promover e apoiar a 

mobilidade física e 

virtual de docentes, staff 

e estudantes (incoming 

e outgoing). 

 

Desenvolver procedimentos 

com vista à adoção do 

European Student Card (ESC) 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

CCRI 

 

Consolidação da criação da 

iniciativa "Erasmus Buddy".  

Ao longo do 

ano letivo 
CCRI 

Organizar as “semanas de 

orientação” para os alunos 

estrangeiros;  

Inicio de cada 

período de 

receção de 

alunos 

estrangeiros 

CCRI 

 

Realizar ações de 

sensibilização sobre o 

programas de mobilidade, 

Erasmus+, junto dos 

coordenadores de 

departamento, docentes, 

estudantes e staff.  

fevereiro e 

março 

Direções dos ISCE 

CCRI 
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Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos operacionais Ações 

Data de 

realização 

Estrutura/ 

elemento 

responsável 

II - Promoção de 

parcerias 

privilegiadas com 

Stakeholders da 

CPLP e da América 

Latina visando o 

aumento da 

notoriedade da 

marca ISCE em 

outras regiões do 

Globo: 

  Desenvolver projetos de 

cooperação e 

desenvolvimento no 

âmbito da educação, 

formação, investigação 

com parceiros 

estratégicos da CPLP e 

da América Latina. 

Estabelecer parcerias com 

novos parceiros com vista ao 

desenvolvimento de projetos 

de formação, investigação em 

países da CPLP e da América 

Latina. 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

(Re)Ativar /Atualizar os 

projetos conjuntos com atuais 

parceiros da CPLP e da 

América Latina. 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

  Desenvolver projetos de 

cooperação e 

desenvolvimento no 

âmbito da educação, 

formação, investigação 

com parceiros 

estratégicos de outras 

regiões do globo, em 

áreas de relevo e de 

interesses comuns. 

Estabelecer parcerias com 

novos parceiros com vista ao 

desenvolvimento de projetos 

de formação e investigação 

em países europeus e de 

outras regiões do mundo 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

III - Promover a 

intervenção dos 

ISCE em atividades 

desenvolvidas em 

Redes 

Internacionais, 

propiciando a troca 

de experiências e 

conhecimentos. 

-    Desenvolver Networking 

em Redes 

Internacionais de 

Produção do 

Conhecimento; 

Integrar Redes e Consórcios 

Internacionais para a 

realização de projetos de 

investigação internacionais, 

com o envolvimento de 

docentes e de não docentes 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

 

-    Ampliar a participação 

em Redes 

Internacionais cuja 

missão e objetivos 

sejam do interesse dos 

ISCE 

Desenvolver trabalho em 

Redes Internacionais a que o 

ISCE pertence e integrar 

novas plataformas em áreas 

de interesse para o Ensino 

Superior. 

Ao longo do 

ano letivo 

Direções dos ISCE 

Departamentos 

Educativos 

CCRI 

4.8 Departamento de Marketing e Comunicação 

No ano letivo 2021/2022, o ISCE procurará dar continuidade à estratégia de renovação da sua imagem e 

estratégia comunicacional tendo como objetivo tornar-se mais apelativa para os alunos mais jovens, até tendo 

em conta a perceção de que o mercado de Maiores de 23, mercado com grande peso no ISCE até aos últimos 

anos, estar a esgotar-se. Para isso, estão previstas presenças de promotores em várias escolas da RLVT ou a 

participação em feiras virtuais, permitindo dessa forma a interação direta com o público alvo. Também tendo em 

conta o objetivo anteriormente referido, o ISCE dará continuidade à estratégia comunicacional impactante em 
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que mais que um curso superior procura proporcionar aos seus alunos uma experiência única e inesquecível; a 

possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas nas diferentes áreas da sua oferta formativa! 

O ISCE reforçará a sua presença no digital, estratégia esta assente na criação do novo site lançado no ano 

passado que permitiu melhorar consideravelmente o SEO do mesmo, apostando para isso em estratégias de 

social media marketing com principal aposta no formato vídeo. Este forcing da presença digital do ISCE passará 

também por reforçar a presença nos canais até aqui menos utilizados com especial enfâse no LinkedIN e o seu 

canal de youtube e alargar essa mesma presença a canais onde o ISCE ainda não está presente. Do ponto de 

vista do trafego pago, apostaremos numa estratégia de marketing digital segmentada essencialmente na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo, onde o nosso Instituto em função da nova denominação se procurará assumir como 

uma referência ao nível do ensino superior principalmente em zonas onde esta resposta não existe.  

