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RELATÓRIO ANUAL 

(2020-2021) 

Dando cumprimento ao estipulado no Artigo 159º da Lei nº 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior), o Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo – ISCE, 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 relatório anual, relativo ao ano letivo de  

2020-2021. 

O ano letivo de 2020-2021 foi marcado pela situação pandémica causada pela Covid-19, concretamente no  

2º semestre, algo que o ISCE procurou contornar de forma exemplar, prestando digitalmente todas as aulas aos 

alunos a tempo e horas, sem qualquer interrupção no semestre, foram promovidas as atividades de investigação, 

extensão, informação, imagem e comunicação que resultaram num processo global, avaliado pelos estudantes e 

demais comunidade educativa, de modo muito positivo. 

De destacar o registo da nova denominação de “ISCE- Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo” (4 de setembro 

de 2020) e a alteração dos estatutos (31 de agosto de 2021). 

O ISCE viu assim concretizado e espelhado na sua denominação e estatutos o seu novo conceito, enquanto 

instituição de ensino superior que contempla diversos departamentos científicos e pedagógicos nas áreas das 

ciências da educação, das ciências do desporto, das ciências empresariais e das ciências sociais e humanas, em 

contraponto com o anterior conceito de escola de formação de educadores/professores. 
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1. DO PLANO ESTRATÉGICO  

O Plano Estratégico do ISCE constitui um elemento de referência para investimentos, desenhos curriculares, 

opções técnicas, práticas de ensino, linhas de investigação.  

Os Eixos Estratégicos são 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 2016/2020, designadamente: Ensino, 

Investigação, Extensão e Internacionalização, Recursos Humanos, Instalações e Recursos Materiais, Informação, 

Imagem e Comunicação e Avaliação e Promoção da Qualidade. 

Apresentamos uma grelha que sintetiza os eixos, objetivos e ações implementadas. 

. 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES 

REVISAO DE 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. 

Aprovado em 2021 pelo MCTES. 

MUDANÇA/AMPLIAÇÃO 

DE  INSTALAÇOES 

Buscar uma nova centralidade e melhores 
acessibilidades. 

Cumprimento das exigências relativas ao parecer 
prévio da DGES 

ENSINO 

Dinamizar e consolidar a oferta formativa. 

 

 

 

 

 

 

Pedir a acreditação ciclos de estudo a distância e 
explorar outras possibilidades de formação profissional 
contínua a distância. 

 

 

 

Aumentar a oferta de formação ao longo da vida 

Monitorização realizada através de questionários da 
qualidade pedagógica (alunos e professores) tendo em 
conta a articulação curricular, os objetivos de 
aprendizagem, os conteúdos programáticos, as 
metodologias de ensino e a integração da investigação. 

Pedido de acreditação prévia junto da A3ES de ciclos 
de estudo de mestrado em Educação (Especialidades 
de Admnistração e Gestão Escolar e Supervisão 
Pedagógica) e Educação Social (Crianças e Jovens em 
Risco).  

PG em Informação Turística e Guia Intérprete da 
Cultura Portuguesa; PG em Organização e Gestão de 
Eventos de Negócios, Desportivos e de Animação 
Turística: PG em Treino de Guarda Redes de Futebol; 
Curso de Especialização em Futebol de Formação; 
Curso Avançado erm Envelhecimento Ativo e 
Gerontomotricidade; Transições - Do Conhecimento do 
Mundo ao Estudo do Meio/ Das Competências 
Literácitas à Leitura e Escrita/ Educação Matemática 
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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. 

Elaboração de um regulamento para financiamento das 
atividades de investigação, transferência de 
conhecimento e prestação de serviços, nomeadamente 
com a autarquia e o tecido empresarial. 

Articulação das UC`s de Projeto/Metodologia de Projeto 
e outras que se considerem pertinentes dos cursos de 
1.º Ciclo e as unidades curriculares do 2.º Ciclo com as 
unidades e/ou projetos de investigação. 

Publicações adequadas às expectativas da comunidade 
científica de cada um dos ciclos de estudo da 
instituição. Artigos em revistas internacionais (12); 
Artigos em revistas nacionais (12); Comunicações em 
eventos internacionais (18); Comunicações em eventos 
nacionais (12); Livros e Capítulos de livro (19). 

 

Plano Educativo Local (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação no Conselho Municipal de Educação, no 
Conselho Municipal de Desporto e no Conselho 
Municipal da Juventude da CMO.  

O ISCE integrou a Comissão de Acompanhamento do 
Novo Calendário Escolar do Concelho de Odivelas, 
nomeada pelo Conselho Municipal de Educação.  

Foi assinado um contrato programa com o Sindicato 
dos Jogadores relativo à dinamização do curso de 
especialização em futebol de formação.  

Foi assindado um protocolo com o Clube de Natação 
de Lisboa para formação.  

O ISCE assinou um protocolo de parceria com a 
Associação Fórum Turismo que teve por objetivo a 
aproximação das áreas do saber à operacionalidade e 
execução dos setores que compõem o Turismo. 

O Instituto assinou um protocolo de cooperação com a 
Associação de Futebol de Lisboa. Em resultado do 
mesmo foram desenvolvidos programas para responder 
às necessidades da Associação Futebol Lisboa (AFL) e 
que possou por formar os formadores da Associação de 
Futebol de Lisboa (AFL) para a pedagogia de ensino a 
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Aumentar e diversificar a mobilidade internacional, 
alargando o âmbito geográfico e temático da 
cooperação. 

distância bem como a elaboração de um plano de 
formação anual. 

 

Participação do ISCE na Assembleia Geral da 
EURODIR – European transnational network of training 
organizations for directors of welfare institutions. 

Elaboração de proposta de Projeto Piloto em 3 Escolas 
da Província de Qingdao para o desenvolvimento do 
futebol na República Popular da China. 

O ISCE foi uma das instituições participantes do CISIET 
2020.   

O ISCE participou com o Centro de Innovación y 
Desarrollo Educativo y Tecnológico (CIDET) da 
Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia na 
apresentação das boas práticas de ensino em contexto 
pandémico. 

Atualização do guia informativo do estudante 
estrangeiro. 

RECURSOS HUMANOS 

Pessoal Docente 

Melhorar a capacidade científica e pedagógica dos 
docentes. 

 

 

 

 

 

Pessoal não Docente 

Melhorar a formação e as competências profissionais 
do pessoal não docente 

Apoio institucional para a frequência de Programas de 
Doutoramento (2) e Pós- 

Doutoramento (2) e organização e realização de 
provas de especialista (2) nas áreas “core” dos 
ciclos de estudo. 

Incentivos à publicação em revistas internacionais com 
revisão por pares através de apoio financeiro e de 
tempo (12). 

 

Realização de ações de formação profissional contínua 
de acordo com as necessidades identificadas em 
contexto de trabalho (4). 

 

INSTALAÇÕES E 
RECURSOS MATERIAIS 

Melhorar as instalações e os recursos materiais. Plano de arquitetura e processo de licenciamento para 
novas instalações.  Modernização dos serviços 
académicos. 

Aumento do número de salas de apoio aos 
estudantes. 

Colocação de telheiros. 

Atualização do equipamento informático. 

Atualização do acervo documental designadamente 
digital. 

 

INFORMAÇÃO, IMAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

Melhorar os fluxos de informação e comunicação. Criação de um plano de comunicação para promover 
uma ligação eficaz com o público-alvo através da Web 
Comm. 

Desenvolvimento de acessos personalizados com base 
em perfis de utilizador (através do site e da plataforma 
blackboard academic). 
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AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO 
DA QUALIDADE 

Dispor de um sistema interno de qualidade orientado 
para a melhoria contínua e certificado pela A3ES. 

Institucionalização do sistema de avaliação e 
promoção da qualidade através do aumento do grau de 
participação das partes interessadas. 

Elaboração de um quadro de indicadores de 
monitorização e avaliação das principais áreas de 
atividades do Instituto. 

Aumento do grau de envolvimento em exercícios de 
avaliação (30%). 

1.1. Ensino 

Ao nível da dinamização e consolidação da oferta formativa foi 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. 

De destacar os grupos de trabalho que, ao abrigo do Decreto-Lei nº. 133/2019 – Regime jurídico do Ensino 

Superior, ministrado a distância, têm vindo a aprofundar este diploma no sentido de, já no próximo ano letivo, 

serem apresentados à A3ES novos ciclos de estudo nesta modalidade. 

Ao nível das licenciaturas foram implementaas e consolidadas as propostas de evolução resultantes das 

avaliações interna e externa, particularmente da A3ES.  

No âmbito dos mestrados foi 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. 

Quanto aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, procurou-se promover a importância dos mesmos, através 

de ações de divulgação, demonstrando que estes cursos são a base para o desenvolvimento de uma área de 

atividade profissional ou vocacional, para o desenvolvimento pessoal ou para o prosseguimento de estudos numa 

licenciatura. 

Destacamos considerável aumento da procura do CTESP em Apoio à Infância que se traduz na sustentabilidade 

deste ciclo de formação. 

No que diz respeito à formação pós-graduada, promovemos o desenvolvimento de formações interligadas com as 

necessidades laborais da região, identificando as competências exigidas pelo mercado de trabalho. 
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Relativamente à melhoria da eficiência formativa foram aperfeiçoados os apoios educativos aos estudantes através 

da ação conjugada dos Gabinetes de Apoio Social e Psicopedagógico, do ISCE.VIDA. ATIVA e do 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. 

1.2. Investigação 

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

diferentes cursos e os projetos de investigação em curso. Assim, foi reconhecida a necessidade de se 

desenvolverem projetos de investigação, preferencialmente no âmbito, das seguintes especialidades: Animação 

Sociocultural; Ciências da Educação; Educação Física e Desporto; Educação Social; Turismo. 

Coube ao CI-ISCE desenvolver um campo de ação nos domínios da pesquisa, da divulgação, da formação e da 

intervenção educativa e social, bem como promover o desenvolvimento económico, social e cultural das 

comunidades, através da investigação científica. 

O CI-ISCE procurou dar continuidade à integração de todo o conjunto das suas atividades de docência e de 

pesquisa aos diversos níveis de licenciatura, de mestrado ou pós-graduação, bem como de doutoramento e pós-

doutoramento dos seus docentes ou de instituições associadas. 

Emergiu, a necessidade de se continuar a 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.  

O ISCE aumentou o volume e a qualidade das atividades de investigação e desenvolvimento nas áreas core dos 

ciclos de estudo mediante: 

Operacionalização de um plano de investigação desenvolvido para os ciclos de estudo, promovendo a inserção 

dos seus docentes em CI reconhecidos. 

Promoção da investigação realizada pelos docentes do Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, traduzíveis em 

publicações adequadas às expetativas da comunidade científica de cada um dos ciclos de estudo da instituição. 

Articulação das UC`s de Projeto/Metodologia de Projeto e outras que se considerem pertinentes dos cursos de 1.º 

Ciclo e as unidades curriculares do 2.º Ciclo com as unidades e/ou projetos de investigação. 
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Foi aprofundada a associação com os centros de investigação e grupos 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 

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 e o Grupo de Pesquisa Kenta da UPN- 

Colômbia. 

Apresentam-se os dados relativos às principais publicações realizadas no ano de 2020/ 2021: 

 Artigos em revistas internacionais (12) 

 Artigos em revistas nacionais (12) 

 Comunicações em eventos internacionais (18)  

 Comunicações em eventos nacionais (12) 

 Livros (28) 

 Capítulos de livro (19) 

1.3. Atividades de Extensão e Internacionalização 

Reforçou-se e ampliou-se as atividades de cooperação com a comunidade envolvente. Foram estabelecimento de 

novos acordos de cooperação, designadamente para a realização de atividades de formação profissional, cursos 
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de graduação e pós-graduação ajustados à comunidade envolvente, nomeadamente: autarquias, IPSS entre 

outras. 

Ao nível das atividades de cooperação com a comunidade envolvente foram estabelecidos novos 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 do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Desporto, 

do Conselho Municipal da Juventude e do Conselho Local de Ação Social.  

O ISCE participou em eventos internacionais relevantes visando o incremento da mobilidade internacional a 

captação de estudantes estrangeiros. A situação pandémica não permitiu aumentar a mobilidade internacional, 

alargando o âmbito geográfico e temático da cooperação. Assim, o ano letivo de 2020-2021 caracterizou-se por 

retração no estabelecimento de Bilateral Agreements no âmbito do ERASMUS +. 

Foram estabelecidos contactos com novos mercados nomeadamente na América Latina integrando a Rede Ilumno 

com vista ao aumento da mobilidade, da investigação e da assessoria especializada. 

Foi atualizado o guia informativo do estudante estrangeiro.  

No domínio internacional da cooperação para o desenvolvimento, situou-se sobretudo ao nível da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) no que se refere aos domínios da educação e ciência. 

A cooperação com Angola foi desenvolvida, nos últimos anos, no quadro do Plano Mestre de Formação de 

Professores, através do Fundo de Apoio Social do Ministério da Administração Territorial de Angola (FAS-MAT), 

da Associação Nacional do Ensino Particular de Angola (ANEP) e da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Agostinho Neto.  

De destacar, o retomar da cooperação com Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste no que se refere a preparação de iniciativas à mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico 

bem como a manutenção da oferta de bolsas de estudo para estudantes destes países. 

A cooperação com a Colômbia foi promovida através da rede ILUMNO com vista ao estabelecimento de convénios 

específicos 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. 
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Como principais ações destas parcerias destacaram-se:  

- Realização de cursos, seminários, conferências e oficinas pedagógicas. 

- Gestão de publicações conjuntas.  

- A cooperação com o Brasil foi sido desenvolvida através da mobilidade de professores e investigação 

conjunta com a FANESE – Faculdade de Negócios e Admnistração.  

- Relativamente aos países europeus o ISCE continuou a sua atuação na REDE EURODIR (constituída 

por instituições dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia e 

Suíça) através das seguintes ações:  

- 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. 

Em resultado das parcerias estabelecidas e do alargamento do quadro de intervenção estratégica emergiu a 

necessidade de atualização do guia informativo do estudante internacional e, ainda, a definição e implementação 

de um conjunto de unidades curriculares cuja lecionação será feita em línguas estrangeiras.  

1.4. Recursos Humanos  

Quanto ao Pessoal Docente procurou-se 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 procurou-se melhorar a formação e as competências profissionais 

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

em contexto de trabalho. 

Foi dado cumprimento ao procedimento de avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente. Este 
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processo implicou 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.  

1.5. Instalações e Recursos Materiais  

O ISCE melhorou 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 da cobertura da rede wireless a todo o campus. 

 O aumento e atualização do acervo documental designadamente digital.  

As 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 formalizou uma proposta de utilização de parte do Mosteiro de São Dinis e São 

Bernardo visando ocupar as instalações educativas onde funcionava o Instituto de Odivelas, ajudando à 

requalificação da zona histórica e aproximando o ISCE de um espaço de grande simbolismo identitário onde, 

desde a sua fundação, são realizadas as cerimónias de abertura e encerramento dos anos académicos. Esta 

proposta foi aprovada, tendo sido iniciados os trâmites que visam a instalação, (num período estimado de dois 

anos) do novo campús do ISCE.  

De referir que já foi pedida à DGES uma análise prévia à proposta destas futuras instalações. 

1.6. Informação, Imagem e Comunicação 

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

Pedago/ ISCE, através de ações que visaram o reforço da noção de identidade da instituição e a divulgação das 

atividades. 

No ano letivo 2020/2021, o ISCE deu continuidade à renovação da sua imagem e estratégia comunicacional tendo 

como objetivo tornar-se mais apelativa para os potenciais alunos mais jovens. Dessa forma, para além da adoção 

de um novo slogan “Faz a diferença!”, o ISCE criou uma estratégia comunicacional impactante em que mais que 
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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. 

Foi melhorado o novo site, mais acessível, atrativo e funcional. O site institucional deu continuidade à estratégia 

de mudança de imagem, primando pela sua acessibilidade e funcionalidade, assumindo-se como um site mais 

intuitivo e dinâmico e facilitando o acesso dos utilizadores aos conteúdos sobre o Instituto e os seus cursos, 

tornando toda a experiência de navegação mais simples e interativa. O referido contou com um LiveChat integrado, 

que funcionou 24 horas por dia e 7 dias por semana, por forma a garantir um acompanhamento personalizado e 

constante, não só para os estudantes e professores, mas também para todos aqueles que precisem de 

esclarecimentos sobre as mais variadas questões relacionadas com o ISCE. Contando com uma versão otimizada 

para dispositivos móveis, será lançada em breve uma versão integral em inglês numa ótica de internacionalização 

da marca ISCE. 

O Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo - ISCE passou a designar-se por ISCE - Instituto Superior de Lisboa 

e Vale do Tejo. Esta nova denominação baseou-se em duas premissas: 

o alargamento da oferta formativa a novas áreas do conhecimento, sem nunca descurar, os 36 anos de experiência 

no ensino superior na área das Ciências Educativas 

o posicionamento geoestratégico ao nível da atração de estudantes e da colocação de profissionais na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, a maior do território nacional e a mais populosa do nosso país. 

O processo de rebranding do ISCE que teve início com a mudança de designação, foi o primeiro passo de um 

processo evolutivo. 

Para além da criação de uma conta no Instagram, e da melhoria do posicionamento a nível de SEO, procurou-se 

criar uma relação comunicacional próxima com os alunos que assumem muitas vezes o papel de embaixadores 

da marca, algo que pode assumir-se como fundamental na impossibilidade de termos a capacidade de 

investimento que se desejaria. Assim, trabalhámos o cliente interno, tendo presente a importância que pode 

assumir no marketing de serviços.  

