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RELATÓRIO ANUAL 

(2021-2022) 

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  

2021-2022. 
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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 2021/2025, 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 

IMPLEMENTAÇÃO DOS NOVOS 
ESTATUTOS 

Concretizar o novo conceito do ISCE - Instituto Superior 
de Lisboa e Vale do Tejo, como instituição de ensino 
superior que contempla diversos departamentos 
científicos e pedagógicos nas áreas do estudo da 
formação das ciências do desporto, das ciências da 
educação, das ciências empresariais e das ciências 
sociais e humanas em contraponto com o anterior 
conceito de escola de formação de 
educadores/professores.  

Realização de eleições estratificadas por ciclos 
de estudos para eleição dos representantes dos 
professores e estudantes para o CTC e CP. 
 
Revisão dos regulamentos de competências de 
Diretores de Departamento e Coordenação de 
Curso. 
 
Criação de uma comissão de trabalho para o 
desenvolvimento da área das ciências 
empresariais. 

MUDANÇA/AMPLIAÇÃO DE 
INSTALAÇOES 

Buscar uma nova centralidade e melhores 

acessibilidades. 

Processo de Licenciamento e início das 

obras estruturais. 

ENSINO 

Dinamizar e consolidar a oferta formativa. 

 

 

 

Constituição de equipas para acreditação e acompanhamento de 

novos ciclos de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar a oferta de formação ao longo da vida  

 

Dinamizar seminários de enriquecimento técnico-

científico resultantes das avaliações da qualidade 

(alunos e professores).  

 

Pedido de acreditação prévia junto da A3ES de ciclos de 

estudo na modalidade de ensino a distância: Mestrado 

em Educação (Especialidades de Administração e 

Gestão Escolar, Supervisão Pedagógica e 

Desenvolvimento Sociocomunitário 

Mestrado em Turismo, Marketing e Inovação. 

Mestrado em Exercício, Desporto   e Bem-estar 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

 

Levantamento das necessidades formativas junto de 

atuais, antigos alunos e da comunidade educativa. 

Realização de um plano de formações de curta duração 

por departamento. 
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MEDIDAS DE APOIO 
COMPORTAMENTAL 

 

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

ES´SCOOL, deu-se continuidader à prestação do 

serviço de apoio psicológico à comunidade ISCE 

(alunos, docentes, funcionários e técnicos). O Gabinete 

de Psicologia e Aconselhamento tem como objetivo 

promover a saúde mental e o bem-estar de toda a 

comunidade ISCE, disponibilizando um conjunto de 

serviços de psicologia. 

 
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 

Reestruturação do CI-ISCE e elaboração novo 

regulamento de funcionamento. Aplicação do 

regulamento para financiamento das atividades de 

investigação de modo a promover as publicações 

adequadas às expectativas da comunidade científica de 

cada um dos ciclos de estudo da instituição. 

 

Plano Local de Leitura Educativo em curso (ISCE e 

CMO). 

ISCE & ISAMB: Projeto ESCOOL e Projeto Dream Yold 

– Qualidade de vida e bem-estar, no espaço 

intergeracional e nos cenários de vida (Em curso). 

Universitad Miguel Hernandez de Helch (ESPANHA)/ 

ISCE (PORTUGAL). Análisis e intervención psicológica 

en la prevención de conductas de riesgo para la salud. 

Número de registro 11/0075 Índice PITT: 110,76. 

ISCE & INFQ-MEA: Participação e dinamização de 

atividades de consultadoria ao Ministério de Educação 

de Angola – Instituto Nacional de Formação de Quadros 

(em curso). 

ISCE e Benfica LAB observação e análise de jogo, 

fisiologia do esforço e nutrição. 

Projeto de investigação “Estudo sobre os efeitos da 

Pandemia no Turismo”, que realiza a recolha de dados 

no Rio de Janeiro e em Portugal para a elaboração de 

uma análise comparativa das duas realidades (ISCE e 

Universidade do Grande Rio (Unigranrio). 

EXTENSÃO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

Reforçar e ampliar as atividades de cooperação com a comunidade 

envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar e diversificar a mobilidade internacional, alargando o 

âmbito geográfico e temático da cooperação. 

 

 

Integração do ISCE no Conselho Municipal de 

Integração dos Migrantes Educação. 

Participação do ISCE no Conselho Municipal de 

Desporto e no Conselho Municipal da Juventude da 

CMO. 

Dinamização dos protocolos com o Sindicato de 

Jogadores de Futebol (curso de futebol formação), 

Associação de Futebol de Lisboa (formação de 

formadores) e Clube de Natação de Lisboa (ações de 

curta duração). 

 

Participação do ISCE na Assembleia Geral da 

EURODIR – European transnational network of 

training organizations for directors of welfare 

institutions. 
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Atualização do site para estudantes estrangeiros. 

Participação do ISCE em feiras internacionais de 

educação (Angola, Brasil e Colômbia). Sessões de 

esclarecimento e incentivo à mobilidade 

internacional a realizar pelo CCRI junto do 

pessoal docente, staff e estudantes. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

Pessoal Docente 

Melhorar a capacidade científica e pedagógica dos docentes. 

 

 

 

Pessoal não Docente 

Melhorar a formação e as competências profissionais do pessoal 

não docente 

Apoio institucional para a frequência de Doutoramento 

(2) e Pós-Doutoramento (2) e organização e 

realização de provas de especialista (9) nas áreas 

“core” dos ciclos de estudo. 

Incentivos à publicação em revistas internacionais com 

revisão por pares através de apoio financeiro e de 

tempo. 

Realização de ações de formação profissional contínua 

de acordo com os resultados da auditoria interna de 

formação (áreas técnicas e comportamental).  

INSTALAÇÕES E RECURSOS 
MATERIAIS 

Melhorar as instalações e os recursos materiais.  

 

Colocação de telheiros em espaços exteriores e de 

uma tenda de lazer para estudantes. 

Início das obras de ampliação do refeitório e 

beneficiação do bar. 

Atualização do equipamento informático. 

Atualização do acervo documental designadamente 

digital. 

INFORMAÇÃO, IMAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

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

uma ligação eficaz com o público-alvo através da Web 

Com. 

Acessos personalizados com base em perfis de 

utilizador (através do site e da plataforma blackboard 

academic). 

AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO  
DA QUALIDADE 

Revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho Docente 

 

Melhoria do sistema interno de qualidade orientado para a melhoria 

contínua e certificado pela A3ES. 

Foi apresentado o novo Regulamento de Avaliação de 

Desempenho Docente 

 

Elaboração de um quadro de indicadores de 

monitorização e avaliação das principais áreas de 

atividades. 

Sessões de esclarecimento sobre a avaliação e 

promoção da qualidade de modo a promover o aumento 

do grau de participação das partes          interessadas. 

Constituição da comissão de trabalho para certificação 

do SIGQ 

1.1. Ensino 

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

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

regime presencial e em e-learning. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pretendeu-se: 

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

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

- Aumentar e sistematizar a oferta de disciplinas de opção; 

- Diversificar os horários de funcionamento; 

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

do novo perfil de estudantes. 

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. Deste modo, promoveu-se: 

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

modo fundamentalmente auto-orientado; 

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

ISCE e a sua divulgação na biblioteca digital e em publicações nacionais e internacionais; 
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- O aumento do número de publicações conjuntas, de docentes e estudantes. 