Daremos também seguimento ao reforço de ações de branding dentro das instalações, melhorando a 

experiência e satisfação do cliente seja através da implementação de sinalética seja através da realização de 

algumas melhorias visuais em áreas específicas das infraestruturas físicas minimizando desta forma a 

antiguidade das mesmas. Está também prevista a reformulação do lobby da entrada, ação que será certamente 

de grande impacto e que conseguirá minimizar algumas debilidades que o ISCE apresenta do ponto de vista das 

infraestruturas físicas. 

Em 2021/2022 o Departamento de Marketing e Comunicação define como grandes 

objetivos: 

Objetivos para 2021 

Garantir uma taxa de abertura da sua newsletter igual ou superior a 55% 

Continuar a garantir o aumento do número de seguidores nas redes sociais 

Continuar ações de melhoria de SEO do site institucional 

Garantir crescimento igual ou superior a 3% (no número total de estudantes) 
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Para o efeito, o Departamento propõe-se a desenvolver as seguintes ações: 

Timing Ações 

Entre Janeiro e Setembro Participação em feiras presenciais, feiras virtais e outros eventos de divulgação do ISCE 

Entre Janeiro e Setembro Implementação de estratégias de social media segmentadas 

Ao longo do ano letivo 
Estabelecimento de parcerias de diversa índole tendo em vista a promoção dos serviços do 

ISCE e a qualificação da oferta 

Entre Abril e Setembro Dinamização de eventos abertos ao público em geral 

Entre Abril e Setembro 
Operacionalização de estratégias de publicidade nos diversos suportes segmentadas ao 

público alvo 

Ao longo do ano letivo Implementação de ações de melhoria com impacto ao nível da qualidade do cliente 

4.9 ISCE VIDA ACTIVA 

 

O ISCE VIDA ATIVA apresenta, para o atual ano letivo, um plano de atividades inovador e estratégico que visa o 

crescimento, desenvolvimento e valorização da comunidade académica do ISCE na (re)construção de espaços 

de aprendizagem não formais, assentes nos princípios de desenvolvimento pessoal, profissional, cultural, 

desportivo e social. 

OBJETIVOS 

Para o presente ano letivo, o ISCE VIDA ATIVA assume como objetivos centrais do plano de atividades: 

- Comprometer o ISCE com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, através dos 17 

objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS); 

- Iniciar a criação da rede “Alumni ISCE”; 

- Promover eventos socio-culturais; 

- Promover iniciativas de extensão comunitária; 

- Aumentar a divulgação de ofertas de emprego; 

- Promover o bem-estar da comunidade académica. 
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EQUIPA ISCE.VIDA.ATIVA 

- ISCE.VIDA.ATIVA: Filipa Coelhoso, Nuno Abranja, Luís Picado 

- Associação de Estudantes: Bruno Pereira, Equipa Associação de Estudante 

- Departamento Comunicação e Marketing: Tiago Rodrigues 

DINÂMICA DE TRABALHO 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 
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5. Nota final 

O Plano de Atividades 2021-2022 respeita o Plano Estratégico 2021-2025 e representa um esforço para o 

desenvolvimento e crescimento da instituição. Os Eixos Estratégicos, considerados, chave para o cumprimento 

da Missão, representam linhas de orientação prioritárias de desenvolvimento da Instituição que foram 

consideradas para a elaboração deste plano. Assim, as ações previstas nos planos dos diferentes 

departamentos e estruturas e serviços, também estão enquadrados nos objetivos integrados nos eixos 

estruturantes do Plano Estratégico.  

Face ao exposto, com a elaboração deste documento de gestão pretende-se traçar as linhas que irão reger a 

atuação Institucional, não obstante os ajustes que se possam verificar. As medidas apresentadas direcionam-se 

para a comunidade académica. Com estas medidas pretende-se melhorar a qualidade de vida das pessoas de 

modo a melhor desempenharem as suas funções, contribuindo para o desenvolvimento integral, enquanto 

cidadãos intervenientes e responsáveis.  

 

Odivelas, 20 de dezembro de 2021 

 

O Presidente 

 

(Prof. Doutor Luís Picado) 