Também a este nível procurámos reforçar o branding dentro das instalações, melhorando a experiência do cliente 

com implementação de sinalética e algumas melhorias visuais em áreas específicas das infraestruturas físicas, 

minimizando desta forma a antiguidade das mesmas. 

Para além disto, o Departamento de Marketing procurou apoiar os Departamentos nos eventos organizados, 
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potenciando o seu impacto e participando na planificação dos mesmos.  

Do ponto de vista estratégico, o ISCE procurou potenciar o seu principal público, mas ciente da importância de 

trazer alunos mais novos, apostou claramente em novas formas de comunicar com esse público. Já do ponto de 

vista geográfico, o ISCE tem uma amplitude nacional, mas foca-se agora essencialmente em Odivelas que por ser 

um dos concelhos mais jovens e populosos do país, poderá trazer ao ISCE um crescimento sustentado e de 

“dentro para fora”. 

1.7. Avaliação e Promoção da Qualidade 

Neste domínio prioritário a ação do GAPQ assumiu capital importância, reforçando a sua atuação, designadamente 

através: 

Institucionalização do sistema de avaliação e promoção da qualidade e do aumento do grau de participação das 

partes interessadas. 

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

Instituto. 

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

GAPQ pretendeu corresponder às expectativas de trabalho propostas no sentido de uma contínua afirmação da 

cultura de avaliação e promoção da qualidade pedagógica no ISCE em todas as realidades de ensino-

aprendizagem. 

Para tal, destacou-se a importância do trabalho realizado no terreno como a realização de workshops e sessões 

de informação/esclarecimento sobre a missão e valores promovidos pelo GAPQ. Com estas sessões práticas 

contribuiram para a cooperação entre alunos e docentes. Foi, também, dinamizado o 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 manteve 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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2. DO PLANO ANUAL  

O Plano Anual foi elaborado de acordo com o disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Este constituiu um importante e útil instrumento de gestão 

que permitiu definir de um modo claro os objetivos a atingir e o planeamento de ações e projetos necessários para 

esse mesmo fim. Tendo em conta a complexidade da estrutura e os recursos do ISCE a elaboração do documento 

exigiu um importante esforço por parte da instituição, procurando coordenar as necessidades e iniciativas previstas 

pelos órgãos, serviços e coordenações dos cursos com os recursos humanos, tecnológicos e financeiros 

disponíveis. 

De igual modo, foi necessária uma orientação eficaz, eficiente e concertada de modo a que todos os projetos e 

atividades concorressem para o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos superiormente para o ISCE. 

Sintetizam-se, de seguida, as atividades desenvolvidas e realiza-se uma análise global do funcionamento dos 

diversos Departamentos, referenciando-se os seus pontos fortes e fracos e sugerindo melhorias no sentido de 

uma maior eficácia futura. 

2.1. Departamento de Ciências do Desporto 

2.1.1. FORMAÇÃO GRADUADA E PÓS-GRADUADA 

2.1.1.1 Realização do 1ºano da 1ª edição do Mestrado em Treino Desportivo em 

Futebol  

No ano letivo de 2020/2021 decorreu o 1ºano da 1ª Edição do Mestrado em Treino Desportivo em Futebol contando 

com uma turma de 14 alunos.  

2.1.1.2. Apresentação dos relatórios finais de estágio da 1ª Edição da Pós-

Graduação em Treino de Guarda-redes de Futebol 

Realizou-se a apresentação de cinco relatórios finais de estágio da 1ª Edição da Pós-Graduação em Treino de 

Guarda-redes de Futebol.O objetivo desta formação visou formar especialistas na área do treino desportivo, no 

posto específico de guarda-redes de Futebol. Foram admitidos na formação licenciados na área científica das 

Ciências do Desporto e afins, bem como outros interessados no processo de treino de guarda-redes, com ou sem 

grau de treinador de futebol. O curso foi coordenado pelos Mestre João Santos e Prof. Doutor Valter Pinheiro 
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2.1.1.3. Conclusão do plano de estudos da Licenciatura em Educação Física e 

Desporto e continuidade (2ºano letivo) do plano de estudos da 

Licenciatura em Desporto 

Decorreram, uma vez mais, estágios curriculares nas modalidades de futebol, futsal, atletismo e natação, relativos 

aos estudantes que seguiram a opção II no 3º ano da Licenciatura em EFD. Com a finalização destes estágios, 

deu-se por concluído o ciclo de estudos em EFD. 

Neste ano letivo, deu-se continuidade à obrigatoriedade de realização da apresentação pública relativa às UCs de 

“Estágio em Modalidade Desportiva I e II”, culminando no final do ano letivo com a apresentação do Relatório Final 

de Estágio. Para o efeito, foram constituídos júris de avaliação dos mesmos, formados por docentes do ISCE, 

docentes convidados oriundos de outras instituições de ensino superior portuguesas e/ou especialistas convidados 

provenientes de entidades desportivas.  

Adicionalmente, realizaram-se estágios não curriculares, nas áreas do Exercício e Saúde em Ginásios e “Health 

Clubs”, para alunos da opção I da Licenciatura em EFD que pretenderam adquirir competências técnicas e 

pedagógicas neste domínio. Para o efeito, os estágios foram agregados ao “Suplemento ao Diploma”.   

Por outro lado, decorreram os dois primeiros anos de funcionamento do novo plano de estudos da Licenciatura 

em Desporto, que substituiu já o 1º e 2º anos da (antiga) Licenciatura EFD. 

2.1.2. PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

2.1.2.1. Protocolos de Cooperação com entidades acolhedoras de estágios 

curriculares   

Foi dada continuidade à realização de protocolos para promoção da cooperação entre o ISCE e um conjunto de 

instituições no sentido de proporcionar estágios curriculares, dando seguimento às características definidas para 

o 3º ano do plano de estudos da Licenciatura em Educação Física e Desporto.  

Os protocolos visam possibilitar aos alunos do curso de licenciatura em EFD 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. 

Ademais, em alguns destes protocolos foi operacionalizada a preferência de estudantes da Licenciatura em 
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Educação Física de Desporto do ISCE para processo de seleção e recrutamento de técnicos de exercício. Assume-

se que protocolos com estas características possam, de futuro, ajudar a diferenciar o ISCE como entidade de 

formação e de suporte ao desenvolvimento das comunidades locais. 

2.1.2.2. Sport Lisboa e Benfica 

Foi estabelecido um protocolo de cooperação com o Sport Lisboa e Benfica que consiste, fundamentalmente, nos 

seguintes pontos: 

- Organização conjunta de eventos de índole científica e/ou desportiva, nas condições a serem 

estabelecidas entre as duas instituições e em função da especificidade dos mesmos; 

- Organização em conjunto com o SLB de cursos breves de formação na área das Ciências do Desporto a 

serem lecionados por técnicos superiores de desporto do SLB e Docentes do ISCE; 

- Colocação de estagiários do ISCE em equipas das diversas modalidades do Clube; 

- Publicidade do ISCE nos diferentes órgãos de divulgação do Clube (e.g., site, jornal, TV, publicidade LED 

no pavilhão e restantes plataformas comunicacionais do clube);  

- Disponibilização, a título gratuito, de dez bolsas para atletas seniores das modalidades, sendo 5 (cinco) 

na área do Desporto, designadamente na Licenciatura em Desporto, Mestrado em Treino Desportivo: 

especialização em Futebol e Futsal e 5 (cinco) nas demais formações do ISCE.   

2.1.3. EVENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS  

2.1.3.1 Realização de Seminários Abertos em Treino Desportivo no ISCE 

Durante o ano letivo realizaram-se 7 Seminários abertos, cinco dos quais em modelo on-line, englobados na 4ª 

Edição do Mestrado em Treino Desportivo – Futebol, que contaram com a ilustre participação de um diretor geral 

de modalidades (Miguel Albuquerque), um diretor geral de instalações desportivas (Bruno Silva) e 5 treinadores 

desportivos que têm vindo a trabalhar nas Ligas Profissionais do Futebol Português e Internacional (e.g.,Rui 

Vitória, Bruno Pinheiro, Jorge Braz, João Couto e Bruno Dias). 

2.1.3.2 Associação de Futebol de Lisboa - AFL 

Na sequência do protocolo estabelecido entre o ISCE e a AFL, promoveram-se um conjunto de cursos de formação 

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



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

17  

desportivo, cujo público alvo foi constituído por treinadores desportivos e/ou alunos do ISCE ou outras Instituições 

de Ensino Superior. 

2.1.3.3 Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol - SJPF 

Na sequência do protocolo estabelecido entre o ISCE e a SJPF, promoveu-se um curso de formação profissional, 

cujo público-alvo foi constituído por treinadores desportivos e/ou jogadores profissionais de futebol em final de 

carreira.   

2.1.4. PUBLICAÇÕES 

2.1.4.1. Publicações científicas 

No decorrer do ano letivo, os elementos do Departamento de Ciências do Desporto realizaram várias publicações 

em revistas nacionais e internacionais com revisão por pares, incluindo revistas com Impact Factor Mundial (IF). 

Deu-se, ainda, continuidade ao desenvolvimento de uma linha de investigação relacionada com a “Teoria e 

Metodologia de Treino no Futebol”, que culminou também com um conjunto de publicações em Revistas Científicas 

Internacionais, algumas com I.F.   

2.1.4.2. Participação em Congressos/Seminários 

Houve, igualmente, lugar à participação dos docentes, bem como alunos de Mestrado em Treino Desportivo: 

Especialização Futebol, em Congressos da especialidade, onde se destaca: 

XXI Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto - comunicações orais e/ou posters realizadas 

pelo docente Paulo Malico Sousa;  

IX Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto - comunicações orais e/ou posters realizadas 

pelo docente Valter Pinheiro. 

P.S. As comunicações foram publicadas em revistas científicas da especialidade e em livros de atas de 

congressos.  
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2.1.5. REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Participação de diversos docentes do Departamento – Prof. Doutor Paulo Malico Sousa, Prof. Doutor Valter 

Pinheiro, Prof. Especialista Pedro Henriques, Prof. Doutor Rodrigo Ruivo - em atividades de índole técnica e 

científica em diversas instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais (e.g., participações em 

congressos, seminários, workshops, arguições e pareceres de teses, seminários temáticos, entre outros). 

2.1.6. ANÁLISE GLOBAL DO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO 

2.1.6.1. Pontos Fortes 

A identidade e a cultura da Organização ISCE permite potenciar a constituição e desenvolvimento de um clima de 

proximidade na relação professor/aluno que deve ser preservado e potenciado enquanto o equilíbrio da relação 

assim o permitir. 

Porventura, em decorrência do exposto anteriormente e a exemplo de anos letivos transatos, alunos de outras 

instituições de ensino superior solicitaram no decorrer deste ano lectivo transferência para a nossa instituição, 

argumentando a necessidade de uma maior proximidade na relação pedagógica e pessoal professor/aluno.Por 

outro lado, salienta-se como um factor extremamente positivo e motivador, mas ao mesmo tempo indutor de maior 

responsabilidade da nossa parte, o elevado fluxo de potenciais candidatos interessados na obtenção de 

informações sobre o funcionamento do curso de Desporto do ISCE. Consequentemente, nos últimos dez anos 

letivos tem-se vindo a verificar um incremento significativo de alunos matriculados no curso de licenciatura em 

Desporto. 

2.1.6.2. Pontos Fracos 

O fluxo de alunos, que pelas mais variadas razões, permanentemente solicitam a nossa atenção e intervenção em 

diversificados assuntos do funcionamento diário do Departamento – e.g., discussão de classificações, 

comprovativos de dispensa, pedidos de equivalência profissionais e académicas, modelo de funcionamento e de 

avaliação das UC’s, exposição de assuntos pessoais que impedem a realização da avaliação contínua, entre 

outros – não permitem um planeamento eficaz do trabalho nem direcionam a nossa atenção para assuntos 

relacionados com a visão e missão do Departamento. Desta forma, assume-se que o Departamento possui poucos 

docentes afetos às tarefas de apoio à coordenação. 

2.1.6.3. Sugestões de Melhoria 
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Numa visão mais globalizante e direcionada para o futuro, e entroncando nos pontos fracos anteriormente 

mencionados, cabe sugerir a introdução de novos elementos com funções de apoio à coordenação que permitam 

“filtrar” e resolver prontamente um conjunto de assuntos que libertem o seu Diretor para funções relacionadas com 

o planeamento de atividades conducentes a uma evolução sustentada do Departamento. Pensamos que o 

aumento de investimento em Recursos Humanos especializados nas funções acima descritas poderá conduzir a 

um mais rápido desenvolvimento do Departamento, tanto ao nível da produção de investigação científica, que 

entendemos ser já de significativa qualidade e quantidade, como no que se refere à qualidade e eficácia das 

práticas pedagógicas.       

2.2. Departamento de Educação 

Ao longo do ano letivo de 2020-2021, o Departamento de Educação deu consecução às atividades constantes do 

seu Plano de Atividades, que privilegia os seguintes domínios: 

- Formação graduada e Pós-Graduada; 

- Protocolos de Cooperação; 

- Internacionalização; 

- Eventos; 

- Publicações. 

Análise e reflexão sobre o desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Atividades: 

- Formação Graduada e Pós-Graduada 

- Preparação do ano letivo 

Realização de reuniões de trabalho com as Coordenadoras dos cursos de Licenciatura em Educação Básica e de 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo 

em vista a/o: 

- Preparação do ano letivo; 

- Programação de três Cursos de Formação, das Jornadas Pedagógicas e de quatro Seminários, a saber: 

Cursos de Formação sobre “Transições - Das Competências Literácitas à Leitura e Escrita”; “Transições 

- Do Conhecimento do Mundo ao Estudo do Meio”; “Transições - Educação Matemática, da Educação 

Pré-Escolar ao Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico". 



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

20  

- Jornadas Pedagógicas “Transições Verticais e Horizontais – da Educação Pré-escolar ao Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico; 

- Seminários - “Música na Infância”, “A Investigação na Prática Profissional do Professor”, “Autonomia, 

Flexibilidade e Inovação” e “Educação Ambiental” 

- Preparação do evento: “Educação em Ação”. 

- Acompanhamento e balanço do funcionamento dos diferentes cursos. 

- Acompanhamento e balanço das atividades realizadas, relativamente ao funcionamento dos diferentes 

cursos, que passamos a discriminar: 
 

Licenciatura em Educação Básica 

Reflexão sobre o funcionamento do ano letivo:  

A presente reflexão decorre dos testemunhos e balanços dos docentes das diferentes unidades 

curriculares e dos estudantes. Em ambos os semestres, 1º e 2º, houve a necessidade de ajustes de 

calendário, decorrentes das medidas institucionais, em função das deliberações provenientes do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Apesar dos constrangimentos vividos, os semestres 

decorreram com a “normalidade”, possível, dada a experiência do ano transato. O balanço global foi 

positivo. A coordenação do curso de licenciatura em Educação Básica foi particularmente exigente, mais 

uma vez, pelas medidas de confinamento a que todos fomos sujeitos. Houve, por essa razão, pela 

necessidade de uma atuação constante junto de professores e de estudantes, à semelhança do ano 

anterior. Quanto aos professores, mantive uma comunicação regular, via email, com os mesmos, com 

indicações institucionais em termos de procedimentos, de cumprimento de prazos, de modelos 

pedagógicos, entre outros: na organização das unidades curriculares na plataforma, respeitando o 

modelo institucional; na garantia da disponibilização de conteúdos para a aula de cada semana em cada 

UC; na garantia do justo equilíbrio entre a exigência/o rigor e a flexibilização/os ajustes exigidos pelo 

momento que atravessávamos. Mostraram-se, globalmente, cumpridores. Alguns resistentes. Todos 

trabalharam e se ajustaram às novas exigências. Além disso, sempre que me contactaram, prestei 

“assistência” via telefone, email, WhatsApp, respondendo às dúvidas organizacionais, logísticas, 

pedagógicas que me colocavam. No que diz respeito aos estudantes, mantive uma “assistência” via email 

e WhatsApp e resposta atempada a todas as questões que iam colocando. Sempre que solicitavam, 

marcávamos reuniões via ZOOM para esclarecimento de dúvidas relativas às alterações logísticas que 
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iam surgindo. 

Ao longo do semestre, os estudantes (salvo exceções que foram sinalizadas e esclarecidas) mostraram 

confiança no modelo pedagógico e científico da instituição que os forma. Para além disso, foi muito 

importante garantir-lhes que, para além daquelas duas dimensões, também prezamos a dimensão 

humana, atuando em conformidade. 

A avaliação global em relação ao curso de EB é positiva, na medida em que os estudantes são 

comprometidos, empenhados, cumpridores e assíduos. 

Os docentes também fizeram um balanço global positivo, apesar das circunstâncias e das condições de 

atuação muito particulares. Salientaram a eficácia do modelo de aulas em b-learning e a longa experiência 

com esse modelo, a qual potenciou a rápida adaptação à nova realidade de e-learning, com novas 

ferramentas que, apesar de tudo, permitiram a lecionação das aulas e o cumprimento dos planos de 

estudos.  