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

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

enquanto formação de curta duração do ensino superior.  

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

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

qualidade e na elaboração de propostas de melhoria.  

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

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

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

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

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

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

programas existentes ou a criar, permitiu diversificar a oferta formativa e responder mais eficazmente às 

necessidades dos formandos. Assim, procedeu-se ao levantamento das necessidades de formação profissional 

contínua coorganizando-se iniciativas com outras instituições e associações profissionais e aprofundando-se as 

ações nas modalidades de formação presencial e a distância. 

Relativamente à melhoria da eficiência formativa 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, 

permitindo a melhoria das taxas de aprovação e do sucesso escolar, diminuindo as taxas de abandono e o tempo 

médio de conclusão do curso.  

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

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

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

percebendo e apoio às suas rotas profissionais; a gestão de redes entre o Universo do ISCE e a malha profissional 

na área dos Cursos que o ISCE leciona, a premissa de ações de facilitação nas relações dos Profissionais recém-

formados com mercado de trabalho e a ligação à Comunidade que potenciou o desenvolvimento local e da 

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

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

Comunitária) e o GPP (Gabinete Psicopedagógico). 

Complementarmente, foi dinamizado o Gabinete de Psicologia e Acompanhamento. No âmbito do protocolo 

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

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

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

de serviços de psicologia. 

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

da DGES; acompanhou os alunos no processo de candidatura às Bolsas de Estudo; organizou os dados 

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

divulgação através da página dos serviços na Internet. 

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

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

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

UniDED constituiu-se como uma estrutura com responsabilidades na área da gestão e organização das formações 

com a componente online, concretizadas na oferta formativa do ISCE. Coube à UniDED promover o 

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

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

contextos. 

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

acreditação prévia de Novos Ciclos de Estudos, designadamente: 

- Mestrado em Educação (Especialidades de Administração e Gestão Escolar, Supervisão Pedagógica) e Desenvolvimento 

Sociocomunitário  

- Mestrado em Turismo, Comunicação e Inovação. 

- Mestrado em Exercíucio, Desporto e Bem-estar. 

- Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos. 
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1.2. Investigação 

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

institucionalização e financiamento da investigação realizada pelos investigadores/docentes, considerada 

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

de horas semanais para investigação consideradas no horário de cada docente. 

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

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

formativo. Assim, foram considerados como institucionalizáveis os projetos de investigação que se enquadraram 

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

Foi ainda identificada a necessidade de se desenvolverem projetos de investigação nas seguintes áreas: Ciências 

do Desporto, Ciências da Educação; Ciências Sociais e Humanas e Turismo (ver mais adiante os relatórios de 

atividades por departamento). 

Promoveu-se 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. 

Coube ao Centro de Investigação do ISCE apresentar-se, de modo sistemático, como uma base de dados 

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

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

investigadores pertencentes a cada grupo de investigação (ver site do CI-ISCE - 

http://ci.isce.pt/home/apresentacao). 

O CI-ISCE dinamizou as atividades científicas, tecnológicas e artísticas, designadamente: as resultantes das 

parcerias entre o ISCE e as demais instituições de ensino superior, identificando a partilha de investigadores e 

recursos; da investigação na área dos ciclos de estudos do ISCE, acreditados pela A3ES, em que docentes 

desenvolveram a sua atividade; do incremento do número de publicações do corpo docente por ciclo de estudos; 

do impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 

económico; da integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos ou parcerias nacionais 

e internacionais; da utilização e monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua 

melhoria; do acompanhamento da investigação desenvolvida pelos docentes e estudantes. 

http://ci.isce.pt/home/apresentacao


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

 

 
 
 

10  
 
 

Foi realizado o aprofundamento da cooperação com os centros de investigação em áreas afins com quem foram 

estabelecidos protocolos específicos nomeadamente: 

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

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

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

- Centro de Investigação em Sociologia e Antropologia Augusto da Silva; CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de 

História, Culturas e Sociedades; CLUNL – Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa; CEEPS - Centro 

de Estudos de Educação e Promoção da Saúde – FMH; LCM - Laboratório de Comportamento Motor – fmh; CeiED 

– Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento – ULHT e UIDEF – Unidade de 

Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação – IE-UL.  

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

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

Translation and Anglo-Portuguese Studies; PREVENGO – Universidad Miguel Hernandez de Elche; A.R.E.A. – 

Análises de la Realidad Educativa Andaluza – Universidad de Granada; Grupo de Investigación 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. 

Os dados relativos às principais publicações realizadas no ano de 2021/ 2022 em artigos em revistas 

internacionais, artigos em revistas nacionais, comunicações em eventos internacionais, comunicações em eventos 

nacionais, livros e capítulos de livro podem ser consultados em http://ci.isce.pt/producao-cientifica. 

1.3. Atividades de Extensão e Internacionalização 

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

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

entre a formação e o emprego. A internacionalização do ISCE foi desenvolvida através do Centro de Cooperação 

e Relações Internacionais (CCRI) (ver mais adiante 7 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ISCE E NÚMERO DE 

ESTUDANTES E DOCENTES ESTRANGEIROS), promovendo: o desenvolvimento de ações de cooperação; a 

participação em redes internacionais; a promoção de projetos de investigação em parceria com instituições 

estrangeiras e a promoção de programas de mobilidade de estudantes, docentes, staff e investigadores. 

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

http://ci.isce.pt/producao-cientifica
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os acordos de cooperação, designadamente para a realização de atividades de formação profissional, cursos de 

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

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

Juventude e de Integração dos Migrantes.  

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

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

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

promoção do sucesso escolar e à prevenção do abandono escolar. 

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

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

No conselho municipal de desporto promoveu-se o processo de desenvolvimento desportivo municipal através de 

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

da intervenção desportiva municipal. 

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

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

decisores municipais. 

No conselho municipal de integração dos migrantes contribuimos para a política de integração de migrantes e de 

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

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

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

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

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

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

se refere aos domínios da educação e ciência. De destacar, a renovação das relações de cooperação com Cabo-

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe no que se refere à mobilidade de estudantes, docentes 

e pessoal técnico bem como a manutenção da oferta de bolsas de estudo para estudantes destes países. Assim, 

procedeu-se à análise dos convénios estabelecidos e à reelaboração de planos de ação traduzíveis em convénios 
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específicos. No quadro da cooperação a nível bilateral, a intervenção, situou-se sobretudo ao nível da cooperação 

estabelecida com os países da CPLP, os países da América Latina e da Europa. Os convénios marcos 

enquadraram a cooperação a desenvolver e estabeleceram as linhas de força que regeram o contributo para o 

desenvolvimento económico e social nos países parceiros através da participação em projetos e programas de 

cooperação bilateral. Ao nível da cooperação com Angola foram promovidos projetos e programas em várias áreas 

nos domínios da educação e da ciência destacando-se a consolidação das apostas nos setores da educação e do 

desporto. A cooperação com a Colômbia continuou a ser promovida através da rede ILUMNO e dos convénios 

específicos estabelecidos com um conjunto de universidades que partilham identidades e planos de 

desenvolvimento. Estas parcerias tiveram 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. Foram, ainda, potenciados os estágios e intercâmbios em áreas 

de interesse comum para as instituições que compõem a rede ILUMNO. Para benefício mútuo, fortalecimento de 

laços de amizade entendimento e cooperação foram aprofundados os acordos no âmbito da cultura e da educação 

entre o ISCE e Universidades Colombianas. Como principais eixos estratégicos destas parcerias destacaram-se 

os seguintes: - Intercâmbio de professores, investigadores e estudantes, formação e atualização pedagógica e 

científica de docentes e investigadores. - Desenvolvimento conjunto de projetos de investigação. - Realização de 

cursos, seminários, conferências e oficinas pedagógicas, entre outros. - Gestão de publicações conjuntas.  