Ainda que a experiência do ano anterior tenha permitido encontrar estratégias alternativas, como aspetos 

menos conseguidos, os docentes das unidades curriculares mais práticas sinalizaram a exigência e o 

esforço adicional, dada a natureza das matérias a lecionar e das técnicas a experimentar. Ainda assim, 

ajustaram-se de modo a cumprir os objetivos preconizados. A adaptação ao modelo de e-learning nem 

sempre reuniu consenso, por exemplo, um dos docentes apontou como uma grande limitação do ensino 

em e-learning a aferição objetiva das classificações. Apesar dos aspetos menos conseguidos, e 

conhecidas as circunstâncias atípicas em que o ano letivo decorreu, o balanço global é muito positivo.  
 

Mestrado em Educação Pré-escolar 

Apreciação Global:  

À semelhança do ano letivo anterior, também o ano letivo de 2020-2021 decorreu de modo atípico. Ainda 

assim, a experiência anterior contribuiu para que o ano letivo tenha decorrido bastante bem, fazendo-se 

um balanço muito positivo do funcionamento do Curso. Atendendo à conjuntura atual, consideramos que 

o funcionamento do Curso decorreu de modo muito positivo. Perante esta conjuntura, os estudantes 

desenvolveram os seus estágios de 1º e 2º anos ano do Curso, dando-se cumprimento aos objetivos de 

aprendizagem definidos nas respetivas UCs de estágio, bem como aos seus critérios de avaliação. Com 

a turma de 2º ano do Curso, houve a necessidade de alargar o tempo de concretização do estágio, para 
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repor o tempo em que houve a necessidade de o interromper por um curto período de tempo e, também, 

para colmatar ausência do mesmo por parte de algumas estudantes, por motivo de isolamento profilático 

e/ou Covid-19. 

Se há sensivelmente dois anos a esta parte, o número de estudantes que frequentam este Mestrado tem 

vindo a reduzir, o que também se tem verificado na Licenciatura em Educação Básica, que alimenta este 

mestrado, presentemente algumas estudantes que tinham interrompido os seus estudos no ISCE - 

Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, e estudantes de outras Instituições (Ensino Público e Privado), 

regressam ao ISCE, ou escolhem o ISCE para continuar a sua formação inicial. O Primeiro ano do Curso 

é composto por dez estudantes, e destas, três estão inscritas em Unidades Isoladas do curso. O segundo 

ano do curso também era composto por 10 estudantes, tendo uma delas transitado do curso de Mestrado 

em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. No 1º ano do curso, verificou-se a 

aprovação de todas as estudantes, em todas as unidades curriculares. No grupo de alunas do 2º ano, 

uma delas reprovou, e duas delas não concluíram, ainda, o seu Relatório Final de Estágio.  

No que concerne à relação Professor- Aluno, esta decorreu de modo salutar nas várias UCs 

desenvolvidas pelos docentes, tendo os alunos sido acompanhados por estes, através de tutorias 

presenciais e/ou através meios digitais. Contudo, as estudantes do primeiro ano deram conta do seu 

descontentamento relativamente à UC de Didática da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, pois, no 

dizer das estudantes, porque a UC não estava a ser lecionada para a Educação Pré-escolar, sendo, com 

elevada frequência, os seus conteúdos dirigidos ao primeiro Ciclo do Ensino Básico. Um dos aspetos 

muito frisado pelas estudantes teve a ver com os reduzidos exemplos apresentados para o contexto da 

especialidade da UC, isto é, a educação de infância dos 0 aos seis anos. A coordenadora do curso 

solicitou às estudantes que procurassem dialogar com a docente sobre os assuntos explanados, o que 

fizeram, mas, do ponto de vista das estudantes, não teve qualquer efeito na resolução da situação. 

Também sublinharam a escassa preparação pedagógica e científica fornecida por esta UC para a sua 

intervenção educativa em educação de infância. Duas das estudantes do Curso apresentaram 

formalmente uma exposição do assunto relacionado com esta UC. A coordenadora do Curso procurou 

auscultar a visão da docente face ao assunto explanado pelas estudantes, não tendo a docente 

corroborado a visão das alunas e até ficado muito surpreendida. Ainda que tenha sido enviado à docente 

uma calendarização da distribuição do número de aulas, a coordenadora constatou que o número de 

horas de lecionação não estava a ser cumprido e alertou a docente para este facto, tendo-lhe sugerido 

usar as aulas em falta para lecionação de conteúdos menos consolidados.  
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Apesar deste incidente, as estudantes referiram que, globalmente, os docentes se mostraram sempre 

disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, dificuldades e para a ampliação de conhecimentos. No 

que concerne à metodologia usada nas UCs de Didática - Didática da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita na Educação de Infância, Didática da Matemática na Educação de Infância e Didática do 

Conhecimento do Mundo na Educação de Infância, em que o maior número de horas das UCs foi 

lecionado antes do estágio, revelou-se uma mais valia para a aprendizagem das estudantes. Este ponto 

de vista das estudantes é coincidente com o dos docentes de Didática da Linguagem Oral e Abordagem 

à Escrita e Didática do Conhecimento do Mundo.  Para além deste aspeto, as estudantes também 

sublinham que as UCs desenvolvidas nesta modalidade lhes permitiram dedicar mais tempo de qualidade 

ao seu estágio. Assim, sugere-se que esta modalidade passe a ser adotada no desenvolvimento do plano 

de estudos deste mestrado, relativamente às UCs de Didática. Relativamente às UCs de estágio, foram 

realizadas várias reuniões zoom com todos os envolvidos no processo de supervisão, de modo a 

avaliarmos o empenho dos estudantes no mesmo. Na primeira reunião, informaram-se os cooperantes e 

estudantes das várias etapas associadas ao processo supervisivo, às estratégias supervisivas e 

respetivas tarefas. Promoveram-se estratégias de supervisão colaborativas e participativas. 

Globalmente, as estudantes revelaram-se empenhadas e dedicadas, tendo, na sua maioria, avançado 

substantivamente na dimensão investigativa do seu Relatório Final.  

Sublinha-se a qualidade da investigação desenvolvida, muito particularmente o plano de ação de duas 

das estudantes, o enquadramento teórico e a análise de dados. No que concerne ao modelo de formação 

B-Learning, considera-se ajustado e as metodologias usadas no desenvolvimento das UCs puderam 

proporcionar aprendizagens às estudantes. No decorrer do segundo semestre, com o propósito de 

promover um clima favorecedor da biossegurança e do bem-estar de todos os envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem, foram sendo feitos reajustes ao desenvolvimento de aulas presenciais e a 

distância, síncronas e assíncronas, recorrendo-se com mais frequência à plataforma Blackboard para a 

lecionação das mesmas. As estudantes sinalizaram este processo como muito positivo. Relativamente à 

assiduidade, as estudantes foram, globalmente, assíduas. Neste ano letivo, a atividade do Departamento 

de Educação continuou a apresentar temáticas, através da organização de seminários/webinars da maior 

atualidade e pertinência e, também, com a estratégia de divulgação do ISCE- Instituto de Lisboa e Vale 

do Tejo. Neste processo foi muito relevante procurar incluir educadoras principiantes a comunicar os seus 

trabalhos de investigação. Sublinho, particularmente, o Seminário, em que foi conferencista, o Professor 

João Pedro da Ponte, pela forma brilhante e esclarecedora como comunicou fundamentadamente a sua 
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visão de investigação sobre a própria prática, a qual muitos de nós partilhamos, e procuramos 

implementar na investigação produzida ao nível da formação inicial dos nossos estudantes dos mestrados 

que habilitam para a docência. Foi, de facto, um momento muito alto na formação que oferecemos.  

Em síntese, apesar do contexto vivenciado considera-se que foi possível concretizar o plano de estudos do Curso 

de Mestrado em Educação Pré-escolar e promover aprendizagens nos nossos estudantes. 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Apreciação Global: 

A apreciação global foi positiva. 

1º ano do Curso: 

- UC: Didática da Matemática na Educação Pré-Escolar e Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

A colega Ana Mendes, responsável pela UC de Didática da Matemática em Educação Pré-Escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, referiu que “os objetivos, na sua maioria, foram alcançados. Devido aos 

constrangimentos causados pela pandemia, não se conseguiu a mesma abrangência na construção e 

exploração de tarefas, e ainda a interação criança- criança e criança-crianças e crianças -adultos na 

promoção de diferentes tipos de comunicação, devido, na minha opinião, ao formato remoto das aulas, 

em particular nas aulas práticas. Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos, a colega Ana Mendes 

considera que, pelas razões atrás apontadas, os aspetos mais frágeis estão relacionados com a 

manipulação e exploração de materiais didáticos, relacionados com o desenvolvimento da matemática e 

sua reflexão acerca das potencialidades e da forma como os materiais podem ser explorados pelas 

crianças, com ou sem apoio do/a educador/a ou professor/a. No sentido de compreender as perceções 

das alunas acerca da UC lecionada, elaborou um questionário, em formato Google Docs. Das 13 alunas, 

responderam 10. Desse modo a sua opinião abrange um universo de 77%. 

Da totalidade das alunas respondentes, 100% consideram que a docente apresentou os conteúdos com 

clareza, 90% que a UC foi muito bem suportada em termos científicos, e, na sua maioria, consideram que 

a docente esclareceu as dúvidas colocadas pelas alunas e, ainda, forneceu informação bibliográfica, 

sempre que estas necessitavam. Na relação componente prática e teórico/prática, 80% consideraram 

muito bom e 20% consideraram bom. Quanto ao modelo de avaliação, a maioria considerou-o justo, 
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transparente e facilitador de práticas de partilha, no processo de auto, hétero e coavaliação. Quanto ao 

modelo de ensino à distância, e na vertente de âmbito mais teórica, as alunas consideraram-no muito 

positivo e esclarecedor, sentindo não haver barreiras “físicas”. Na vertente mais prática da UC, apesar 

de esclarecedora, enriquecida pelas diferentes propostas da docente e do formato mais prático das 

sessões, só duas alunas o consideraram “limitador”. 

No sentido de refletir e compreender as perceções das alunas em relação ao modelo de 

ensino/aprendizagem à distância, estas, na sua maioria, consideraram-no positivo e facilitador, aludindo 

que, face à situação pandémica se tornou seguro, mas também mais cómodo, por não terem que se 

deslocar ao Instituto. Não obstante consideram que na vertente prática pode ser limitador, sob o ponto 

de vista da construção, exploração e reflexão acerca dos materiais utilizados neste domínio do saber. 

Globalmente, em relação ao interesse, envolvimento e participação das alunas, estas foram, na sua 

maioria, muito interessadas, colocavam questões pertinentes ao longo das sessões e, embora com todas 

as limitações técnicas do formato remoto, emergiram muitas situações de diálogo e partilha de propostas 

entre a docente e as alunas. Registou, igualmente, uma muito boa assiduidade ao longo das sessões, 

sempre na ordem dos 90%. Assinalou a criatividade, o empenho, e a qualidade dos trabalhos finais de 

grupo. No parecer da docente, o Instituto deveria providenciar um laboratório com materiais didáticos da 

Matemática, adaptados à exigência das aprendizagens da formação inicial dos(as) alunos(as), 

fornecendo-lhes uma vertente exploratória mais prática, e uma visão mais ampla das potencialidades dos 

materiais manipulativos, no processo ensino/aprendizagem e nas suas práticas letivas futuras. 

Propõe, ainda, que se invista na melhoria e incremento de uma bibliografia mais atualizada, no âmbito 

desta UC, tanto em termos de publicações, como no acesso a bibliotecas online”. 

- UC de Didática do Conhecimento do Mundo em Educação de Infância 

Relativamente à UC Didática do Conhecimento do Mundo em Educação de Infância, lecionada pela 

Colega Celeste Rosa, a mesma referiu que “o processo de ensino e aprendizagem decorreu muito bem.  

No início do semestre, foi apresentada e explicitada a UC às estudantes, tendo ficado definidos os critérios 

de avaliação da UC. 

As alunas foram participativas e interessadas e, de acordo com o seu dizer, na avaliação final da UC," 

aprenderam com a unidade curricular”, tendo sido uma UC "relevante para a formação". Também 

consideraram a UC “bem estruturada". 

Referiu, também, que a modalidade em que a UC foi desenvolvida, bloco de aulas antes do início do 
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estágio, foi uma mais-valia para a aprendizagem das estudantes, porque, quando iniciaram o estágio, já 

estavam na posse de conhecimento didático-pedagógico e, também, tiveram mais disponibilidade para 

investir no seu estágio. 

Quanto ao funcionamento do B-learning, mencionou não ter nada de negativo a apontar, fazendo um 

balanço muito positivo da modalidade. Salientou que fez as adaptações necessárias, criando satisfação 

a todas as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem”. 

- UC de de Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

A unidade curricular de Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, foi lecionada pela colega Vanda Vilela, 

que referiu o seguinte: 

Com a duração de um semestre, foi desenvolvida em regime a distância e foram trabalhados os vários 

conteúdos programáticos previstos, ideias atualmente defendidas, autores que as fundamentam, e 

discutidas, tentando relacioná-las com experiências práticas, pensamentos, reflexões pessoais de cada 

aluna. Tudo isso foi trabalhado, tendo sempre por base as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar. Nesta vertente, as alunas demonstraram interesse e foi possível refletir e discutir 

conjuntamente, tendo sido, com isso, na sua opinião, uma aprendizagem muito mais significativa do que 

aquela que se consegue através da exposição de conceitos, ideias e/ou teorias. No entanto, as aulas em 

que se verificou que as alunas se encontravam extremamente motivadas, foram aquelas em que tiveram 

que apresentar trabalhos por elas preparados. Além da participação das alunas, como pontos fortes, 

também assinalo as tutorias feitas, através de e-mail e ZOOM, para esclarecimento de dúvidas e 

discussão de temas, a assiduidade e pontualidade das alunas, e a relação empática entre as alunas e a 

professora. Relativamente ao número de horas desta unidade curricular, poderiam ter sido mais, 

permitindo o aprofundamento maior de alguns temas de maior relevância. 

Relativamente às fragilidades, aponto os pontuais problemas de rede ocorridos nas aulas a distância. 

Perante o que foi dito, considero que os objetivos de aprendizagem foram todos bem conseguidos e os 

conteúdos programáticos foram bastante relevantes para a posterior prática profissional das alunas. 

- UC de Prática de Ensino Supervisionada II e Seminário de Investigação Educacional de Apoio ao 

Relatório Final I: 

No que concerne às UCs de PES II e Seminário de Investigação Educacional de Apoio ao Relatório Final 

II, as estudantes responderam positivamente ao desafio e foram refletindo e construindo o processo com 

esta nova realidade, realizando trabalhos reflexivos individuais, mantendo contacto com as respetivas 

equipas cooperantes, participando em discussões em fórum, e cumprindo com parte das exigências 
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constantes na Ficha de Unidade Curricular para a sua avaliação final. 

No que concerne à relação Professor-Aluno, esta decorreu de modo saudável, e as estudantes 

mostraram-se, sempre disponíveis para realizar reuniões de esclarecimento de dúvidas, em grupo ou 

individualmente, e para melhorar as suas planificações e propostas de atividades, de acordo com os 

grupos/turmas e tendo em consideração a diferenciação pedagógica. No que respeita à avaliação feita 

pelas estudantes, as mesmas referiram estar muito satisfeitas por terem conseguido terminar, com 

sucesso, a Unidade Curricular de PES II. As estudantes manifestaram sentirem-se, sempre, 

acompanhadas no processo de realização do seu Relatório Final de Estágio I, não sentindo dificuldades 

em dar continuidade aos seus projetos. Referiram, ainda, ter aplicado os conhecimentos adquiridos, nas 

outras unidades curriculares lecionadas pelos docentes do ISCE, na elaboração das suas planificações 

e posterior concretização nas atividades que propunham às crianças/alunos, nos diferentes contextos 

educativos. 

No cômputo geral, as estudantes estiveram empenhadas e motivadas permitindo-lhes obter excelentes 

resultados. Como pontos menos fortes, a docente mencionou a necessidade de maior carga horária nesta 

UC e no estágio; 

Apesar de todas as contingências, o plano da unidade curricular foi cumprido e adequado às 

necessidades das estudantes. Os hiatos e/ou interrupções foram prontamente solucionados com o apoio 

dos orientadores cooperantes. 

É importante referir que o desenvolvimento profissional, mais do que outros aspetos, interagem no 

desenvolvimento dos indivíduos, sendo também condicionado pelo contexto, e muitos acontecimentos 

podem transformá-lo. 

- UC de Didática da Matemática no 1º Ciclo 

Na UC de Didática da Matemática, a Colega Ana Sofia Rézio referiu “que as alunas trabalharam em 

pares/trios pedagógicos no desenvolvimento de planificações e construção de tarefas (vídeos, de 

investigação, de sistematização, de avaliação, de projeto, de manipulação de materiais pedagógicos) de 

subunidades curriculares. Algumas das alunas foram presença assídua e participativa nas aulas, 

colocando dúvidas sistematicamente e dialogando entre si e com a docente, ao contrário de outras que 

adotaram uma atitude passiva, não ligando a câmara de vídeo nas aulas online, nem participando de 

forma ativa. 
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Avaliação: 

No que respeita à avaliação, todas as estudantes ficaram aprovadas na UC. 

No final do semestre, realizaram uma prova de avaliação escrita individual que revelou bastantes fragilidades 

científicas ao nível do domínio da linguagem matemática e rigor dos conceitos. A docente mencionou que existem 

algumas estudantes que manifestaram acentuada falta de conhecimentos matemáticos e dificuldade em 

desenvolver pensamento lógico e crítico. Segundo a colega Ana Sofia Rézio, o contacto presencial com as alunas 

teria permitido que a comunicação tivesse decorrido de forma mais fluida e interativa. Por outro lado, alguns dos 

conteúdos abordados em aula online não foram assimilados por algumas alunas, como se veio a confirmar na 

prova escrita. 