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

académicos, científicos e culturais com o GRUPO CAELIS. Relativamente aos países Europeus o ISCE pretendeu 

estreitar o âmbito de atuação na REDE EURODIR (constituída por instituições dos seguintes países: Alemanha, 

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

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

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

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

para aprovação junto das instâncias próprias.  
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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 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 remodelação dos mobiliários do bar, agora com maior capacidade e mais moderno e confortável, com 

zonas para trabalho. 

 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.  
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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.  

1.6. Informação, Imagem e Comunicação 

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

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

atividades. 

Assim, foram trabalhadas as seguintes dimensões: 

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

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

e de ferramentas de comunicação interna. 

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

em conta o seguinte: 

o História, missão, valores, parceiros estratégicos, estrutura organizacional, processos internos, 

cenários e objetivos para o futuro. 

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

o Identificação das diferentes tipologias de perfil dos estudantes, conhecendo os seus hábitos e 

motivações de comportamento e ajustando a estratégia às mesmas. 

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

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

instituição, identificando inovações importantes e as suas vantagens comparativas em termos 

da oferta de valor. 

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

em conta o público-alvo. 

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

alocar às ações de captação de estudantes. 

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

obtidos e dos resultados esperados ao nível da notoriedade da marca. 

o Promoção das ofertas formativas através de ações direcionadas para potenciar a atração, 

retenção e fidelização de estudantes. 
 

1.7. Avaliação e Promoção da Qualidade 

Neste domínio prioritário a ação do GAPQ assumiu capital importância, reforçando a sua atuação de modo a se 

continuar a assumir como a face visível do compromisso de mobilização da Comunidade ISCE para a construção 

de uma Cultura Organizacional de Conhecimento e Qualidade, partilhada por todos e com a participação ativa de 

alunos, docentes, colaboradores não docentes, parceiros externos, nacionais transnacionais.  

Face ao exposto o ISCE pretendeu aprofundar o sistema interno de qualidade orientado para a melhoria continua, 

designadamenete: 

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

aumento do grau de participação das partes interessadas. 

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

do Instituto. 

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

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

GAPQ, continuou-se a 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. 
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Para tal, destacou-se a importância de dar continuidade ao trabalho realizado no terreno com a realização de 

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

sessões práticas procurou-se contribuir para a cooperação entre alunos e docentes, assim como, para a 

importância da dinamização do espaço Qualidade – um espaço criado na plataforma para divulgação, reflexão e 

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

O GAPQ manteve atualizado 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. 

Em anexo podem ser consultadas as atividades desenvolvidas e 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 – Anexo 1 

2.2. Departamento de Educação – Anexo 2 

2.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Anexo 3 

2.4. Departamento de Turismo – Anexo 4 
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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 

2021-2022 12 42 36 6 96 

3.2. Pessoal Não Docente 

CATEGORIAS 
Ano Letivo 
2021-2022 

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 

2020-2021 286 625 

2021-2022 369 721 

2022-2023 352 800 
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5. GRAUS ACADÉMICOS E DIPLOMAS CONFERIDOS 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais: terminaram 11 alunos.  

Licenciaturas: terminaram 104 alunos. 

Mestrados: termimaram 21 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: 86% 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.  

- Desporto: 98% 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. 

- Gestão Turistica: 96% de empregabilidade total. 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 – 100% de empregabilidade, muito embora só cerca de 90% 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 – 100% de 

empregabilidade, sendo que 45% dos diplomados se encontrem a trabalhar como professores do ensino 

básico na rede pública ou privada e os restantes encontram-se a leccionar no Pré-Escolar ou a 

desenvolver funções educativas no âmbito das AEC. 

- Mestrado/Curso de Especialização em Educação Especial: 100% 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 - 90% 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 

No ano letivo de 2021-2022 caracterizou-se por uma ligeira tendência de crescimento no estabelecimento de 

Convénios Internacionais e de Bilateral Agreements no âmbito do ERASMUS +.  

No fim do ano letivo de 2020/2021, o ISCE apresentava já 62 parcerias internacionais, das 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 se estabeleceram acordos de mobilidade, verificamos que 

a Europa é a região mais escolhida. No que ao programa Erasmus+ diz respeito, os países com os quais o ISCE 

tem maior número de parceiros é Espanha em primeiro lugar e em seguida Itália. Relativamente a protocolos fora 

do âmbito deste programa europeu, Brasil, Angola e Colômbia são os países que fornecem mais parcerias ao 

ISCE. 

Enquadrado na ação KA2 do programa Erasmus+, a Pedago (ISCE/ISCE Douro) integrou a candidatura do 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.  

A candidatura no âmbito da ação KA103, do programa Erasmus+, foi aprovada [2020-06-01 - 2021-09-30: 16 

meses] (Bolsas: SMS: 4; SMP: 4; STA: 10 STT: 10). Neste ano letivo renovou-se a continuidade do Consórcio 

(KA108) com o ISAG - European Business School e a Un. da Madeira, com a atribuição de duas bolsas para SMP.  

Ao nível da mobilidade no âmbito das parcerias internacionais, referimos as visitas do Prof. Tomas Sola Martinez 

e do Prof. Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidade de Granada); do Prof. José António Garcia del Castillo 

da Universidade Miguel Hernandez de Elche; do Prof. Antonio Bascones Martínez da Universidad Complutense; 

do Prof. Otto Federico von Feigenblatt da Keiser University; do Prof. José Luis Lancho - Catedrático Jubilado da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Córdoba; da Professora Renata Sribar, da Alma Mater Europaea - 

Institutum Studiorum Humanitatis (AMEU – ISH - Eslovénia) e do Prof. Luiz Moutinho, professor catedrático da 

Universidade de Suffolk (RU) e Universidade do Pacífico Sul (Fiji). 

Quanto ao outgoing dos docentes, destaca-se a visita em mobilidade de 11 docentes, às seguintes universidades 

Dublin, Ireland University of Warsaw, Polónia; Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona; Universidad de 

Granada; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidade de Cádiz; Universidade de Córdoba; Institut 

Nacional d'Educació Física de Catalunya; Università degli Studi della Tuscia e Keiser University .  
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 Relativamente ao outgoing de pessoal não docente, destacam as deslocações de um element do Departamento 

de Marketing & Comunicação à Universitat de Girona [Escola Universitària Mediterrani-centre adscrit UdG] - 1) e 

um element dos Serviços Académicos à Universidade de Granada. 

Mobilidade Erasmus 

Indicadores  
 
No ano letivo de 2021-2022 confirmou-se uma ligeira tendência de crescimento do número de estudantes 

interessados por mobilidades internacionais, o número de candidatura apresentadas para mobilidades, outgoing, 

foi superior ao do ano letivo anterior. 