Referiu, também, que, se algumas das alunas tivessem realizado um estudo e empenho mais intenso, teriam 

ultrapassado muitas das suas fragilidades (facto explicado pela falta de tempo para estudar, por parte de algumas 

alunas trabalhadoras-estudantes)”. 

- UC de Didática do Estudo do Meio 

De acordo com o colega Helder Costa, “a UC de Didática do Estudo do Meio, decorreu em três momentos: 

O 1º momento, mais teórico, onde foram debatidos conceitos e documentos relativos à temática da UC. 

Na segunda parte, procedeu-se à construção de ficheiros em Estudo do Meio (em grupo), e uma última 

parte onde foi feita a apresentação de trabalhos de grupo. que consistiam num 

projeto/planificação/sequência pedagógica dentro dos temas do Estudo do Meio. Posteriormente, foram 

discutidos e analisados os pontos fortes e fracos com a turma e o docente, através de um questionário 

on-line. Esta metodologia revelou-se particularmente enriquecedora e promotora de melhoria, quer das 

estudantes que apresentavam quer dos restantes elementos da turma presentes. Quanto ao modelo de 

B-Learning (assíncrono e síncrono) ele é viável e foi bem aceite por todos os estudantes, sendo a melhor 

ferramenta para trabalhar em situações de emergência como esta. 

No entanto, o ensino presencial tem mais vantagens e será a melhor forma de acompanhar e orientar os 

estudantes. Realçou, também, que a plataforma BB Collaborate funciona bem para lecionação e tem 

boas potencialidades”. 

- UC de Prática de Ensino Supervisionada IV 

No que concerne à Unidades Curricular de PES IV, importa referir que, apesar do ano letivo atípico que 
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vivenciámos, o grupo de estudantes manifestou uma grande capacidade de adaptação e resiliência para 

a concretização do plano de estudos do referido Curso. Os objetivos foram alcançados e as estudantes 

manifestaram-se muito interessadas, assíduas e pontuais, sendo, sempre, possível realizar o estreito 

acompanhamento e supervisão dos estágios, a decorrer nos diferentes contextos escolares. Contudo, 

este acompanhamento só foi possível dada à estreita cooperação com as instituições parceiras e a 

excelente relação profissional existente com os órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas, 

coordenações de escolas e estabelecimentos de ensino privado. A interação com as orientadoras 

cooperantes, também, decorreu com bastante regularidade, através de visitas presenciais aos locais de 

estágio (sempre que era permitido), reuniões Zoom e contactos telefónicos constantes que permitiram a 

monitorização do desempenho profissional das estudantes ao longo do ano letivo. 

Ao longo do ano, as estudantes foram aperfeiçoando as suas práticas pedagógicas, melhorando o seu 

desempenho científico-pedagógico, concebendo e disponibilizando diversos recursos educativos digitais 

interativos, aprovados pelas respetivas orientadoras cooperantes, que utilizaram no seu estágio 

profissional. De acordo com a reflexão efetuada com as Orientadoras Cooperantes, as mesmas referiram 

como ponto muito positivo, a utilização de diferentes recursos materiais e tecnológicos como uma mais-

valia para o processo de ensino/aprendizagem, pois permitiram que as crianças contactassem com outras 

ferramentas digitais, tornando-se mais autónomas e críticas. 

Saliento, ainda, como ponto forte, a disponibilidade, empenho, dedicação e profissionalismo de todas as 

orientadoras cooperantes, que contribuíram para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências 

gerais e específicas conducentes à habilitação profissional para a docência, bem como na concretização 

de todos os projetos de investigação propostos pelas estudantes. Na componente de Seminário, as 

estudantes partilharam com as colegas e a docente, as suas práticas em contexto de estágio e 

apresentaram a construção de recursos didáticos de apoio à lecionação, bem como realizaram a reflexão, 

partilhando os pontos fortes e fracos da sua ação para a reconstrução da planificação, da ação e de 

estratégias de avaliação em grande e pequeno grupo. Houve uma grande interação nas aulas síncronas, 

existindo uma    participação ativa de todas as intervenientes no processo de ensino/aprendizagem. No 

que respeita aos pontos fracos, há a referir o seguinte: 

Como constrangimentos importa referir as situações de isolamento profilático, em momentos diferentes, 

das turmas, ou das orientadoras de estágios ou das próprias estagiárias. Também a interrupção das 

Férias da Páscoa e as avaliações formais em contexto de 1º Ciclo condicionaram o desenvolvimento de 

algumas atividades que careciam de maior envolvimento por parte dos alunos. 
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- UC de Seminário de Investigação Educacional de Apoio ao relatório Final II 

No que se refere ao desempenho das estudantes, na UC de Seminário, considero que tenha sido bastante 

bom, pois as estudantes foram assíduas e foram apresentando o desenvolvimento do seu Projeto de 

Investigação, sendo possível fazer o acompanhamento do Relatório de Estágio, dar feedback e fazer 

sugestões de melhoria. 

Importa referir que os Coorientadores sempre se manifestaram disponíveis para realizar as tutorias 

necessárias para a elaboração dos Relatórios Finais de Estágio. As dinâmicas existentes permitiram que 

as mestrandas não descurassem a conceção do seu Relatório Final, o que foi visível na apresentação 

dos Projetos de Investigação na Semana da Educação em Ação. Uma vez mais, as estudantes 

mencionaram o excesso de trabalho solicitados pelos colegas responsáveis por unidades curriculares 

teóricas, com menos ECTS, sentindo uma enorme dificuldade em se dedicarem ao estágio. 

Assim, à semelhança do 1º ano do Curso que coordeno, penso que será importante continuarmos o 

modelo de lecionação das UCs teóricas, em módulos, no 2º semestre, para que as estudantes possam 

adquirir as competências científico-pedagógicas necessárias para, posteriormente, em contexto de 

estágio, aplicarem, com rigor, as diferentes estratégias didáticas no ensino do 1º ciclo do ensino 

Curso Técnico Superior Profissional – Apoio a Crianças e Jovens  

Apreciação Global:   

À semelhança do ano letivo anterior, também o ano letivo de 2020-2021 decorreu de modo atípico. Ainda assim, 

a experiência anterior contribuiu para que o ano letivo tenha decorrido bastante bem, fazendo-se um balanço muito 

positivo do funcionamento do Curso. Atendendo à conjuntura atual, consideramos que o funcionamento do Curso 

decorreu de modo muito positivo. Perante esta conjuntura, os estudantes desenvolveram o seu estágio, dando-se 

cumprimento aos objetivos de aprendizagem definidos na respetiva UC de estágio, bem como aos seus critérios 

de avaliação. Como referido o curso funcionou bem.  

Relativamente ao primeiro ano, o grupo de estudantes apresentou-se muito motivado e empenhado na construção 

das suas aprendizagens. Estas características foram muito visíveis no momento da sua participação no seminário 

de Educação Ambiental, que se traduziu na apresentação pública dos seus trabalhos referentes à unidade 

curricular de Oficina de Educação Ambiental. Ao longo do ano letivo, os docentes foram sinalizando o empenho 

destes estudantes na concretização dos objetivos de aprendizagem das várias unidades curriculares.  Também 

sublinharam um aspeto fundamental para a aprendizagem que associam à sua forte capacidade para trabalhar 
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em grupo. No que concerne ao segundo ano do Curso, as unidades curriculares do plano de estudos decorreram 

bem. No que ao estágio diz respeito, as estudantes foram alocadas a vários contextos, dando-se cumprimento às 

suas motivações para a especificidade do contexto pretendido.  Globalmente, as estudantes deram cumprimento 

às tarefas associadas à UC de estágio, em que integraram os seus próprios Portefólios, tendo desenvolvido 

competências de natureza variada para o exercício da profissão. No que concerne à relação Professor- Aluno, 

esta decorreu de modo salutar nas várias UCs desenvolvidas pelos docentes, tendo os alunos sido acompanhados 

por estes através de tutorias presenciais e/ou através meios digitais. Relativamente à UC de estágio, foram 

realizadas várias reuniões zoom com todos os envolvidos no processo de supervisão, de modo a avaliarmos o 

empenho dos estudantes no mesmo. Na primeira reunião, informaram-se os cooperantes e estudantes das várias 

etapas associadas ao processo supervisivo, suas estratégias e respetivas tarefas. Promoveram-se estratégias de 

supervisão colaborativas e participativas. Foram observadas localmente as estudantes, à exceção de uma delas. 

No que concerne ao modelo de formação B-Learning, considera-se ajustado e as metodologias usadas no 

desenvolvimento das UCs puderam proporcionar aprendizagens às estudantes. No decorrer do segundo semestre 

e com a intenção de promover um clima favorecedor da biossegurança e do bem-estar de todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem foram sendo feitos reajustes ao desenvolvimento de aulas presenciais 

síncronas e assíncronas, recorrendo-se com mais frequência à plataforma Blackboard para a lecionação das 

mesmas. As estudantes sinalizaram este processo como muito positivo, para poderem concluir a sua formação. 

O modelo b-learning continuou a apresentar-se adequado à aprendizagem dos estudantes. Relativamente à 

assiduidade, as estudantes foram, globalmente, assíduas.  

Neste ano letivo, a atividade do Departamento de Educação continuou a apresentar temáticas em 

seminários/Webinars da maior atualidade e pertinência e também com estratégia de divulgação do ISCE- Instituto 

de Lisboa e Vale do Tejo. Neste processo, foi muito relevante procurar incluir os estudantes de CTESP ACJ a 

comunicar os seus os trabalhos desenvolvidos no âmbito de uma das UCs.  De sublinhar também a qualidade dos 

Portefólios apresentados publicamente pelas estudantes e objetos de avaliação por pessoas externas ao processo, 

tendo sido globalmente apreciados com menções de muita qualidade. 

Gostaria de mencionar o excelente trabalho de colaboração, negociação e parceria desenvolvido pelo par 

pedagógico Cristina Seixas e Celeste Rosa, no âmbito da UC de Estágio. 
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Protocolos de Cooperação    

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

- Manutenção do protocolo de cooperação com o Centro de Formação de Professores de Loures Oriental, 

no âmbito do qual foram criados e desenvolvidos os Cursos de Formação “Transições - Das 

Competências Literácitas à Leitura e Escrita”; “Transições Educação Matemática - da Educação Pré. 

Escolar ao 1.º Ciclo do Ensino Básico”: “Transições -  Do Conhecimento do Mundo ao Estudo do Meio”. 

- Manutenção da cooperação com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa;  

- Manutenção da parceria colaborativa com o Agrupamento de Escolas Vasco Santana. 

Internacionalização 

- Participação em reuniões – via Skype - com os Professores Emmanuel Sabino e Suely Sabino, do Fórum 

– Centro de Formação, Estudos e Pesquisas – sediado no Brasil – no âmbito do protocolo firmado entre 

o ISCE e o referido Fórum, tendo em vista a operacionalização do protocolo de cooperação entre o ISCE 

e a Universidade Estadual do Piauí. 

- Participação no CISIET – Congreso Internacional de Semilleros de Investigación – Educación – 

Tecnologia – através da apresentação de comunicações. 

Eventos 

Na sequência das reuniões de trabalho, direcionadas para a reflexão sobre as atividades realizadas, dá-se 

conhecimento da análise que foi feita: 

- Seminário “Música na Infância” 

Este seminário foi realizado online, no dia 14 de janeiro de 2021, e foi promovido por solicitação dos 

estudantes dos Ciclos de Estudos de Licenciatura em Educação Básica e de Mestrados em Educação Pré-

Escolar e em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, aquando da auscultação sobre 

temas pertinentes e prioritários, que deveriam constituir-se em oferta formativa complementar. 

Tratou-se de um espaço e de um tempo de reflexão, em que nos propusemos dar ampla expressão à 

Educação Musical na Infância, contextualizando o contributo de Edwin Gordon no estudo do desenvolvimento 

musical (TAM), e explicitando o valor intrínseco da música, através de canções e canto rítmicos com palavras 

e sem palavras, da importância do silêncio, da observação de vídeos com atividades musicais e do movimento 

sonoro, timbre e altura do som. Usufruiu-se de uma ocasião importante de exemplificação de atividades 
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promotoras de desenvolvimento musical, monitorizadas pela formadora Margarida João Almeida Barros. 

Jornadas Pedagógicas “Transições Verticais e Horizontais – da Educação Pré-Escolar ao Ensino do 1.ª Ciclo 

do Ensino Básico. 

Este evento realizou-se online, no dia 27 de fevereiro de 2021, com os seguintes objetivos: apresentar 

diferentes estratégias facilitadoras da transição vertical e horizontal, e prever modos de progressão passíveis 

de dar continuidade às aprendizagens, num trabalho conjunto entre educadores de infância e professores do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo sido promovido na sequência da lecionação online de três Cursos de 

Formação sobre a continuidade educativa entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, nos 

domínios da Educação Matemática e das Competências Literácitas em direção à  Leitura e Escrita e na área 

do Conhecimento do Mundo em direção ao Estudo do Meio. Tratou-se de um tempo de reflexão, em que nos 

propusemos dar ampla expressão a uma estratégia de formação continua reflexiva e colaborativa, 

contextualizada numa atitude questionaste e transformadora, e evidenciada através de exemplos de boas 

práticas. Contou-se com    um  tempo de qualidade, evidenciador de práticas  motivadoras conducentes a 

aprendizagens significativas, e ao bem-estar de crianças, educadores e professores, plasmadas na excelente 

conferência “Apoiar a Transição - como assegurar a Continuidade Educativa?, proferida pela Dr.ª Liliana 

Marques, e na grande qualidade das  pertinentes comunicações de formadores e formandos, inseridas nos 

diferentes painéis “Educação Matemática – da Educação Pré-Escolar ao 1.ª ciclo do Ensino Básico”, “Do 

Conhecimento do Mundo ao Estudo do Meio” e “Das Competências Literácitas à Leitura e Escrita”. 

- Seminário “A Investigação na Prática Profissional do Professor” 

Este seminário foi realizado online, no dia 17 de abril de 2021, com os seguintes objetivos: caraterizar o 

conceito de investigação sobre a prática educativa e confrontar o conceito de investigação sobre a prática 

educativa com conceitos próximos. 

Contou-se com uma excelente e esclarecedora conferência, proferida pelo Professor João Pedro da Ponte, 

sobre “A Investigação na Prática profissional do Educador/Professor, que permitiu uma ampla reflexão sobre 

a investigação sobre a própria prática e a metodologia dos Estudos de Aula, que está a ser implementada em 

escolas de diferentes níveis de ensino. A caraterização desta metodologia despertou o nosso interesse em 

aprofundar esta abordagem de modo a poder participar, no seu processo de implementação, na Educação 

Pré-Escolar. 

Seguiu-se um tempo de grande qualidade, constituído por dois painéis sobre a investigação sobre a prática 

na Educação Pré-Escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com pertinentes comunicações, 



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

34  

apresentadas por educadoras de infância e professoras do 1.º Ciclo do Ensino Básico, formadas no ISCE, e 

que testemunharam exemplos de boas práticas investigativas. 

- Seminário “Autonomia, Flexibilidade e Inovção” 

Este Seminário sobre Autonomia, Flexibilidade e Inovação realizou-se, no dia 29 de maio, no sentido de dar 

a conhecer o alargamento efetivo da autonomia conferida às escolas, e de refletir sobre a promoção da gestão 

flexível do currículo, e da construção e implementação contextualizadas de boas práticas inovadoras. Contou-

se com uma conferência, proferida pela Professora Marta Almeida, sobre os conceitos de autonomia, 

flexibilidade curricular, pedagógica e organizacional, e a sua operacionalização contextualizada. Seguiu-se e 

um tempo de reflexão, de grande qualidade, o Painel “Planos de Inovação”, evidenciador de exemplos de 

boas práticas, plasmados nos testemunhos dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Alcanena, Cristelo 

e Freixo sobre práticas motivadoras e inovadoras conducentes a aprendizagens significativas e ao bem-estar 

de crianças e alunos, educadores e professores, famílias e comunidades educativas. 

- Seminário “Educação Ambiental” 

Este seminário foi realizado online, no dia 26 de junho de 2021, com os seguintes objetivos: compreender 

conceitos de meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação, promover a formação de cidadãos 

conscientes e críticos e o desenvolvimento de práticas sustentáveis e a inter-relação entre ser humano e meio 

ambiente e o desenvolvimento de um espaço cooperativo e comprometido com a defesa do planeta. Contou-

se com uma excelente conferência sobre  a Educação ambiental na formação de professores com vista à 

construção de uma sociedade desenvolvida e sustentável", proferida pelo Engenheiro Nuno Bonza, 

Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, seguida da Oficina de Educação 

Ambiental, com a apresentação do Projeto “Super Gotinha – A importância da água nas nossas vidas”, 

desenvolvido pelos estudantes do  1.º ano do Curso Técnico Superior Profissional de Apoio a Crianças e 

Jovens, que se constituiu num espaço de grande qualidade, evidenciador de boas práticas inovadoras e 

sustentáveis. 

- Seminário “Educação em Ação” 

A Educação esteve em Ação nos dias 1, 5, 6 e 7 de julho, através de um ciclo de apresentações de trabalhos 

finais por parte dos estudantes dos diferentes Ciclos de Estudos na Área de Educação.  

Ao longo de 4 dias, foram apresentados Projetos em Contexto, pelos estudantes do 3.º ano do Curso de 

Licenciatura em Educação Básica e, por sua vez, Projetos de Investigação sobre a própria Prática pelos 
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estudantes de Cursos de Mestrado que qualificam para a Docência – Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo de Educação Básica. 

Foram dias muito intensos e gratificantes, dada a grande qualidade dos projetos desenvolvidos. 

Publicações 

- Costa, D., Sequeira, L., Ribeiros, I. & Raposo, H. (2020). Articulação Curricular e Inovação Pedagógica 

no projeto «Respeitar o acreditar». In Martinéz, T., S.; Núnez, J., A.; Guerrero, A., J., M.; Reche, J., M., 

S. & Sánchez, S., P. (Editores). Investigación Educativa e Inclusion. Retos actuales en la Sociedad del 

siglo XXI, (pp.127-139). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-591-1. 

- Ferreira, S., Farinho, P., & Ribeiros, I. (2020). Metodologia de trabalho por projeto - uma abordagem 

articulada a partir d ‘a roda dos alimentos’, uma investigação no jardim de infância. In Torres, J., Garcia, 

S., Soto, M., & Reche, J. (Editores). Análisis sobre metodologías activas y tic para la enseñanza y el 

aprendizaje (pp.443- 456). Madrid: editorial DYKINSON.ISBN: 978-84-1377-173-1 

- Freitas, M., F., Corrêa, E., Ribeiros, I., & Farinho, P. (2020). Projeto Oceano Azul. In Martinéz, T., S., 

Núnez, J., A., Guerrero, A., J., Reche, J., &; Sánchez, S. (Editores). Investigación Educativa e Inclusion. 

Retos actuales en la Sociedad del siglo XXI (pp.111-125). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-591-1. 

- Henrique, C., Pedro, T., Mucharreira, P. R., Raposo, H., & Farinho, P. (2020). O papel das atividades 

experimentais no processo de ensino-aprendizagem das ciências. In Lopes, R. P., Mesquita, C., Silva, E. 

M., & Pires, M. V. (Eds.) (2020). Livro de Resumos do V Encontro Internacional de Formação na Docência 

(INCTE 2020) (p. 85). Bragança, Portugal: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN: 978-972-745-277-4. 

- Henrique, C., Raposo, H. & Ribeiros, I. (2020). Vai ficar tudo bem! - um projeto de cidadania e 

desenvolvimento. In Torres, J., Garcia, S., Soto, M., & Reche, J. (Editores). Análisis sobre metodologías 

activas y tic para la enseñanza y el aprendizaje (pp. 471- 485). Madrid: editorial DYKINSON. ISBN: 978-

84-1377-173-1. 

- Pona, S., Corrêa, E., & Farinho, P. (2020). O papel das artes visuais na educação: uma investigação no 

jardim de infância. In Teoría y práctica en investigación educativa: una perspectiva internacional, 522-

535. Madrid, Espanha: Dykinson. ISBN: 978-84-1377-174-8. 
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Reflexão final 

O excelente trabalho desenvolvido em tempo de confinamento, graças à experiência do modelo pedagógico, 

utilizado pelo ISCE – o b-learningm - que permitiu facilmente a transformação em e-learning, com sessões 

síncronas e assíncronas, e a continuidade dos estágios nos ciclos de estudos de Educação Básica e de Mestrado 

em Educação Pré-Escolar e em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico, e de estágio em 

contexto de trabalho do CTeSP de Apoio a Crianças e Jovens: 

- a inestimável colaboração das instituições cooperantes, dos educadores e professores cooperantes e das 

famílias das crianças e alunos, que tornaram possível o prosseguimento das atividades, ainda que a 

distância. 

- a decisão da lecionação das UCs de Didáticas Específicas, nos Cursos de Mestrado que qualificam para 

a docência em módulos, na primeira parte do segundo semestre, antes do estágio, que se revelou uma 

mais valia para a aprendizagem das estudantes, permitindo-lhes, ainda, dedicar mais tempo de qualidade 

às atividades de estágio.                                                             
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2.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente relatório descreve as atividades do Departamento de Ciências Sociais e Humanas (DCSH) entre 1 de 

setembro de 2020 e 31 de julho de 2021, enquanto unidade orgânica da estrutura do ISCE - Instituto Superior de 

Lisboa e Vale do Tejo.  

Destacam-se, no âmbito da unidade, como principais linhas orientadoras de ação do ano letivo 2020/ 2021: 

 

 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 

1

DIMENSÃO 
ORGANIZACIONAL

2

DIMENSÃO 
PEDAGÓGICA

3

DIMENSÃO 
TÉCNICO-

CIENTÍFICA

DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO

•Fernanda Carvalho

COORDENAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO SOCIAL

•Fernanda Carvalho

•Filipa Coelhoso

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM ANIMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL

•Eva Corrêa

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO SOCIAL

•Filipa Coelhoso

COORDENAÇÃO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM 
SERVIÇO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

•Fernanda Carvalho
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DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

Reuniões entre Direção de Departamento e Coordenação de Cursos

Reuniões de Docentes do Departamento

Reuniões com os diferentes órgãos institucionais do ISCE

Reuniões com a CAE da licenciatura em Animação Sociocultural

Elaboração de provas e seriação de ingresso de novos alunos (regime geral  
de ingresso e maiores de 23 anos)

Submissão do ACEF do curso de Licenciatura em Educação Social

Submissão do ACEF do curso de Mestrado em Educação Social

Submissão do Processo de Novo Ciclo de Estudos a distância de Educação
Social

Coordenação Pedagógica da 
Licenciatura em Animação 

Sociocultural 

Coordenação Pedagógica da 
Licenciatura em Educação 

Social

Análise de processos de 
creditação académica e 

profissional

Coordenação do Mestrado 
em Educação Social

Reuniões com Estudantes

•Acolhimento

•Reuniões para avaliação do 
semestre

Organização de Seminários 
e Eventos Técnico-

Científicos
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Listagem de Seminários e Eventos Técnico-Científicos Realizados 

- Conferência Inaugural do Mestrado em Educação Social – “As crianças e jovens em risco e em perigo - 

o colo da lei e da Educação Social“. Paulo Guerra.  9 de outubro de 2020. 

- Seminário online - “Pedagogia Social: (Des)envolver, Proteção e Bem-estar”.  Filipa Coelhoso, 11 de 

dezembro de 2020. 

- Seminário Online – “Judaismo e Antissemitismo”. Jorge Martins, António Caria Mendes. 16 de dezembro 

de 2020.  

- Seminário Online – “Animação Sociocultural nos dias de hoje” . Ana Paulo, Ana Prata, Carlos Colaço. 27 

de janeiro de 2021 

- Concerto Musical com o grupo Saxoffon. Parceria com o Conservatório D´Artes de Loures. 29 de janeiro 

de 2021. 

- Seminário Online - “Educação Social: O papel do associativismo na profissionalização”. Rita Gueifão; 

Ermelinda Lopes. Parceria: APTSES.  3 de março de 2021 

- Seminário Online – “Adição(?) à pronografia nos jovens”. Tito Morais. 17 de março de 2021. 

- Seminário Online – “Dramaterapia: ousar cuidar, ousar server, ousar criar”. Lúcilia Valente. 22 de março 

de 2021.  

- Seminário Online – “Assistência pessoal, autogestão para uma vida digna”. Juan Maranã Gonzalez. 

Parceria: Vigalicia/Vigo. 14 de abril de 2021. 

- Seminário Online – “Dramaterapia: ousar cuidar, ousar server, ousar criar”. Lúcilia Valente. 22 de março 

de 2021.  

- Seminário Online – “Assistência pessoal, autogestão para uma vida digna”. Juan Maranã Gonzalez. 

Parceria: Vigalicia/Vigo. 14 de abril de 2021. 

- Seminário Online – “Proteção, sabe o que é?” . Cláudia Tinoca, Bruno Gomes. Parceria CPCJ Odivelas. 

23 de abril de 2021. 

- Seminário Online – “A animação Sociocultural e os desafios da pandemia no desenvolvimento local e 

comunitário”. Mário Montez . 27 de abril de 2021. 

- Seminário Online – “A Animação Sociocultural em Gerontologia” . Pedro Cardoso. 11 de maio de 2021.  

- Seminário Online – “O que é ser vítima?”.  Anabela Figueiredo, Ângelo Fernandes. Parceria: CIG-

Comissão para a Igualdade de Género, Associação quebrar o silêncio. 12 de maio de 2021.  

- Seminário Online - “A intervenção do ministério público na proteção das crianças no âmbito da violência 
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doméstica”. Leonor Magalhães. 28 de maio de 2021. 

- Seminário Online - "AtivaMente Saudável - Uma Conversa sobre a Promoção da Saúde Mental”. António 

Machado e Gina Tomé. 28 de maio de 2021. Evento em parceria com o ISCE.Vida.Ativa e Associação 

de Estudantes.  

- Tertúlia – “Saudavelmente Falando .P artilha Informal de Experiências e Estratégias para Promover a 

Saúde Mental” . Marta Reis. 29 de maio de 2021. Evento em parceria com o ISCE.Vida.Ativa e Associação 

de Estudantes.  

- Seminário Online – “Da consciência do risco em crianças e jovens à vivência de soluções: o papel da 

coletividade”. Albino Lopes. 18 de junho de 2021. 

 

 

 DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 

  

Centro 
Investigação 

CI – ISCE

01
Organização e 
Participação em 
Eventos Técnico 
Científicos

02
Orientações de 
Trabalhos Finais de 
Licenciatura e 
Mestrado

Participação em 
Júris de Defesa de 
Mestrado 

03
Publicações e 
Comunicações

04



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

41  

2.3.1. INVESTIGAÇÃO  

2.3.1.1. Objetivos da linha de investigação  

- Desenvolver investigação sobre a intervenção que acompanha os diversos grupos sociais; 

- Contribuir para a produção de conhecimento quer sobre a realidade social envolvente nestes domínios, 

a nível local e regional, quer sobre a sociedade portuguesa e seus processos de mudança. 

- Contribuir para uma prática de investigação que contribua para a abertura de novas possibilidades de 

pesquisas que conduzam a novas práticas e teorias.  

- Criar uma rede internacional de estudantes e de profissionais vocacionada para a investigação nas duas 

áreas.  

 

 

 

 

Núcleo de Investigação: Saúde e Bem-Estar 

Núcleo de Investigação: Acolhimento Residencial 

Intervenção Socioeducativa em contexto escolar 

Educação Artística 

- Comunicações apresentadas, por parte dos estudantes nas III Jornadas Técnico-Científicas (ASC e ES); 

- Comunicações de docentes e estudantes de ASC e ES em congressos nacionais e internacionais; 

- Projetos de investigação dos Mestrandos em Educação Social. 
 

2.3.2. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS 

- Organização das III Jornadas Técnico-Científicas: Práticas de ASC e ES - 3º ano (Apresentações Públicas 

dos Projetos Finais dos Cursos de Animação e Educação Social) - 16 e 17 de junho de 2021. 

- Membro da Comissão Científica da 9.ª conferência internacional de Mediação Intercultural e Intervenção 

Social, “Vivência(s), Convivências e Sobrevivência(s) em Contexto de Pandemia: Relatos e Experiências” 

, do Instituto Politécnico de Leiria – Filipa Coelhoso 

- Membro da Comissão Científico do Congresso Internacional: Educação, Inclusão e Diversidade”, 21 a 23 

de Abril 2022 – Eva Corrêa 
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2.3.3. ORIENTAÇÕES DE TRABALHOS FINAIS DE LICENCIATURA E MESTRADO 

Participação em Júris de Defesa de Mestrado  

- Realização de orientações de trabalhos finais de mestrado afetos ao departamento, assim como de outros 

departamentos do ISCE; 

- Participação em Júris de Defesa de Mestrado; 

- Promoção da investigação científica no âmbito dos cursos do Departamento a partir dos Núcleos de 

investigação;  

- Elaboração de pósteres científicos e apresentação pública, no âmbito das Licenciatura em Animação 

Sociocultural e Educação Social; 

- Comunicações em eventos técnico-científico de estudante da licenciatura em Animação sociocultural. 

2.3.4. PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES 
 

Publicações 

- Sousa, S., & Corrêa, E. (2020). A Animação Sociocultural e a Dependência na Velhice. In O 

Envelhecimento como um todo, 255-268. Pamplona, Espanha: Thomson Reuteurs. Ed. Aranzadi.  

- Pona, S., Corrêa, E., & Farinho, P. (2020). O papel das artes visuais na educação: uma investigação no 

jardim de infância.". In Teoría y práctica en investigación educativa: una perspectiva internacional, 522-

535. Madrid, Espanha: Ed. Dykinson. 

- Pedro, T., Corrêa, E., Carvalho, F., & Raposo, H. (2020). Conhecer a multiculturalidade: todos diferentes, 

mas surpreendentes. In Teoría y práctica en investigación educativa: una perspectiva internacional, 550-

562. Madrid, Espanha: Ed. Dykinson. 

- Freitas, M. F., Corrêa, E., Farinho, P., & Ribeiros, I. (2020). Projeto Oceano Azul – Projeto de Animação 

Sociocultural. In Investigación Educativa e Inclusion. Retos actuales en la Sociedad del siglo XXI, 111-

125. Madrid, Espanha: Ed. Dykinson 

Comunicação 
 

- Corrêa, E., & Sousa S., (2020). A Animação Sociocultural e a dependência na velhice. Comunicação 

apresentada no Ageing Congress, 2020, Leiria: IPL 
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ANÁLISE SWOT 
 

 

  

Forte Relação entre Equipa Docente e Estudantes

Forte capacidade de comunicação entre os diferentes órgãos e 
estruturas do ISCE em tempos pandémicos

Curso Técnico Superior Profissional de Serviço Familiar e Comunitário 
sem procura.

Baixa Mobilidade Erasmus por parte de Docentes e Estudantes

ACEF da Licenciatura em ASC: restruturação do Curso a uma nova 
realidade social e cultural;

ACEF da Licenciatura em ES: restruturação do Curso a uma nova 
realidade social e cultural;

ACEF do Mestrado em ES: restruturação do Curso a uma nova realidade 
social e cultural

Submissão do novo ciclo de estudos a distâncias do Mestrado em ES: 
Aumentar a internacionalização

Valorização de seminários online para aumento de participação

Elevado número de horas letivas

Excesso de burocracia e trabalho administrativo
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2.4. Departamento de Turismo 

 

O ano letivo de 2020-2021 foi marcado uma vez mais pela situação pandémica causada pela Covid-19, algo que 

o ISCE, e o ciclo de estudos em Gestão Turística, contornaram de forma exemplar, prestando presencial e 

digitalmente uma parte das aulas aos alunos a tempo e a horas, sem qualquer interrupção letiva. Para além disso, 

foi também preocupação do Departamento de Turismo do ISCE conseguir uma solução para o impedimento das 

visitas de estudos, ‘trazendo’ da mesma forma o mercado turístico-hoteleiro e as experiências inerentes aos 

estudantes de uma forma diversificada e adequada.  

O Departamento de Turismo tenta pautar o seu desempenho por uma dinâmica ativa, criativa e empreendedora 

baseada em dois propósitos muito gerais: 

- Satisfação dos alunos efetivos 

- Captação de novos estudantes 

No sentido de descrevermos de forma clara as ações levadas a cabo pelo Departamento durante o ano letivo 

passado, elencamo-las a seguir por ordem cronológica e divididas nos seguintes elementos: 

1. Expediente & Docência 

2. Investigação & Desenvolvimento 

3. Internacionalização 

4. Eventos & Atividades 

5. Extensão à comunidade & Parcerias pedagógicas 

1. Expediente & Docência 

O ano letivo oficial iniciou-se com a preparação administrativa do ano letivo, no que respeita à receção e respostas 

dos pedidos de informação por candidatos sobre os cursos, bem como o processamento de candidaturas às 

formações do Departamento de Turismo. Nesta fase foi ainda feita uma análise aos processos de estudantes e 

também de processos de equivalências e creditações. Procedeu-se ainda à elaboração dos horários relativos ao 

primeiro semestre e à sua devida afixação. Realizaram-se as provas de Maiores de 23 anos, ficando à 

responsabilidade do Departamento de Turismo as entrevistas e a análise dos processos dos candidatos. Após 

toda a organização administrativa do ano letivo realizou-se uma reunião geral de professores do Departamento, 

onde se discutiram os seguintes pontos de trabalho:  
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funcionamento do curso no presente ano letivo; resultados do processo de avaliação A3ES; plataforma Blackboard; 

calendário escolar e horários; instrumentos e critérios de avaliação; fichas de unidade curricular (FUC) e fichas 

curriculares de docentes (FCD);  

investigação e produção científica; avaliação de docentes [Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade]; 

eventos;  

novos contactos; outros assuntos. 

No seguimento destes pontos da ordem de trabalhos, incidimos maior atenção aos resultados do processo de 

reflexão avaliação da A3ES à licenciatura em Turismo, iniciando uma odisseia de reuniões, debates, pesquisas, 

validações, sondagens, aconselhamentos e outras medidas relacionadas com a construção de um novo curso de 

mestrado na área do turismo. Este assunto mereceu toda a nossa dedicação após a visita de avaliação da A3ES. 