 
Tabela 1 - Níveis de mobilidade internacional (2021-22) 

 

Nível de Internacionalização 2020-21 2021-22 

Nº de alunos Internacionais 0 0 

Alunos em programas Erasmus+   

Estudantes enviados/ outgoing Erasmus 0 5 

Estudantes recebidos/incoming Erasmus 2 4 

Docentes enviados / outgoing Erasmus 0 1 

Docentes recebidos/incoming Erasmus 1 3 

Mobilidade - Staff 0 0 

 

 
Tabela 2 - Previsão dos níveis de mobilidade internacional – Estudantes. (2022-23) 

 

Nível de Internacionalização 2022-23 

Alunos em programas internacionais  

Outgoing 6 

Incoming 6 

Como se pode verificar na tabela 1 existiu um aumento das mobilidades internacionais, no ano 2021/22. Contudo, 

para o ano letivo 2022/23 já existe uma previsão de mais interesses pelas mobilidades. 

Tendo em conta que ainda existiram condicionalismos 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, mas os números revelam-se auspiciosos. 

  



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

 

 
 
 

24  
 
 

8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PARCERIAS ESTABELECIDAS 

O ISCE desenvolveu, ao longo do ano letivo de 2021-2022, 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. 

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. 
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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 2021, congresso 

internacional que se realizou em outubro. A edição deste ano teve como objetivo dar a conhecer 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). 

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. 
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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 (https://www.isce.pt/pt/o-isce/planos-e-

relatorios).  

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 

https://www.isce.pt/pt/o-isce/planos-e-relatorios
https://www.isce.pt/pt/o-isce/planos-e-relatorios
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competências facilitadoras de uma prática profissional ajustada aos contextos reais. 

O contexto atual pós-pandemia recolhece a importância da tecnologia e permite a disseminação do modelo e-

leaning do ISCE. 

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 2021/2022 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. 

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. 

Disponibilização de novas salas de apoio aos estudantes e obras de melhoria efetuadas em diversos espaços. 
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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 
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reconhecimento profissional nas suas áreas de formação. 

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. 
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Constrangimentos 

Ensino 

Algumas camadas populacionais ainda percecionam o ensino superior politécnico como sendo de qualidade 

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 2021-2022 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 2021-2025, 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 2022 

O Presidente 

 

(Prof. Doutor Luís Picado) 
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PREÂMBULO 

 

O presente documento tem como objectivo sintetizar as atividades desenvolvidas durante o 

ano letivo de 2021/2022 pelo Departamento de Ciências do Desporto do Instituto Superior de 

Lisboa e Vale do Tejo.  

O documento estrutura-se e apresenta, em primeiro lugar, as diferentes atividades 

desenvolvidas pelo Departamento e seus colaboradores e, em segundo lugar, uma análise 

global do funcionamento do Departamento, referenciando os seus pontos fortes e fracos e 

sugerindo melhorias no sentido de uma maior eficácia futura. 
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1. FORMAÇÃO GRADUADA E PÓS-GRADUADA 

 

1.1. Realização do 1ºano da 2ª edição do Mestrado em Treino Desportivo em 

Futebol  

No ano letivo de 2021/2022 decorreu o 1ºano da 2ª Edição do Mestrado em Treino 

Desportivo em Futebol contando com uma turma de 10 alunos.  

Adicionalmente, decorreu o 2ºano do referido mestrado, culminando com a 

apresentação de 12 relatórios finais de curso. Formaram-se, assim, mais 12 mestres em 

treino desportivo de futebol pelo ISCE.  

 

 

1.2. Conclusão da 1ªedição do plano de estudos da Licenciatura em Desporto 

 

No novo plano de estudos decorreram, no 3ºano, estágios curriculares nas 

modalidades de futebol, futsal, natação e, pela primeira vez no ISCE, estágio curricular 

em voleibol, relativos aos estudantes que seguiram a opção I no 3º ano da Licenciatura 

em Desporto.  

Adicionalmente, no âmbito da especialização em exercício físico (opção II do novo 

plano de estudos) realizaram-se, pela primeira vez, estágios curriculares em Ginásios e 

“Health Clubs”, para alunos que pretenderam adquirir competências técnicas e 

pedagógicas neste domínio. 

Paralelamente, decorreram os 1º e 2ºanos da Licenciatura em Desporto.  

 

1.3. Atribuição de equivalências a treinador desportivo: Licenciatura em Desporto 

       No decorrer do ano letivo foram atribuídas pelo IPDJ, via respetivas federações 

desportivas, a equivalência total ao Grau I de treinador desportivo, bem como à 

componente geral do Grau II, nas modalidades de futebol, futsal, basquetebol, voleibol 

e natação. Aguarda-se igual atribuição nas modalidades de andebol e atletismo.   
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1.4. Criação da Pós-Graduação em Gestão de Organizações Desportivas 

    No âmbito do aumento da oferta formativa do Departamento de Ciências do 

Desporto, foi elaborada, em parceria com a Universidade Atlântica, uma Pós-

Graduação em Gestão de Organizações Desportivas. 

    Pretende-se que esta formação assuma um carácter disruptivo em relação às 

tradicionais formações nesta área, normalmente com um cariz eminentemente teórico.  

    Deste modo, a maioria dos formadores escolhidos apresentam uma significativa 

experiência prática nos vários domínios do ramo autónomo da Gestão do Desporto.    

O curso parte, assim, de um enquadramento geral do domínio de intervenção do 

Gestor em ambiente dinâmico para uma aplicabilidade, profunda e transversal, num 

contexto competitivo, feroz e implacável como são as características do ambiente da 

gestão desportiva. 

  

 

 

2. PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

 

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 Desporto.  

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

conjunto de práticas de intervenção que constituirão uma mais-valia para o exercício da 

profissão de técnico superior de desporto, e de acordo com as indicações dos 

referenciais para a obtenção do grau de treinador desportivo do Instituto Português do 

Desporto e Juventude. 

Ademais, em alguns destes protocolos foi operacionalizada a preferência de 

estudantes da Licenciatura em 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. 
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Assim, foram levados a efeito protocolos com os ginásios H2O Vita, Rodasfit e com 

as cadeias Holmes Place, Fitness Hut,e People. 

No sentido de reforçar a rede de protocolos na área do treino desportivo foram, 

igualmente, formalizados acordos com os seguintes clubes: CA Tenente Valdez, SCU 

Torreense, CD Belas, CRD Arrudense, Casa Pia Atlético Clube, SC Linda-a-Velha, CD 

Mafra, SC Frielas, CAC e FC Alverca.    

 

 

 

3. EVENTOS TÉCNICO - CIENTÍFICOS  

3.1 Realização de Seminários Abertos em Treino Desportivo no ISCE 

Durante o ano letivo realizaram-se 3 Seminários abertos, em modelo on-line, 

englobados na 7ª Edição do Mestrado em Treino Desportivo – Futebol, que contaram 

com a ilustre participação de treinadores de futebol e futsal designadamente, Jorge Braz, 

Bruno Dias e Bruno Pinheiro.    

 

3.2 Atribuição do galardão professor especialista honoris causa ao professor Nuno 

Dias 

     O ISCE decidiu atribuir o prestigiado galardão professor especialista honoris causa 

ao professor Nuno Dias, docente da UC de Futsal da Licenciatura em Desporto do ISCE 

e treinador principal da equipa profissional de futsal do Sporting Clube de Portugal. 