Durante estes dois primeiros anos do novo ciclo de estudos em Gestão Turística, o Departamento de Turismo do 

ISCE desenvolveu um conjunto muito alargado de atividades formativas e de melhoria da qualidade, seguindo as 

valiosas recomendações da CAE, aumentámos e melhorámos a promoção e a notoriedade do curso na região e 

no país, e prova disso foram as 42 candidaturas de novos alunos para o 1º ano deste ciclo de estudos, 

representando uma subida significativa em relação ao período homólogo de 2019. Estes resultados transmitem-

nos, naturalmente, a confiança necessária para acreditar que a alteração da designação do curso e a necessária 

reformulação do plano de estudos que efetuámos, vieram adaptar e adequar significativamente o curso às 

necessidades do mercado académico e profissional. 

Mantiveram-se e consolidaram-se os novos modelos metodológicos e científicos de trabalho utilizados pelos 

docentes nas respetivas unidades curriculares, como sejam: simulações de inquirição, reflexão e pesquisa com os 

estudantes (Filión, 1991); utilização de novas tecnologias (Girão, 2007) com a criação de websites, blogs, canais 

de comunicação digitais e redes sociais, produção de documentos em issuu – e-books e e-brochuras, softwares 

Galileo (agência de viagens, operador turístico e aviação), Host (hotelaria) e ERP Primavera (hotelaria e 

restauração); vivências (visitas de estudo e viagens educacionais; dinâmicas de grupo; estudos de caso, individual 

e/ou em grupo; instrumentos/testes para autoconhecimento do aluno; exposição dialogada (brainstorming e 

estímulo ao debate e reflexão); leituras, estudo e elaboração individual de artigos e textos (com publicações 

conseguidas); testemunhos de empreendedores locais (palestras in loco no ISCE); elaboração de relatórios de 

entrevistas com empreendedores de sucesso; e sessões de apresentação comandadas em sala de aula. Esta 

metodologia de aprendizagem/ensino continuará a ser monitorizada pelas estruturas de acompanhamento do 
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curso, através da análise das fichas de UC e do acompanhamento permanente do desenvolvimento do ciclo de 

estudos realizado por grupos de trabalho das diferentes áreas científicas, sob supervisão do Departamento de 

Turismo. 

Promoveu-se uma reunião com os alunos de 2º e 3º anos para preparação do ano letivo e levantamento de 

informações sobre o ano letivo anterior. Nesta reunião esclareceram-se as tipologias das diferentes unidades 

curriculares, bem como as metodologias de ensino aplicadas a cada uma, uma das dúvidas levantadas no ano 

letivo anterior. 

Realizou-se uma reunião de receção/boas-vindas aos novos alunos, com o objetivo de expor e explanar os 

procedimentos da instituição e do departamento, assim como os contactos úteis porventura necessários. Nesta 

reunião foram ainda identificados os objetivos do curso de licenciatura, as diferentes tipologias das unidades 

curriculares, metodologias de ensino aplicadas a cada uma e procedimentos para o ano letivo. 

Foi desenvolvido um conjunto de ações de formação relacionado com a plataforma Blackboard, com o apoio do 

Gabinete de b-learning do ISCE, direcionado aos docentes do curso de turismo. 

Iniciaram-se os contactos com potenciais entidades de acolhimento de estágios, de acordo com as necessidades 

dos estudantes finalistas e do Departamento de Turismo. 

Levou-se a cabo uma campanha promocional relativa aos cursos de Pós-Graduação/Especialização em 

“Organização e Gestão de Eventos de Negócios, Desportivos e de Animação Turística” e de “Informação Turística 

e Guia Intérprete da Cultura Portuguesa”, dos CTESP em “Gestão Hoteleira e Alojamento” e em “Turismo 

Desportivo e de Aventura”. Estas campanhas foram repetidas no 2º semestre e continuamente. 

Apresentações públicas dos trabalhos de investigação e planos de negócio, realizados no âmbito da unidade 

curricular de Seminários Temáticos. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro foram realizadas reuniões de estágio com os responsáveis das entidades 

de acolhimento, resultantes dos contactos estabelecidos desde o mês de novembro, assim como com os alunos 

estagiários visando a preparação e o acompanhamento do desenvolvimento das práticas.  

Realização da reunião de professores semestral, com o objetivo de analisar o funcionamento do curso durante o 

primeiro semestre e iniciar o segundo. 

Broadcast da oferta formativa do Departamento de Turismo, via correio eletrónico, para as escolas secundárias e 



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

47  

profissionais que lecionam cursos de turismo, hotelaria e restauração de natureza profissional. 

Durante o mês de maio foram realizadas as Provas de Maiores de 23 aos candidatos do ano letivo seguinte, 

ficando o Departamento de Turismo responsável pelas entrevistas e pela análise dos respetivos processos. 

Realizou-se a formação prática no âmbito das unidades curriculares de Animação Turística e Organização de 

Eventos e Animação Hoteleira e Organização de Eventos, sob o apoio do professor Nuno Abranja, com todos os 

alunos das turmas, no Parque Municipal do Cabeço de Montachique. Esta formação baseou-se na aquisição de 

competências a nível da segurança em animação e no conhecimento dos materiais, complementando com as 

formações práticas no ISCE que explicam toda a elaboração de um projeto de animação, bem como as dinâmicas 

que podem ser desenvolvidas com os turistas.  

Reorganização do website e das redes sociais do Departamento de Turismo. Criou-se uma nova dimensão ao 

canal youtube do departamento. Estas ferramentas são atualizadas regularmente com novas informações de 

âmbito académico, social, cultural e turístico. 

Defesas públicas dos estágios realizados pelos alunos do 3ºano da licenciatura em Turismo. 
 

2. Investigação & Desenvolvimento 

O Centro de Investigação do ISCE - CI-ISCE - procura desenvolver um campo de ação nos domínios da pesquisa, 

da divulgação, da formação e da intervenção educativa e social, bem como promover o desenvolvimento 

económico, social e cultural das comunidades, através da investigação científica e aplicada. Desta forma, tendo 

como uma das principais áreas de investigação o Turismo, que acomoda a linha de investigação “Ciências 

Empresariais e Turismo” que, por sua vez, agrega núcleos de trabalho no seu seio e no qual decorre a produção 

científica que se descreve. 

O Centro de Investigação do ISCE [ISCE-CI] é associado do Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) 

do ISCSP-UTL, como uma unidade de investigação que desenvolve atividades de investigação aplicada, 

consultadoria e divulgação científica no domínio das ciências sociais e políticas, obtendo o reconhecimento como 

"Excelente" pela FCT. Para além deste, os docentes deste ciclo de estudos estão associados aos seguintes 

Centros de Investigação: 

- Centro de Estudos Geográficos, Un. Lisboa (Excellent) 

- Centro de Investigação em Turismo, Inovação e Serviços, Un. Lusíada 
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- Centro de Pesquisa e Estudos Sociais, ULHT 

- Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina - CEsA-ISEG, Universidade de Lisboa 

- Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, UTAD (Good) 

- Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional, UNL (Good) 

- Instituto de História da Arte, UNL 

- Centro de Estudos Geográfico do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de 

Lisboa - Núcleo de Investigação TERRITUR 

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

- 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 

- Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa 

- CLUNL – Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa 

Existem várias publicações científicas recentes do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais 

com revisão por pares, livros, capítulos de livro e publicações resultantes de atividades de investigação orientada 

ou de desenvolvimento profissional de alto nível, assim como apresentações em congressos internacionais, nos 

últimos cinco anos, centradas nas áreas fundamentais do curso – Turismo e Lazer e Ciências Empresariais -, e 

outras com relevância para a área do ciclo de estudos. 

Outras publicações científicas de relevância internacional nasceram no Tourism and Hospitality International 

Journal, a revista científica do Departamento de Turismo do ISCE, durante o presente ano letivo. Durante este 

período foram aplicadas diversas ações de melhoria da qualidade logística e científica desta revista, tal como a 

criação de um novo website (https://thijournal.isce.pt/), alojado na maior plataforma de revistas digitais do mundo 

– Online Journal System/PKP, integrámos o DOAJ – Directory of Open Access Journals, adotámos a política 

Creative Commons CC BY 4.0, iniciámos o processo de candidatura da revista ao indexador SCOPUS, iniciámos 

o processo de candidatura da revista ao registo de serviços de DOI de Revistas Científicas do RCAAP, iniciámos 

o processo de candidatura da revista a uma política de depósito no Sherpa/Romeo e adicionámos a revista ao 

ORCID. Para além destas ações, mantivemos a nossa produção regular e especial com 3 edições durante o 

presente ano letivo, das quais se publicou: 

https://thijournal.isce.pt/
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Volume 15 | número 1 | 25ª. Edição | setembro 2020: 

- Avaliação das empresas hoteleiras em função do VAL. Carla Carrera, Conceição Gomes & Luís Lima 

Santos. 

- Influência da roteirização em cenários turísticos brasileiros: Rota das Emoções- Parnaíba/Piauí (2005-

2018). Luana Moreira de Araújo, Thomas Augusto de Aragón Escouto, Vinicius Boneli Vieira, Hanuzia 

Pereira Ferreira & André Riani Costa Perinotto. 

- Georgian tourism and strategic directions of state policy in terms of crisis. Marina Metreveli, Nunu Gigauri 

& Rusudan Kutateladze. 

- Responsabilidad social corporativa: El caso de las compañias de cruceros. María Dolores Sánchez-

Fernández, José Ramón Cardona & Andrea Mosquera Rodríguez. 

- Accessible tourism supply services in Spain. Letícia Bianca Barros de Moraes Lima. 

- Territorial governance and sustainable development in peripherical regions: Economic and institutional 

challenges. Pedro Oliveira. 

- The effects of communication on customer loyalty to the local housing sector - A case study. Sónia Duarte 

Vieira. 

- Cultura, património e turismo. Bonifácio Rodrigues. 

- Mulheres e Turismo, a minha Voz! 12 mulheres, 12 histórias de sucesso. Leila Portela.Volume 16 | 

Número 1 | 26ª. edição | março 2021 Sistema de informação de gestão de recursos humanos: Caso de 

estudo num hotel de 5 estrelas. Rita Peixoto, Célia M. Q. Ramos & Ileana Monteio 

- Work Exchange em Lisboa: Viagem, trabalho e alguma diversão. Kali Fauaze & Jorge Abrantes 

- Examine the role of online travel agents to increase room occupancy. Hary Hermawan, Rudi Wijanarko, 

Prihatno & Nikasius Jonet Sinangjoyo 

- Utilización de las tecnologías de información y comunicación por los estudiantes de la 

modalidad a distancia: Estudio de caso en Ecuador. Jefferson Sanchez-Ruiz, Maruxi Loarte-Tene & María 

de la Cruz del Río-Rama 

- Evaluación de los recursos turísticos naturales: Estudio de caso Cantón Pindal, provincia de 

Loja-Ecuador. Jefferson Sanchez-Ruiz, Jhohana Larrea-Silva & José Álvarez-García 

- A Ilha do Bom Jesus (Rio de Janeiro): Patrimônio histórico e espaço de memória. Ana Beatriz Ramos de 
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Souza, Antônio Ferreira Sobrinho & Maristela da Silva FerreiraEstrategias didácticas para fomentar 

competencias transversales de desarrollo sostenible. Aida Ximena León Guatame & Bertha Marlén 

Velásquez Burgos 

Volume 16 | Número 2 | 27ª. edição | maio 2021 [incluiu a submissão de resumos alargados por estudantes de 

licenciatura/pós-licenciatura, bem como todos aqueles que concluíram o curso nos últimos 3 anos, orientados por 

um(a) professor(a), que tenham como objetivo o aprofundamento e a partilha de conhecimentos relacionados com 

as dinâmicas de inovação no turismo. Estes trabalhos foram selecionados pela Comissão Editorial e Científica 

criadas especialmente para o efeito, sob a coordenação das Professoras Michelle Moraes (Un. Europeia) e Antónia 

Correia (Un. do Algarve).] 

- Avaliações dos serviços ofertados pelos hostels com melhor custo e benefício da cidade de São Paulo: 

análise dos conteúdos gerados pelos hóspedes Rodrigo Ribeiro de Oliveira & Eryck Yudi Tomita 

Yamauchi 

- Airline Rescuers Ana Carolina Sobreira, Guilherme Oliveira, João Elias & Manuel do Carmo 

- Integrating the concept of territorial heritage in andalusian tourism policy J. David Albarrán Periáñez 

- Tourism planning in Sundarbans through geographic information system Sudipta Mukherjee & Bivraj 

Bhusan Parida 

- Potencial turístico do património militar: Estudo de caso Peniche Pedro Oliveira & Alexandra Lavaredas 

- Moto Turismo, uma cultura de aposta como produto turístico Anabela Monteiro, Alexandre Rebelo 

Bernardo, Cheila Micaela da Silva Gomes, Francisco Paiva Xavier Silva, José Diogo Serrano Peneirol, 

Sílvia Isabel Reis Machado 

- Renovámos as parcerias para a continuação de publicações especiais no THIJ, com a Universidade da 

Coruña, em Espanha, por intermédio da Professora María Dolores Sánchez-Fernández e a Universidad 

de Guanajuato, no México, por via da Professora Martha Ríos Manríquez;  

- Renovámos a parceria para a continuação de publicações especiais no THIJ, com a organização da 

Ciem2019 – 9ª Conferência Ibérica para o Empreendedorismo, realizada nos dias 15 e 16 de novembro, 

em Salamanca, Espanha. Estão envolvidos nestas edições mais de meia centena de investigadores. 

- Continuação do processo de integração do Tourism and Hospitality International Journal, revista científica 

do Departamento de Turismo do ISCE, no RCAAP. 
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O corpo docente revela, particularmente na área predominante do Turismo, um bom ritmo de publicações em 

revistas científicas com revisão de pares e elevados impacts factors, assim como outras publicações, 

apresentações em congressos internacionais a integração em Centros de Investigação, e outra investigação de 

forma aplicada.  

Adicionalmente, realça-se a forte ligação do corpo docente ao sector empresarial da região e o incremento do 

envolvimento dos estudantes na investigação e prestação de serviços à comunidade, através de projetos 

desenvolvidos no âmbito de determinadas unidades curriculares. Prova disso é o protocolo celebrado com a 

Associação Fórum Turismo, com vista a criar pontes e consolidar relações entre os diferentes stakeholders do 

setor, unificando-o e fortalecendo-o através de iniciativas ligadas à formação e à empregabilidade, para contribuir 

para a promoção da educação integral e do desenvolvimento sustentável; desenvolver as dinâmicas em parceria, 

contribuindo ativamente no processo de construção e desenvolvimento da sociedade da informação e do 

conhecimento e servir e promover a comunidade intercultural de acordo com uma perspetiva humanista e 

humanizante. 

3. Internacionalização 

No domínio da internacionalização, em concreto de investigação internacional, o Departamento de Turismo do 

ISCE assinou, um Protocolo com a Revista Observatório de Inovação do Turismo, projeto editorial do Núcleo de 

Pesquisa em Turismo da Universidade do Grande Rio (Unigranrio), Brasil, com a finalidade de promover a 

cooperação entre as duas revistas no desenvolvimento do projeto de investigação “Estudo sobre os efeitos da 

Pandemia no Turismo”, que realizará a coleta de dados em larga escala no Rio de Janeiro e em Portugal 

(atualmente com 1.345 questionários respondidos) para a elaboração de uma análise comparativa das duas 

realidades. Este projeto envolve uma amostra em grande escala e espera resultados muito importantes que 

contribuirão de forma determinante na recuperação do turismo." A sua conclusão está prevista para 2022. Este 

estudo envolverá 16 docentes do departamento de turismo do ISCE, em articulação com a equipa do Núcleo de 

Pesquisa em Turismo da Unigranrio, na distribuição e recolha de dados, na análise e interpretação de resultados, 

na leitura de conclusões e na publicação de artigos conjuntos relacionados com o projeto. Este trabalho será 

candidatado a financiamento pela linha KA2 do programa Erasmus+. 