Esta atribuição deveu-se ao magnífico trabalho que o mesmo vem desenvolvendo nos 

últimos 10 anos, enquanto treinador de futsal do Sporting CP, onde já conquistou cerca 

de 30 títulos nacionais e internacionais. 

Esta cerimónia contou com a presença de algumas das mais prestigiadas figuras do 

desporto nacional, destacando-se: 

- Fernando Gomes – Presidente da Federação Portuguesa de Futebol; 

- Frederico Varandas – Presidente do Sporting Clube de Portugal; 

- José Pereira – Presidente da Associação Nacional Treinadores de Futebol; 

- José Manuel Lourenço – Presidente do Comité Paralímpico de Portugal. 

 O evento teve enorme cobertura mediática, enaltecendo-se a presença de televisões e 

jornais, a saber: 

- Sport Tv; 

- Sporting TV; 
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- RTP; 

- Agência Lusa; 

- Jornal A Bola; 

- Jornal Record;  

- Jornal O Jogo; 

- Jornal Sporting. 

Pelo anteriormente explano, fica claro a enorme importância que este acontecimento 

teve para a projeção de toda a comunidade ISCE, estando presentes mais de 200 

pessoas.  

 

 

4. PUBLICAÇÕES 

 

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.   

 

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: 

- XXII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto - 

comunicações orais e/ou posters realizadas pelo docente Paulo Malico Sousa;  

- X 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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5. ANÁLISE GLOBAL DO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Sugestões de Melhoria 

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. 
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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.        

 

 

   

   ISCE, em Odivelas, 25 de Outubro de 2022 

 

O Diretor do Departamento de Ciências do Desporto 

________________________________________ 

                                                                      Paulo Malico Sousa (Professor Doutor) 



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

Ano Letivo de 2021-2022 

Ao longo do ano letivo de 2021-2022, 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, que passo a discriminar: 
 
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 dos seguintes Seminários “Os Estudos de Aula na Formação 
Inicial de Educadores de Infância”, “Pensar a Educação”, e “Práticas 
Educativas Inclusivas, Colaborativas e Participativas”; 

• 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: 

 

Reflexão geral sobre o funcionamento do ano letivo 

Licenciatura em Educação Básica 

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

Ambos os semestres, 1º e 2º, decorreram com a “normalidade”, possível. O balanço 
global foi positivo. 
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A coordenação do curso de licenciatura em Educação Básica manteve a atuação 
constante junto de professores e de estudantes, respondendo às solicitações, no 
âmbito das incumbências inerentes à função. 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 e necessários, em função de circunstâncias 
particulares. 

Mostraram-se, globalmente, cumpridores. Alguns resistentes. 

Além disso, sempre que me contactaram, prestei “assistência” via telefone, email, 
Watssap, respondendo às dúvidas organizacionais, logísticas, pedagógicas que me 
colocavam. 

No que diz respeito aos estudantes, mantive uma “assistência” via email e Watssap e 
resposta atempada a todas as questões que iam colocando. 

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, essa dimensão estava garantida. 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 Educação Básica é positiva, na medida em 
que os estudantes são, na generalidade, comprometidos, empenhados, cumpridores 
e assíOs 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. A plataforma ZOOM permitiu assegurar as aulas síncronas com eficácia. 
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 de modo a 
cumprir os objetivos preconizados. 

Apesar dos aspetos menos conseguidos, e conhecidas as circunstâncias atípicas em 
que parte do ano letivo decorreu, o balanço global é muito positivo. 

Um aspeto adicional muito positivo, e de salientar, prende-se com a crescente procura 
da licenciatura em Educação Básica por parte de novos candidatos. Para além destes 
candidatos, há que referir os estudantes que terminam o CTESP de Apoio a Crianças e 
Jovens e ingressam na licenciatura, aumentando o número de estudantes. Assim, no 
ano letivo de 2021-2022, deu-se um aumento do número de alunos inscritos no 1º ano, 
tendência que vinha já do ano letivo transato. 
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 Curso Técnico Superior Profissional de Apoio a Crianças e Jovens   

No ano letivo de 2021-2022 procurámos retomar o funcionamento normal do curso 
Técnico Superior Profissional de Apoio a Crianças e Jovens e concretizar a distribuição 
de aulas presenciais inicialmente definidas. 

O curso de CTeSP ACJ tem vindo a ser muito procurado pelos estudantes que terminam 
a formação que antecede este curso. Assim, o curso tem constituído uma 
oportunidade para incrementar a formação de nível mais elevado nos jovens do 
concelho de Odivelas e de zonas próximas deste. 

O número de alunos matriculados no primeiro ano do curso aumentou.  

O Curso funcionou muito bem. 

Relativamente ao primeiro ano, e de acordo com informação fornecida por alguns 
docentes, o grupo de estudantes não revelava idêntico interesse pela aprendizagem, 
apresentando-se o grupo turma subdivido em dois subgrupos. Sobretudo no primeiro 
semestre um dos subgrupos revelava-se mais empenhado e envolvido na sua 
aprendizagem. Porém, no segundo semestre a maioria dos docentes foi sinalizando 
que, globalmente, se verificou uma melhoria no desempenho dos estudantes que se 
traduziu em melhores resultados. 

Ainda que tenha solicitado uma breve apreciação do funcionamento do Curso a todos 
os docentes, foram muito reduzidas as respostas obtidas. 

De modo ilustrativo apresento o extrato da apreciação fornecida por uma 
das docentes do 1º ano e 2º semestre do curso: 

“Quanto ao feedback do semestre, no que se refere às 
aprendizagens  todas  as estudantes atingiram os mínimos desejados e 
planejados, contudo considero que o seu aproveitamento poderia ter sido 
melhor se  fossem mais esforçadas e atentas; ao longo do semestre, em 
aula, verifiquei que as estudantes estavam muitas vezes a conversar, sem 
estarem atentas à informação nem ao que se passava nas aulas  e por esse 
motivo apresentavam muitas dúvidas que eram, claramente, alienamento 
ao que se estava a passar. Dúvidas essas que esclareci sempre que 
solicitado, tendo feito no início de cada aula sempre a revisão dos 
conteúdos da aula anterior. Mais informo que no último dia fiz com as 
estudantes a sua autoavaliação, tendo todas sem exceção referido que 
aprenderam bastante com a unidade e que a mesma é bastante importante 
para o seu futuro profissional. Anotei ainda outras das suas observações, 
nomeadamente, que reconheciam, naquele dia, que deveriam ter tido mais 
atenção; que inicialmente consideraram a unidade difícil, mas que no final 
começavam a interiorizar a sua importância e as aprendizagens 
realizadas.” (UC Metodologia de Projeto Aplicada ao Serviço Educativo de 
Apoio a Crianças e Jovens. 1.º ano – 2.º Semestre) 

Neste grupo de 1.º ano foram sinalizadas por vários docentes as 
características da estudante Sahra, reveladoras de grandes dificuldades de 
compreensão e análise das temáticas em estudo. Assim, foi analisada esta 
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situação e atribuído o estatuto de estudante com necessidades educativas 
especiais. 

No que respeita ao segundo ano, apresentava um menor número de alunos. 
Estas estudantes continuaram a manifestar a sua motivação para 
aprendizagem e capacidade de trabalho em grupo. No segundo semestre 
desenvolveram o seu estágio em contextos de trabalho, tendo sido 
desenvolvido durante cinco dias por semana. 

Os estudantes deram cumprimento às várias tarefas associadas ao 
estágio, das quais resultaram portefólios muito ricos que foram discutidos 
publicamente. Os estudantes desenvolveram competências variadas para 
o exercício da profissão de técnico superior. 

A relação professor-aluno decorreu de modo salutar nas várias ucs.  

Relativamente à uc de estágio, todos os estudantes foram alocados em 
contextos compatíveis com a realização do seu estágio. Inicialmente, foram 
efetuadas reuniões Zoom com todos os envolvidos no processo de 
supervisão, em que esclarecemos o processo e definimos conjuntamente 
alguns procedimentos sobre o processo supervisivo. As estratégias 
supervisivas adotadas centraram-se na colaboração e participação dos 
vários sujeitos. 

Sublinha-se a qualidade dos Portefólios construídos pelos estudantes 
apresentados publicamente pelos estudantes e objeto de apreciação por 
docentes externos ao processo, tendo sido avaliados com menções de 
muita qualidade. 

Não menosprezando o trabalho desenvolvido por nenhum dos docentes 
deste curso, gostaria de mencionar o trabalho desenvolvido na UC Oficina 
de Pesquisa e Experimentação e na UC Seminário de Planeamento da 
Formação em Contexto de Trabalho, que em muito contribuíram para a 
realização do Portefólio pelos estudantes. Também as capacidades de 
articulação e colaboração entre as duas docentes da uc de  Estágio, bem 
como a forte mobilização de capacidades reflexivas dos estudantes foram 
facilitadoras do seu desempenho profissional.  

Mestrado em Educação Pré-escolar 

O curso de Mestrado em Educação Pré-escolar decorreu dentro da 
normalidade, tendo funcionado bem. 

Nos últimos  tempos o número de estudantes que têm ingressado no 
curso de mestrado de Educação Pré-Escolar tem vindo a oscilar. 

Para além dos estudantes oriundos da licenciatura Educação Básica do 
ISCE- Instituto Superior de Lisboa a Vale do Tejo, têm vindo a escolher 
este mestrado estudantes oriundos de outras Escolas Superiores de 
Educação.No que respeita ao primeiro ano, globalmente, o grupo de 
estudantes apresentou-se motivado e empenhado na sua aprendizagem. 
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Num total de dez estudantes a frequentar o mestrado, apenas uma das 
estudantes não obteve sucesso a todas as unidades curriculares. 

Ainda que tenha sido solicitado a todos os docentes que lecionam no 
curso um relatório crítico sobre as UCS que lecionam, apenas alguns 
docentes o apresentaram. Contudo, foram referindo informalmente que as 
suas unidades curriculares funcionaram bem. Também não foram 
referidas pelas estudantes sinalizações negativas a nenhuma das 
Unidades Curriculares. 

Relativamente à unidade curricular de Metodologia de Investigação 
Educacional, a docente faz um balanço muito positivo, estando isso 
também refletido na avaliação dos(as) alunos(as). Refere“De um modo 
geral, houve empenho por parte da maioria das alunas na elaboração dos 
trabalhos solicitados. O reduzido número de alunas permitiu um 
acompanhamento próximo do trabalho que iam desenvolvendo, assim 
como o esclarecimento de dúvidas individuais e o respeito pelos 
diferentes ritmos de trabalhos e modos de aprendizagem. A fraca 
assiduidade de algumas alunas comprometeu as suas aprendizagens, 
tendo estas apenas atingido os objetivos mínimos. As restantes alunas 
foram participando ativamente nas aulas e entregando produtos 
intermédios dos trabalhos, o que lhes deu a oportunidade de 
compreenderem quais as suas dificuldades e desenvolverem estratégias 
para as ultrapassarem.”  (Docente de Metodologia de Investigação 
Educacional) 

No que respeita à Unidade curricular Áreas de conteúdo – Temas 
Aprofundados”, docente considerou que os objetivos propostos foram 
alcançados. Contudo, sublinha competências questionadoras e reflexivas 
distintas no grupo de estudantes, como se apresenta: 

“Quanto ao desenvolvimento dos conteúdos, observei que algumas 
alunas tinham uma atitude crítica, questionadora e interventiva, 
relacionada com as suas experiências profissionais. Não obstante, outras 
assumiam uma postura muito passiva nas aulas e, por vezes, desatenta 
ou alheada.” (Docente de Áreas de Conteúdo – Temas Aprofundados” 

No que respeita à unidade curricular de Organização e Desenvolvimento 
Curricular (0 aos 6 anos) a docente referiu a existência de dois grupos de 
estudantes na turma, com envolvimento e investimento distintos na sua 
aprendizagem.  A fraca assiduidade de algumas estudantes poderá 
também ter contribuído para esta realidade. 

No que respeita à Unidade Curricular de Prática de Ensino 
Supervisionada I – Creche, um aspeto que tem vindo a ser sinalizado 
pelas estudantes e pelas cooperantes tem a ver com o reduzido tempo de 
estágio, sugerindo o seu aumento, aspeto que se corrobora e se pretende 
atender no próximo ano letivo, aumentando o número de dias de estágio.  
Relativamente à unidade curricular de Educação e Envolvimento Parental, 
o docente referiu que esta decorreu bem.  Refere: 
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“Esta UC teve dois momentos, um inicial (1/3), mais teórico onde foram 
debatidos conceitos e documentos relativos à temática da UC. A segunda 
parte (2/3), foi a apresentação de trabalhos de grupo e/ou individual que 
consistia numa apresentação de artigo sobre os temas da UC. 
Posteriormente foram discutidos e analisados os pontos fortes e fracos 
com a turma e o docente. Esta metodologia revelou-se particularmente 
enriquecedora e promotora de melhoria, quer das estudantes que 
apresentavam quer dos restantes elementos da turma presentes.” 
(Docente de Educação e Envolvimento Parental) 

Relativamente à unidade curricular de Didática da Matemática, a docente 
referiu: 

“Considerando os objetivos propostos para o desenvolvimento da UC 
Didática da Matemática na Educação Pré-Escolar, reconheço que na sua 
maioria foram alcançados. 

Quanto ao desenvolvimento dos Conteúdos e das propostas colocadas 
às alunas, nas aulas de cariz prático, estas se envolveram, na sua 
maioria. Tomaram conhecimento dos materiais, exploraram as ideias 
matemáticas potenciadas por estes e, foram criados momentos de 
discussão e reflexão, em torno desses mesmos materiais, com especial 
destaque para as potencialidades na educação matemática nas crianças 
mais pequenasNeste semestre foi-nos colocado um desafio, pela Sr.ª 
Diretora de Departamento. Foi sua intenção que as Docentes das três 
Didáticas, Alunas e Educadoras Cooperantes, se envolvessem na 
metodologia “Estudos de Aula como Processo de Desenvolvimento 
Profissional” e a integrassem nas suas práticas de estágio. Era seu 
principal objetivo destacar o conhecimento didático das docentes 
implicadas, nas suas salas de aula, a construção de tarefas de 
aprendizagem e o conhecimento das dificuldades e dos processos de 
raciocínio das crianças, que conduzissem à comunicação em sala de 
aula, com maior ênfase nos momentos de discussão em grande grupo. 