Realizou-se a renovação dos acordos internacionais que expomos temos vindo a definir com os nossos parceiros 

nacionais e internacionais, destacando a renovação pelo 3º ano consecutivo do consórcio Erasmus+ entre o ISCE, 

o ISAG - European Business School e a Universidade da Madeira (descrito no último relatório), que permitirá a 

mobilidade dos seus estudantes para estágios europeus em grande escala. Renovaram-se, ainda, durante os dois 
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últimos anos letivos, os protocolos internacionais dinâmicos com o Centro de Excelência em Turismo da 

Universidade de Brasília (Brasil), com o Sochava Institut of Geography Siberian Branch of Russian Academy of 

Sciences (Rússia), com a York University (Canadá), com a Universidad Pedagógica Nacional - UPN (Colômbia) e 

com a UNITEC - Corporación Universitaria (Colômbia), que têm promovido a estreita cooperação entre o Turismo 

do ISCE e estas instituições no que concerne a atividades de índole académica, científica, técnica, pedagógica e 

cultural em áreas de interesse comum. Prova destes protocolos é a organização conjunta de inúmeras ações (já 

descritas no último relatório). Estabelecemos ainda nestes dois últimos anos letivos novos protocolos académicos 

que permitem a realização conjunta de atividades científicas entre professores e de mobilidade com diferentes 

instituições: IULM - International University of Languages and Media, Università Degli Studi del Sannio-Benevento, 

Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano Bicocca (Itália); Gdansk University of Physical 

Education and Sport (Polónia); Alma Mater Europaea – ISH (Eslovénia); Universitat de Girona [Escola Universitària 

Mediterrani-centre adscrit UdG] (Espanha). No que concerne às mobilidades de docentes e estudantes, este ciclo 

de estudos tem desenvolvido um trabalho intenso de parcerias internacionais que vão contribuir para aumentar os 

índices de internacionalização, sobretudo a nível de outgoing. No último triénio (2018, 2019 e 2020) o ISCE viu 

todas as suas candidaturas Erasmus aprovadas pela Comissão Europeia e que passamos a especificar: 

- 3 candidaturas em 2018, 2019 e 2020 na ação Erasmus+ KA103 (47 bolsas para estudantes e 53 

para staff). Mobilizámos 6 estudantes e 5 professores do ciclo de estudos de turismo; 

- 3 candidaturas em 2018, 2019 e 2020 na ação Erasmus+ KA108 (5 bolsas de training para estudantes) 

num consórcio europeu entre o ISCE, a Universidade da Madeira, o ISAG e a Alfândega do Porto; 

- 1 candidatura aprovada na ação Erasmus+ KA107 (ICM) em parceria com a Universidad Pedagogica 

Nacional e a UNITEC, de Bogotá 

- 3 candidaturas em 2018, 2019 e 2020 na ação Erasmus+ KA2, relativas aos seguintes projetos: 

- Projeto “toUrism gentRification and Best practices for sustAinable development”, submetido pela Pedago 

(ISCE/ISCE Douro) em 2019, como promotora, numa parceria com as instituições europeias Universitat 

Autonoma de Barcelona (UAB), Grad Dubrovnik, Hellenic Open University, Universita Degli Studi Roma 

TRE DARC, Aidlearn e Anaptixiaco Kentro Thessalias; 

- Projeto “ReCriArt - Homelessness intervention and best practices for sustainable entrepreneurship”, 

submetido pela Pedago (ISCE/ISCE Douro) em 2019, como promotora, em parceria com a Euro-Idea 

Fundacja Spoleczno-Kulturalna, Aidlearn e Youth Europe Service.  

- Projeto “Heart – Adaptive Reuse and HEritageTourism”, submetido pela Università degli Studi Roma 
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Tre em 2020, como promotora, em parceria com a Pedago (ISCE/ISCE Douro), Roma Tre + Eutropian, 

ES/Universidad Autonoma de Barcelona, Municipality of Dubrovnik, Hellenic Open University e Aidlearn. 

Apesar desta melhoria considerável já visível, dada a importância que a internacionalização representa na área 

do Turismo estima-se que num prazo de três anos a instituição tenha alargado consideravelmente o número de 

acordos bilaterais com outras instituições europeias e integrado redes temáticas da área do Turismo. 

4. Eventos & Atividades 

Apesar das circunstâncias complexas causadas pela pandemia vivida no 2º semestre do ano letivo 2019/20, o 

Departamento de Turismo do ISCE levou a cabo um vasto conjunto de atividades que visaram a melhoria da 

qualidade formativa dos seus alunos, aproximar a instituição ainda mais do mercado laboral de turismo e aumentar 

a notoriedade do curso, objetivos 100% atingidos. Neste contexto, realizaram-se durante o presente ano letivo as 

seguintes atividades: 

- ISCE Tourism Talks, WebConferência Internacional com Taleb Rifai, ex-Secretário-Geral da Organização 

Mundial do Turismo, com o apoio PUBLITURIS (24/05/2021). 

- Webinar “Evolução e Desafios num Sector em Constante Mutação: o Caso Prático de um Hotel”, com 

Rita Côrte-Real, Account Manager no Lisbon Marriot Hotel. 

- WebConferência com Vera Sequeira, ex-Diretora do CR7 Funchal e Consultora de Hotelaria e Serviços, 

Vencedora dos Prémios Xénios ADHP 2019/20, na categoria de Melhor Jovem Diretora de Hotel. 

- Webinar “Recursos Humanos: Liderança e gestão de equipas no <<novo normal>>“, com Sofia Nunes, 

Human Resources Coordinator. 

- Visita de Estudo Virtual Guiada à “Charola do Convento de Cristo", em Tomar (12/05/2021). Uma 

verdadeira viagem digital através da experiência 3D, pelo magnífico património histórico-militar em 

Portugal! Visita guiada a distância pela Dra. Mafalda Nascimento, Secretária-Geral da OPCTJ (Ordem 

dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém), e ex-aluna de Turismo do ISCE. 

- Webinar “Fazer Acontecer em Turismo: Ideias e Soluções Empreendedoras”, organizado pela Dra. Ana 

Silvestre em parceria com o Departamento de Turismo do ISCE, com a participação de 6 empreendedores 

da área do turismo (15/05/2021). 

- II FÓRUM INTERNACIONAL: Mulheres e Turismo, a minha Voz!, em parceria com a Global Women in 

Tourism, Revista Turimagazine, Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher, PPDM e Mujeres en 
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Turismo Argentina. 

- Visita de Estudo ao Mosteiro dos Jerónimos com todos os alunos do Departamento de Turismo. 

- Visita de Estudo “Lisboa Histórica” com todos os alunos do Departamento de Turismo. 

5. Extensão à comunidade & Parcerias pedagógicas 

- Formalização da candidatura ao Plano de Resiliência e Recuperação integrada no Consórcio Upgrade to 

Grow. 

- Reunião com o SNATTI para parceria no curso de Pós-Graduação em Informação Turística e Guia 

Intérprete da Cultura Portuguesa. 

- Parceria de uma publicação conjunta do Tourism and Hospitality International Journal (Call for resumos 

alargados de trabalhos de estudantes), com as Professoras Michelle Moraes (Universidade Europeia) e 

Antónia Correia (Universidade do Algarve), com comité científico próprio. 

- Sessão de Esclarecimento online aos alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel, Polo de Queluz, 

combinada com a Dra. Ana Margarida Teixeira, Coordenadora de Curso “Informação e Animação 

Turística (IAT) e Operações Técnicas em Empresas Turísticas (OTET)”, com 17 alunos presentes. 

- Estabelecimento da Parceria entre o Departamento de Turismo do ISCE e o Jornal Publituris e a Revista 

Publituris Hotelaria. 

- Estabelecimento do Acordo de Colaboração com o Grupo Onyria Resorts para a realização de estágios 

nas suas unidades hoteleiras. Ao abrigo deste protocolo colocámos duas alunas do 1º ano a realizar 

estágio voluntário. 

- Criação do Prémio MELHOR ALUNO DE GESTÃO TURÍSTICA ‘MONTE SANTO RESORT’, com o apoio 

da prestigiada unidade hoteleira Monte Santo Resort, no Carvoeiro, Algarve, que vai premiar o 

melhor aluno do curso de licenciatura em Gestão Turística do ISCE, com um vale de duas noites para 

duas pessoas a usufruir neste resort. 

- Participação dos alunos de Turismo do ISCE no 17º Congresso da ADHP – Associação de Diretores de 

Hotéis de Portugal, nos dias 27 e 28 de maio, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima. 

- Desenvolveram-se várias ações práticas enquadradas em diferentes unidades curriculares da licenciatura 

e dos CTESP. 

- O Departamento de Turismo foi novamente convidado para integrar o júri de Provas de Aptidão 
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Profissional (PAP) na Escola Secundária de Caneças. 

Estabelecemos mais um conjunto de protocolos de colaboração, a adicionar ao largo número já estabelecido, que 

permitiram a realização de atividades de vários âmbitos (estágios, emprego, conferências, visitas, formações e 

projetos): 
 

Conclusão 

É importante realçar que o ano letivo 2020/2021 foi um período novamente atípico devido à pandemia causada 

pelo coronavírus, e por isso condicionou algumas das atividades presenciais que se previam realizar. Não 

obstante, aquilo que foi possível levar a cabo, e que foi muito considerando as condições, demonstra ser um 

conjunto intenso de atividades levadas a cabo pelo Departamento de Turismo e seus docentes, considerando a 

excelência e a qualidade do seu empenho e do seu habitual dinamismo. 

É imperativo relembrar que o Departamento de Turismo não beneficia ainda das melhores condições físicas e 

tecnológicas de trabalho, o que, por vezes, obsta um ritmo de produção superior. Apesar das dificuldades, é 

gratificante verificar que o espaço físico do Departamento é frequentado com regularidade pelos docentes do 

curso, beneficiando deste local de trabalho e de partilha. Destaca-se, por fim, que este ano letivo foi, apesar das 

vicissitudes vividas, um período de fluxo intenso de ações formativas, eventos, reuniões, visitas e outras atividades 

realizadas a distância que mantiveram uma elevada dinâmica a este departamento. Foram ações que atraíram e 

aproximaram os estudantes dos docentes. Foram ações que movimentaram e uniram os professores ao 

departamento. Foram ações que prestigiaram todos aqueles que contribuíram para a sua organização. 

Gostaríamos ainda de salientar o grande aumento do número de alunos que se verificou pelo segundo ano letivo 

consecutivo, que tem vindo a ser a tendência, que consideramos ser fruto do trabalho de todos os que integram o 

Departamento de Turismo e da dinâmica constante do mesmo. Salientamos também a dimensão e a procura 

nacional e para além fronteiras  que a revista científica digital do Departamento de Turismo - Tourism and 

Hospitality International Journal – tem alcançado nestes anos de existência, o que pode ser atestado pela 

qualidade dos trabalhos científicos submetidos por autores de referência mundial em português, espanhol e inglês, 

bem como pela qualidade dos honrosos membros da comissão científica, que em muito valorizam e credibilizam 

este projeto internacional.   
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3. MOVIMENTOS DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

Da análise do quadro seguinte, pode verificar-se uma evolução positiva, quer do ponto de vista quantitativo, mas, 

sobretudo, no que diz respeito ao corpo docente, do ponto de vista qualitativo, não estando aqui contemplados o 

número de docentes que se encontram em fase de conclusão dos seus Doutoramentos. De realçar ainda a grande 

abertura do ISCE à colaboração de docentes estrangeiros, fruto das suas parcerias internacionais. 

3.1. Pessoal Docente 

Ano letivo 
Professores 

convidados e 
Conferencistas 

Professores 
Doutorados 

Professores 
Especialistas 

Outros docentes  
e colaboradores 

externos 
Total 

2020-2021 15 38 36 6 95 

3.2. Pessoal Não Docente 

CATEGORIAS 
Ano Letivo 
2020-2021 

Técnico Superior 8 

Técnico Profissional 4 

Administrativo 6 

Auxiliar 5 

Técnico de manutenção 4 

TOTAL 27 
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4. EVOLUÇÃO DAS ADMISSÕES E DA FREQUÊNCIA DOS CICLOS DE 

ESTUDOS MINISTRADOS 

Ano Letivo Novas admissões Frequência Global 

2019-2020 257 579 

2020-2021 286 625 

2021-2022 369 721 
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5. GRAUS ACADÉMICOS E DIPLOMAS CONFERIDOS 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais:  terminaram 24 alunos.  

Licenciaturas: terminaram 91 alunos. 

Mestrados:  termimaram 15 alunos. 

Nota:. Alguns estudantes ainda se encontram a aguardar marcação de defesa de trabalho final, dado 

que requereram adiamento. 
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6. EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS 

Para dar resposta a este item, foi distribuído um questionário aos antigos alunos, dividido por cursos. Procurou-se 

aferir a empregabilidade dos diplomados até um ano após a conclusão do curso, bem como se as funções que 

exerciam eram compatíveis com o seu grau académico. Assim, chegámos às seguintes conclusões: 

- Animação Sócio-Cultural: 80% de empregabilidade total, muito embora só 50% dos diplomados se 

encontrem a trabalhar enquanto técnicos superiores. 

- Educação Básica: 97% dos diplomados optaram pelo prosseguimento de estudos, nomeadamente, pelo 

ingresso num Mestrado Profissionalizante, na área da Formação de Professores.  

- Educação Física e Desporto: 96% de empregabilidade total, dado que muitos dos estudantes já exerciam 

actividades profissionais ligadas ao Desporto. 

- Educação Social: 85% de empregabilidade total, muito embora só 65% dos diplomados se encontrem a 

trabalhar enquanto técnicos superiores. 

- Turismo: 70% de empregabilidade total, começando a fazer sentir-se uma redução dos índices de 

empregabilidade em função da situação pandémica. De referir, ainda, que muitos licenciados exerçam 

funções na área específica do Turismo e da Hotelaria, devido à inexistência de uma tabela oficial não nos 

é permitido afirmar que desempenham funções compatíveis com o seu grau académico. 

- Mestrado em Educação Pré-Escolar – 95% de empregabilidade, muito embora só cerca de 85% dos 

diplomados se encontrem a trabalhar enquanto educadores de infância na rede pública ou privada, sendo 

que cerca de 10% desenvolvem funções educativas no âmbito das AEC e em outras atividades. 

- Mestrado em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico – 90% de 

empregabilidade, muito embora só 45% dos diplomados se encontrem a trabalhar como professores do 

ensino básico na rede pública ou privada, sendo que os restantes se encontram a leccionar no Pré-

Escolar ou a desenvolver funções educativas no âmbito das AEC. 

- Mestrado/Curso de Especialização em Educação Especial: 95% de empregabilidade na área do Ensino 

Especial. 

- Mestrado/Curso de Especialização em Educação Social - 80% de empregabilidade total, dado que muitos 

dos estudantes já exerciam actividades profissionais na área social. 

- Mestrado em Treino Desportivo - 85% de empregabilidade total, dado que muitos dos estudantes já 

exerciam actividades profissionais na área social. 
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7. INTERNACIONALIZAÇÃO DO ISCE E NÚMERO DE ESTUDANTES E 

DOCENTES ESTRANGEIROS 

O ano letivo de 2020-2021 caracterizou-se por retração no estabelecimento de Bilateral Agreements no âmbito do 

ERASMUS +. No fim do ano letivo de 2020/2021, o ISCE tinha 62 parceiros, dos quais 36 com instituições de 

ensino superior europeias, 6 africanas, 9 da América do Sul e 2 da América do Norte. No que respeita aos 

parceiros, geridos pelo CCRI, com os quais foram assinados protocolos, com mobilidade verificamos que a Europa 

é a mais escolhida. O país com maior número de parceiros é a Espanha, no âmbito do programa Erasmus+, e o 

Brasil, Angola e Colômbia, no que respeita a protocolo fora do âmbito do programa Erasmus+. 

A Pedago (ISCE/ISCE Douro) integrou o projeto “Heart – Adaptive Reuse and HEritageTourism”, submetido 

pela Università degli Studi Roma Tre, em 2020, em parceria com a Roma Tre + Eutropian, ES/Universidad 

Autonoma de Barcelona, Municipality of Dubrovnik, Hellenic Open University e Aidlearn (aguarda-se aprovação). 

Candidatura aprovada na ação Erasmus+ KA103 [2020-06-01 - 2021-09-30: 16 meses] (Bolsas: SMS: 4; SMP: 4; 

STA: 10 STT: 10). 

Renovação da continuidade no Consórcio (KA108) com o ISAG - European Business School e a Un. Da Madeira, 

com a atribuição de duas bolsas para SMP.  

Mobilidade Erasmus 

Tendo em conta que cerca de metade do ano letivo foi condicionado pelas restrições de mobilidades internacionais, 

devido à situação pandémica, não foi possível manter a tendência de crescimento das mobilidades de outgoing e 

de incoming que se estava a verificar em anos anteriores. 

Estudantes 

No ano letivo de 2020/2021 não houve mobilidade de estudantes a nível do Outgoing, no entanto recebemos da 

Universidade Castilla de la Mancha, um estudante, que frequentou durante um semestre a Licenciatura em 

Educação Física de Desporto (ISCE) 
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Mobilidade de Docentes e Staff 

Docentes outgoing 

A mobilidade de docentes realiza-se essencialmente ao abrigo do Programa Erasmus+. A realização de um 

período de mobilidade ao nível da docência é uma experiência que beneficia não só o docente, como também os 

ISCE. Realizar um período de docência/formação numa instituição de ensino superior parceira representa uma 

mais-valia em termos do enriquecimento pessoal e profissional, sendo também um instrumento de melhoria e de 

partilha de boas práticas entre instituições.  

Devido aos constrangimentos já referidos, no ano letivo de 2019/2020 enviámos apenas 2 Professores em 

mobilidade para a Universidade de Granada.  

Docentes Incoming 

Em 2020/2021 visitaram o ISCE 4 docentes, 1 dos quais vieram em mobilidade ao abrigo do Programa Erasmus+.  

Curso Instituição de Envio Tipo de Mobilidade 

Tourism 
University of Sannio  
(Benevento, Itália) 

Ensino 

E os restantes de Universidades Brasileiras (FANESE – Faculdade de Negócios e Admistração e a Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul) e dos PALOP´S (Universidade Agostinho Neto e Universidade Metodista). 
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8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PARCERIAS ESTABELECIDAS 

O ISCE desenvolveu, ao longo do ano letivo de 2020-2021, um conjunto de acções de prestação de serviços 

externos, a maioria das actividades encontram-se alicerçadas em anteriores protocolos cujo desenvolvimento e 

estruturação foram sustentadamente desenvolvidos. 