Dado que as Docentes [Educadoras Cooperantes] não tiveram formação 
suficiente teriam como “missão” propor tarefas no âmbito das três 
Didáticas: Desenvolvimento da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 
Didática da Matemática; e Conhecimento do Mundo e Abordagem às 
Ciência. Para o efeito, as Docentes destas UC, construíram as tarefas, 
apresentaram-nas à Srª Diretora e às Alunas, e posteriormente às 
Educadoras Cooperantes. O papel das Alunas fundava-se mais numa 
perspetiva de observação e registo, que finalizaria com um trabalho final, 
em grupo, onde os fundamentos, processo, experiência pessoal e 
profissional e efeitos nas aprendizagens das crianças, seriam descritos. 

Considero que este Projeto, constituiu-se como uma excelente tomada de 
consciência das Alunas, enquanto futuras profissionais de educação, e 
do seu papel nas aprendizagens precoces das crianças, assim como para 
as Educadoras Cooperantes, enquanto momento de reflexão das suas 
práticas e de tomada de conhecimento de algumas fragilidades que 
poderão emergir de um trabalho deste tipo. Para as Docentes das 
Didáticas, foi também um desafio, e na minha perspetiva, teve como 
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grande bondade o trabalho colaborativo, a aproximação de uma 
linguagem pedagógica e didática, bem como a responsabilização da 
condução de todo o processo. 

O Produto final: os trabalhos escritos das alunas que plasmam a intenção 
e objetivos do trabalho, mas enfermam de maior e melhores 
conhecimentos, especialmente como as crianças aprendem, como são 
colocados os desafios, uma descrição mais objetiva e orientada do 
processo e um olhar mais crítico, por parte das Educadoras Cooperantes, 
enquanto profissionais em serviço e titulares dos grupos participantes. 

Na minha perspetiva este Projeto ora referido, foi um bom começo para a 
compreensão da dimensão ensino/aprendizagem, nestas idades, 
carecendo de uma organização diferente: formação dos intervenientes; 
melhor organização temporal e acompanhamento no terreno, apoio na 
recolha e análise dos dados; reflexão crítica fundada nas teorias da 
aprendizagem. 

Considero que este modelo, terá forte impacto no desenvolvimento 
dos/as profissionais e na sua formação, na construção do currículo e nas 
aprendizagens das crianças. 

Ainda, em relação ao modelo de avaliação, desta UC, a maioria das alunas 
considerou-o justo, transparente, conhecendo bem os seus critérios. 

Globalmente, em relação ao interesse, envolvimento e participação das 
alunas, estas foram, maioritariamente interessadas, colocavam questões 
pertinentes ao longo das sessões que emergiram de situações de diálogo 
e partilha e de propostas entre a docente e as alunas. Não obstante, 
registo a falta de empenho e compromisso de algumas alunas que não 
correspondiam ao que era proposto realizar, ao longo do semestre. A uma 
das alunas foram-lhe dadas todas as possibilidades de realização e 
entrega [fora de prazo] dos trabalhos combinados em aula, tendo-se 
registado falta de compromisso e responsabilidade. 

Destaco como muito positivo e relevante o trabalho colaborativo e 
reflexivo, ao longo do semestre entre as Docentes das Didáticas. 

Considero que 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. Estes materiais 
foram sempre fornecidos pela Docente. 

Proponho ainda que se aposte na melhoria e incremento de uma 
bibliografia mais atualizada, no âmbito desta UC, tanto em termos de 
publicações, como no acesso a bibliotecas online, de âmbito 
internacional.” (Docente da Didática da Matemática na Educação de 
Infância” 
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Relativamente à unidade curricular de Didática da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita, a docente referiu: 

“De modo geral, considero que os objetivos propostos para a Unidade 
Curricular da Didática da linguagem oral e abordagem à escrita na 
educação pré-escolar foram alcançados. 

O grupo era, na sua maioria, assíduo e participativo, aderindo às 
propostas de desenvolvimento dos conteúdos contidos no programa da 
Unidade Curricular. Foram abordados e debatidos os conteúdos referidos 
em forma de desafios e debates reflexivos, aos quais quase todas as 
alunas se mostraram recetivas e motivadas, fazendo elas próprias novas 
propostas, revelando uma contínua reflexão em todo o processo.Tivemos 
um desafio inovador, colocado pela Sr.ª Diretora de Departamento, que 
nos colocou perante a organização de estudos de aula para a educação 
pré-escolar. O grande desafio foi articular as docentes das três didáticas, 
as próprias alunas e as educadoras cooperantes para que encarassem os 
estudos de aula como estratégia inovadora no processo de construção e 
desenvolvimento da profissão, e a integrassem nas suas práticas de 
estágio. O objetivo principal, o de olhar as três didáticas, não como 
aprendizagens compartimentadas, mas como um percurso articulado e 
significativo, penso ter sido alcançado pelo percurso de grande coerência 
e reflexão em que foi sustentado. No final, e com a apresentação das 
alunas, foi revelador o papel preponderante que este processo teve na 
consciencialização, por parte das alunas, do seu papel enquanto 
estagiárias, nas suas atitudes futuras enquanto educadoras e o que as 
espera numa profissão que se quer profundamente reflexiva e empática. 
Os momentos de reflexão e partilha das suas práticas foram de grande 
validade cooperativa e num ambiente de comunidade de práticas. Para 
mim, enquanto docente, foi também um enorme desafio, como mediadora 
e apoiante em todo o processo, num esforço contínuo de ser um recurso 
para as alunas no seu processo de aprendizagem e descoberta 
profissional, mas sempre com os valores das OCEPE presentes em todo 
o processo. Considero, por isso, que este desafio foi muito positivo, 
precisando apenas de reflexão na forma como envolvemos as educadoras 
cooperantes em todo o processo. 

Em relação á Unidade Curricular e à sua avaliação, considero que o 
trabalho apresentado pelas alunas revelou o interesse que a unidade 
despertou, principalmente no processo de aprendizagem das crianças, no 
significado das atividades desenvolvidas e na presença da voz das 
crianças em todo o processo. O reforçar da visão do “Aprender a 
Aprender”. O aspeto de grande relevância que fez com que esta unidade 
ganhasse sentido foi a articulação reflexiva e colaborativa entre as três 
docentes das didáticas, ao longo do semestre, que promoveu a 
consciência nas alunas da aprendizagem holística da criança. 

Um aspeto que poderia melhorar era a existência de uma biblioteca mais 
equipada, ou um repositório de artigos científicos pertinentes, que 
pudessem ser um recurso para as alunas em situações futuras.” (Docente 
da Didática da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita). 
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No que respeita à Unidade Curricular de Didática do Conhecimento do 
Mundo, a docente sublinha a metodologia usada na articulação das três 
didáticas, o que se tornou uma mais valia para a compreensão de uma 
verdadeira articulação pelas estudantes. No que respeita à articulação 
das três Didáticas e Estágio reforçam-se os aspetos já referidos pelas 
outras duas docentes. 