Dinamização e participação no Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Odivelas. No âmbito do CLASO, o 

ISCE contribuiu para a concretização das seguintes ações: promoção da inclusão e coesão social; 

desenvolvimento de uma parceria efetiva e dinâmica que articulou a intervenção social em concertação com os 

diferentes agentes locais; planeamento integrado e sistemático do desenvolvimento social, potenciando sinergias, 

competências e recursos a nível local; organização do conjunto de respostas e equipamentos ao nível do concelho 

e das freguesias; procura de soluções para os problemas das famílias e pessoas em situação de pobreza e 

exclusão social; potenciar e divulgou o conhecimento sobre as realidades sociais do concelho. 

Participação e dinamização do Conselho Municipal de Educação de Odivelas. No âmbito do CMEO, o ISCE 

contribuiu para a coordenação e consulta, promovendo a nível municipal, a coordenação da política educativa local 

em articulação com outras políticas sociais, propondo acções consideradas adequadas, à promoção de maiores 

padrões de eficiência e eficácia do sistema educativo. 

Participação e dinamização do Conselho Municipal de Educação de Desporto. No âmbito do CMD, o ISCE sugeriu 

medidas de promoção do Desporto nas diferentes áreas no Município e apresentou um plano de cações para 

ajudar na dinamização de Odivelas Cidade Europeia do Desporto. 

Participação e dinamização de actividades de consultadoria ao Ministério de Educação de Angola – Instituto 

Nacional de Formação de Quadros. 

Elaboração de proposta deProjeto Piloto em 3 Escolas da Província de Qingdao para o desenvolvimento do futebol 

na República Popular da China. 

Estabelecimento de novos protocolos com a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho. 

Participação do ISCE na Assembleia Geral da EURODIR – European transnational network of training 

organizations for directors of welfare institutions. 

O ISCE integrou a Comissão de Acompanhamento do Novo Calendário Escolar do Concelho de Odivelas, 

nomeada pelo Conselho Municipal de Educação. Com o cumprimento do objetivo principal da Comissão - a 
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divulgação do documento final resultante desse acompanhamento - conclui-se que este projeto contribuiu para a 

coesão educativa do território, em harmonia com os princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras.  

(https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/writer_file/document/2050/relatorio repensar_o_ano_letivo.pdf) 

Foi assinado um contrato programa com o Sindicato dos Jogadores relativo à dinamização do curso de 

especialização em futebol de formação. O curso iniciado constituiu uma oferta inovadora e diferenciada que visou 

dotar os formados de competências ao nível do dominiu do processo do ensino do jogo de futebol, organização e 

planeamento do treino de jovens, desenvolvimento das capacidades motoras, liderança promoção do bem-estar e 

comportamentos de cidadania ativa e plena. 

Foi assindado pum protocolo com o Clube de Natação de Lisboa e o mesmo começou a ser operacionalizado no 

corrente ano academico através da atribuição de condições muito vantajosas para os estudantes do ISCE, para 

os associados e para os atletas campeões do CNLX, em diversas ações formativas e desportivas realizadas por 

ambas as instituições.  

O ISCE assinou um protocolo de parceria com a Associação Fórum Turismo que teve por objetivo a aproximação 

das áreas do saber à operacionalidade e execução dos setores que compõem o Turismo. 

O Instituto assinou um protocolo de cooperação com a Associação de Futebol de Lisboa. Em resultado do mesmo 

foram desenvolvidos programas para responder às necessidades da Associação Futebol Lisboa (AFL) e que 

possou por formar os formadores da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) para a pedagogia de ensino a 

distância bem como a elaboração de um plano de formação anual. 

O ISCE VIDA.ATIVA em estreita colaboração com os departamentos assumiu a dinamização de ações 

fundamentais: divulgação de ofertas de emprego; facilitação de oportunidades de trabalho; dinamização do grupo 

de Promotores do ISCE; organização de formações em várias áreas adjacentes à formação do ISCE; apoio à 

gestão de «boas ideias»; e acompanhamento de iniciativas da Comunidade. 

O ISCE VIDA.ATIVA integra, igualmente, o Gabinete de Apoio Psicopedagógico – GAPP nas suas unidades 

juntando-se este à UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Ativa), UPA-Emp (Unidade de Promoção da Atividade 

Empreendedora), GECOM (Gabinete de Extensão Comunitária),  

No domínio da cooperação internacional l, o ISCE foi uma das instituições participantes do CISIET 2020, congresso 

internacional que se realizou nos dias 6 e 7 de outubro. A edição deste ano, na linha das edições anteriores, 

realizadas na Colômbia (2016 e 2017), Perú (2018) e Equador (2019), teve como objetivo dar a conhecer 

https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/writer_file/document/2050/relatorio%20repensar_o_ano_letivo.pdf
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processos de investigação, experiência, reflexões ou propostas no âmbito das áreas da Investigação, Educação e 

Tecnologia, visando a partilha de dados e experiências e contribuindo para a consolidação e construção de redes 

de trabalho bem como servir de referência para comunidades acadêmicas, de investigação ou profissionais. 

Este evento, tutelado pelo Grupo de Investigação Kenta em conjunto com a Universidade Pedagógica Nacional 

(Colômbia) e a Universidade Militar Nueva Granada (Colômbia), teve em conta o cenário de pandemia mundial 

será realizado através de videoconferência: 

http://grupokenta.com.co/cisiet2020/?doing_wp_cron=1593787512.4474239349365234375000.  

O ISCE participou com o Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico (CIDET) da Universidade 

Pedagógica Nacional da Colômbia na apresentação das boas práticas de ensino em contexto pandémico. 

O Tourism and Hospitality International Journal, revista científica do Departamento de Turismo do ISCE, assinou 

um Protocolo com a Revista Observatório de Inovação do Turismo, projeto editorial do Núcleo de Pesquisa em 

Turismo da Universidade do Grande Rio (Unigranrio). O protocolo iniciou-se com a promoção da cooperação no 

desenvolvimento do 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. O projeto que permite apresentar dados relativos a uma amostra em grande escala, possibilitando a 

apresentação de resultados muito importantes que contribuirão certamente de forma determinante na recuperação 

do turismo nos dois países. 

  

http://grupokenta.com.co/cisiet2020/?doing_wp_cron=1593787512.4474239349365234375000
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9. PROCEDIMENTOS DE AUTO-AVALIAÇÃO E DE AVALIAÇÃO EXTERNA E 

SEUS RESULTADOS 

Da análise do Relatório de Auto-Avaliação Institucional bem como das suas conclusões, constata-se que a 

experiência adquirida, em anos anteriores, através dos processos de autoavaliação e de avaliação externa, foi 

concretizada uma verdadeira cultura de avaliação, que muito contribuiu para o envolvimento de todos os 

intervenientes neste processo de avaliação das mudanças introduzidas a nível pedagógico, em cada um dos ciclos 

de estudo avaliados. 

Assim, o Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade (GAPQ) seguindo as orientações presentes nos 

referenciais internacionais e as recomendações da A3ES procurou contribuir para o reforço da qualidade da 

Comunidade de Educação e Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, desenvolvendo um 

referencial aberto e democrático partilhado por alunos, docentes e parceiros institucionais, no respeito pelas 

exigências avaliativas nacionais e internacionais de referência para o sector. Deste processo resultou a construção 

do Manual da Qualidade. 

O GAPQ procurou, simultaneamente, responder às questões operacionais anteriormente sumariadas e manter 

atualizados 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. 

O relatório detalhado do GAPQ pode ser consultado no site do ISCE.  

Apresentamos uma análise swot que resume os resultados globais da avaliação. 

9.1. Análise Swot 

Pontos fortes 

Ensino 

O enquadramento dos objetivos dos CE na história, missão e projeto educativo do ISCE, é promotor de 

reconhecimento por parte dos estudantes, parceiros e mercado de trabalho. Os processos de avaliação interna e 

externa resultaram numa melhoria da oferta formativa. As parcerias potenciam a autonomia profissional e as 

competências facilitadoras de uma prática profissional ajustada aos contextos reais. 
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No contexto atual de pandemia foi uma mais valia o modelo e-leaning do ISCE, que permitiu o acompanhamento 

permanente em todas as valências dos Cursos, tanto a nível de aulas síncronas como no desenvolvimento de 

Seminários, Estágios e Investigação. 

Investigação 

A existência do CI-ISCE ajuda a promover uma cultura de prática investigativa, potenciando a integração dos 

docentes em projetos de investigação que podem vir a ser desenvolvidos em parceria. 

Tem sido uma prática recorrente em todos os cursos, o envolvimento dos estudantes nos projetos de investigação, 

traduzido em publicações conjuntas.  

Durante o ano letivo 2020/2021 houve uma melhoria muito significativa na Investigação, publicações e cooperação, 

tanto a nível nacional como internacional. 

Extensão e Internacionalização 

Existindo procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional e o relacionamento com a 

comunidade envolvente e com a reorganização da equipa do CCRI, foram realizadas ações de sensibilização para 

as mais-valias da utilização das bolsas Erasmus por parte de estudantes, docentes e pessoal de apoio aos ciclos 

de estudo, tendo-se verificado um incremento significativo. 

O ano letivo de 2020/2021 foi um ano de adaptação ao contexto pandémico do país, sendo que algumas das 

propostas programadas não se puderam realizar, mas ainda houve mobilidade antes do confinamento. 

Recursos Humanos 

Corpo docente estável, cumprindo os critérios de qualificação de pessoal docente para a acreditação de ciclos de 

estudos, a produzir investigação nas áreas core dos cursos, adequada às expectativas da comunidade científica. 

Pessoal não docente afeto aos ciclos de estudos com experiência e com bons níveis de desempenho nas suas 

funções e recetivos à formação numa perspetiva de melhoria de desempenho. 

Instalações e Recursos Materiais 

Campus educativo ecológico e multifuncional e adequado aos ciclos de estudo da instituição e com capacidade 

de gerar receitas próprias. 
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Disponibilização de novas salas de apoio aos estudantes e obras de melhoria efetuadas em diversos espaços. 

Informação, Imagem e Comunicação 

Departamento de comunicação e marketing com novas valências ao nível da comunicação web. 

O responsável pelo Departamento introduziu nova dinâmica e desenvolveu novas estratégias que contribuíram 

para uma imagem mais sólida e atrativa do ISCE. 

Avaliação e Promoção da Qualidade 

O nível de implementação do GAPQ permite dispor de um sistema interno de qualidade orientado para a melhoria 

contínua. 

Foi criado o Regulamento do GAPQ e o Regulamento da Proteção de Dados relativamente às atividades 

desenvolvidas pelo GAPQ, documentos que se encontram disponíveis na plataforma (espaço GAPQ) e no site do 

ISCE, assim como o Manual da Qualidade. 

A equipa do GAPQ reúne semestralmente com todos os elementos que a compõem, sendo abordadas questões 

relativas a Docentes, Estudantes, Pessoal Docente e Pessoal Não Docente que estão representados na equipa 

por um elemento de cada grupo. 

Nessas reuniões foram discutidos alguns aspetos considerados mais frágeis e mediante propostas, têm sido 

reformulados diversos documentos incluindo os questionários. 

Foi também constituído um grupo de trabalho com conselheiros do CTC para sugerirem novas propostas. 

Pontos fracos 

Ensino 

Alguns CE começam a revelar menores indicadores de empregabilidade, o que baixa a atratividade na escolha de 

algumas formações por parte dos estudantes. O aumento do número de trabalhadores-estudantes aumenta as 

taxas de abandono e o tempo médio de conclusão dos cursos. 

Investigação 

A dimensão da instituição dificulta a avaliação e acreditação do Centro de Investigação pela FCT. 
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Extensão e Internacionalização 

Baixa mobilidade de estudantes ao nível do outgoing e do incoming. 

Recursos Humanos 

Os docentes desenvolvem poucas atividades em ambiente empresarial, através de projetos, prestações de 

serviços e visitas regulares a empresas e outras instituições. 

Instalações e Recursos Materiais 

As acessibilidades dificultam a atração de estudantes sem viatura própria, particularmente estudantes em horário 

pós-laboral. 

Informação, Imagem e Comunicação 

Apesar do investimento na comunicação e marketing ainda é difícil a divulgação de novas ofertas formativas, 

designadamente na área da educação multimédia. 

Avaliação e Promoção da Qualidade 

O grau de envolvimento das partes interessadas em exercícios de avaliação interna e externa está, ainda, abaixo 

das expetativas, pela pouca adesão às respostas aos questionários que semestralmente são enviados, 

relativamente aos alunos. 

Frequentemente há estudantes que respondem ao questionário das UC e não respondem ao geral, o que nos 

dificulta o tratamento estatístico. 

No entanto no 2ºsemestre notou-se um maior número de respostas face ao 1º semestre. 

Oportunidades 

Ensino 

A reorganização dos CE em decorrência dos processos de avaliação internos e externos (A3ES) promove 

capacidades críticas e empreendedoras. 

O ISCE poderá aprofundar o papel de instituição construtora de conhecimento, ajudando à afirmação e 

reconhecimento profissional nas suas áreas de formação. 



 
Rua Bento Jesus Caraça, 12 
2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 Fax: 219 332 688   
 e-mail: geral@isce.pt  

 

 

69  

A nova legislação sobre o ensino a distância constitui uma oportunidade para implementação de programas de 

formação em e-learning e b-learning acessíveis a públicos diferenciados, incluindo formações. 

Investigação 

As parcerias específicas com as IES nacionais e internacionais potenciam a qualidade das atividades de I&D e 

encorajam o estabelecimento de consórcios para futuros financiamentos. 

Extensão e Internacionalização 

O aprofundamento da parceria com a Câmara Municipal de Odivelas e outras instituições locais podem contribuir 

para o desenvolvimento regional através de atividades de extensão educativa, cultural e técnica. 

O incremento das parcerias internacionais potenciará a realização de mobilidades e novas atividades técnico-

científicas e pedagógicas. 

Recursos Humanos 

O reforço de formação avançada do Pessoal Docente maximizará a sua atuação nas áreas científicas dos ciclos 

de estudos enquanto garante de sustentabilidade. 

A formação profissional contínua do pessoal de apoio ao ISCE permitirá potenciar o valor dos trabalhadores e da 

Instituição.  

Avaliação e Promoção da Qualidade 

O trabalho do GAPQ e as mais-valias introduzidas no sistema, resultantes das avaliações internas e externas, 

auspiciam a possibilidade da sua avaliação pela A3ES e a consequente melhoria, motivando a comunidade 

educativa para aumentar a participação nos processos de tomada de decisão. 

Partindo da análise das respostas aos questionários, o GAPQ reformulará os instrumentos utlizados, acatando as 

sugestões que contribuam para uma melhoria. 

Constrangimentos 

Ensino 

Algumas camadas populacionais ainda percecionam o ensino superior politécnico como sendo de qualidade 
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inferior face ao ensino universitário. 

Os CTSP são percecionados de modo indefinido pela população em geral. 

As carências financeiras das famílias e os seus baixos níveis de rendimento, especialmente neste ano letivo, 

decorrentes da pandemia, também concorreram neste campo dos constrangimentos, no entanto a PEDAGO 

esteve sempre disponível para encontrar soluções. 

Investigação 

A falta de financiamento externo ao CI-ISCE dificulta o papel do centro enquanto um pilar fundamental na 

consolidação de um sistema de I&D moderno e competitivo. A inexistência de investigadores a tempo inteiro 

constitui um constrangimento para aumentar a produção científica de reconhecido mérito internacional, atrasando 

o processo de candidatura para avaliação pela FCT. 

A inexistência de um gestor de investigação a tempo integral dificulta as candidaturas aos projetos de I&D. 

Extensão e Internacionalização 

A situação socioeconómica decorrente da Pandemia veio fragilizar ainda mais a dinamização de parcerias 

nacionais e internacionais. Os baixos valores nas bolsas Erasmus são um constrangimento importante às 

mobilidades dos estudantes. 

Recursos Humanos 

Muito embora esteja a ser realizada a avaliação de desempenho nem sempre tem havido disponibilidade financeira 

para proceder a reposições na carreira. 

Avaliação e Promoção da Qualidade 

As taxas da A3ES aos Pedidos de Auditoria de SIGQ constituem um constrangimento.  

A saída do Técnico Superior que colaborava com o GAPQ no tratamento dos dados, dificultou o processo de envio 

e tratamento dos questionários. 
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Nota Conclusiva 

O Relatório de Atividades relativo ao ano letivo 2020-2021 reporta-se a um ano letivo de grande importância para 

a instituição. Nele se deram passos decisivos no âmbito da avaliação externa, em especial no que respeita ao 

processo de autoavaliação institucional, implicando este a criação de condições de melhoria com reflexos diretos 

em toda a vida da instituição. Este ano de funcionamento do ISCE demonstra-se como um momento determinante 

no processo de recuperação e desenvolvimento da instituição no meio envolvente, tendo-se dado passos 

significativos no reforço da qualidade dos relacionamentos institucionais com a autarquia, e com alguns dos 

principais agentes intervenientes no tecido económico e social da região, para isto tendo em grande medida 

contribuído a capacidade de realização de atividades de extensão à comunidade, envolvendo participação e rede 

de parcerias que determinaram dinâmica e desafios inovadores. Pode dizer-se que, em todos os eixos estratégicos 

apontados no Plano Estratégico 2017-2020, se verificaram (em níveis diferenciados) avanços no desenvolvimento 

e crescimento da instituição. 

Face ao exposto há condições de desenvolvimento em qualidade do ISCE que se devem aferir cuidadosamente, 

existem também motivos suficientes para auspiciar uma nova fase de crescimento da instituição no futuro próximo. 

 

Odivelas, 21 de dezembro de 2021 

O Presidente 

 

(Prof. Doutor Luís Picado) 