Ainda que com alguns aspetos a melhorar, globalmente, esta estratégia 
formativa apresenta-se pertinente e relevante para a formação inicial de 
educadores de infância. Considerando que esta metodologia de formação 
apresenta um potencial relevante para o desenvolvimento profissional 
dos envolvidos no processo, reforça-se, por isso, a necessidade de uma 
formação mais profunda sobre os “estudos de aula”, criando-se a 
possibilidade de uma reflexão mais ampla sobre esta metodologia de 
modo a que todos se apropriem dos seus fundamentos e etapas 
subjacentes. Atendendo a que existe reduzida investigação desta 
metodologia aplicada à educação de infância e dadas as particularidades 
destes contextos (e.g., não se guiarem por um programa), proponho a 
criação de um tempo específico e suficiente para a discussão conjunta de 
artigos ou outro tipo de literatura em que seja abordada esta metodologia 
e, conjuntamente, podermos pensar em como melhorar a sua adaptação à 
formação inicial de educadores de infância e  precisar as várias etapas 
que estão subjacentes à mesma. 

As estudantes envolvidas neste processo formativo, ainda que 
inicialmente tivessem oferecido alguma reserva a esta estratégia 
formativa, foram, à medida que o processo ia ficando mais claro, 
aceitando esta metodologia. Um dos aspetos mais valorizados pelas 
estudantes e cooperantes resultou da planificação realizada em 
articulação com as três docentes das didáticas.As estudantes do primeiro 
ano mencionaram o empenho de todos os docentes que lecionaram o 
primeiro ano do curso, mostrando-se disponíveis para esclarecer 
dúvidas, acompanhar os trabalhos e ampliar os seus conhecimentos, 
tendo feito um balanço muito positivo do funcionamento do curso. 

Relativamente ao segundo ano do curso a grande maioria das estudantes 
conclui com muito sucesso a sua formação. Das oito estudantes a 
frequentar o segundo ano do Curso, uma delas não obteve sucesso nas 
unidades curriculares de PESIII e Seminário de Investigação Educacional 
de Apoio ao Relatório Final e duas delas não apresentaram o seu 
Relatório Final. Na sua maioria as estudantes apresentaram Relatórios 
Finais que foram externamente avaliados como relatórios de qualidade. 

Em virtude de algum do trabalho dos coorientadores de Relatórios Finais 
recair sobre o orientador, não se afigura que alguns coorientadores sejam 
uma mais valia no processo, pois as suas funções/tarefas continuam a 
ser desenvolvidas pelo orientador. Sugere-se, por isso, a necessidade de 
refletir sobre o modelo de orientação dos Relatórios Finais. 

Reforça-se a necessidade de realização de formação sobre os “estudos 
de aula” a todos os possíveis envolvidos (estudantes, cooperantes, 
docentes) de modo a clarificar a esta metodologia. 
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Já foi sugerido, em Reunião de Departamento de Educação, pela 
coordenadora deste curso a realização de atividades educativas 
(semelhantes ao LUD-ISCE), podendo ainda englobar a realização de 
conferências (formação) para educadores, professores e pais, 
promovendo-se a divulgação do ISCE na comunidade envolvente. 

Reforça-se a necessidade de investir na formação contínua de 
educadores de Infância. 

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

1º ano do Curso:  

No que se  refere ao 1º ano do curso de Mestrado e tendo em consideração o reduzido 
número de estudantes (5) importa realçar que, de um modo geral, o funcionamento 
do semestre foi muito positivo sem haver situações anómalas.  

As aulas a distância decorreram como previsto e as estudantes referiram que esta 
modalidade é uma forma de poderem cumprir os objetivos e, simultaneamente, 
diminuírem os encargos financeiros com as deslocações ao ISCE.  

Globalmente, as estudantes revelaram-se muito empenhadas e participaram, 
ativamente, nas aulas, colocando questões pertinentes e partilhando os 
conhecimentos adquiridos. 

Sendo um grupo pequeno, era assíduo e pontual.  

Os docentes referiram, uma vez mais, a necessidade de um maior investimento em 
livros nas várias áreas das didáticas para poderem ser consultados pelos estudantes. 
O não funcionamento da Biblioteca foi outro aspeto que foi apontado como negativo.  

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, em todas as unidades 
curriculares, para melhorarem as suas competências científicas e profissionais.  

No que concerne ao acompanhamento dos Relatórios Finais, as estudantes referiram 
sentirem-se, sempre, acompanhadas no processo de realização do seu Relatório 
Final de Estágio I e não sentiram dificuldades em dar continuidade aos seus projetos.  

Salientaram, ainda, terem 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.  

A docente Débora Pinto referiu como pontos menos fortes a docente a diminuta 
carga horária na UC de PES II. Como ponto forte, salientou a excelente colaboração 
das orientadoras cooperantes que estiveram sempre disponíveis para apoiar as 
estudantes nos diversos contextos educativos.  

No que se refere ao 2º Ano do curso de Mestrado, a docente Sofia Rézio que lecionou 
a UC de Didática da Matemática no 1º Ciclo, salientou que as estudantes 
trabalharam em pares/trios pedagógicos no desenvolvimento de planificações e 
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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. 

No que respeita à avaliação, todas as estudantes ficaram aprovadas à UC. No 
entanto, no final do semestre realizaram uma prova de avaliação escrita individual 
que revelou algumas fragilidades científicas ao nível do domínio da linguagem 
matemática e rigor dos conceitos. 

As aulas presenciais foram uma mais-valia para as estudantes possibilitando que a 
comunicação decorresse de forma fluida e interativa.  

 Na UC de Didática do Estudo do Meio, de acordo com o colega Helder Costa, foram 
debatidos conceitos e documentos relativos à temática da UC. Posteriormente as 
estudantes construíram, em grupo, ficheiros em Estudo do Meio e a apresentação 
um projeto/planificação/sequência pedagógica dentro dos temas do Estudo do meio 
investigados.  

Na UC de Prática de Ensino Supervisionada IV, a docente Paula Farinho referiu 
que o grupo de estudantes se manifestou muito dedicado no desempenho das suas 
tarefas. 

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 e contactos 
telefónicos constantes que permitiram a monitorização do desempenho profissional 
das estudantes ao longo do semestre. 

Ao longo do semestre, as estudantes foram aprimorando as suas práticas 
pedagógicas, aperfeiçoando o seu desempenho científico-pedagógico, criando e 
disponibilizando vários 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.  

Importa referir, 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 
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de todos os projetos de investigação propostos pelas estudantes para a realização dos 
Relatórios Finais. 

 Na componente de Seminário, as estudantes partilharam com as colegas e a docente, 
as suas práticas em contexto de estágio e expuseram recursos didáticos de apoio à 
lecionação, bem como efetuaram a reflexão sobre a ação, partilhando os pontos 
fortes e fracos para reconstrução da planificação, da ação e de estratégias de 
avaliação em grande e pequeno grupo.                                                                                                                                                                   

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,  
− 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 “Os Estudos de Aula na Formação Inicial de Educadores de Infância”  

Este seminário  foi realizado no dia 6 de janeiro de 2022 e foi promovido no sentido 
de  compreender como  crianças de 3 a 6 anos aprendem, mediante a  criação de um 
ambiente educativo, que desperte a sua curiosidade, e da planificação colaborativa 
de  atividades que  promovam o seu desenvolvimento e a construção de 
aprendizagens. 

Tratou-se de um tempo de reflexão, em  que nos propusemos dar ampla expressão a 
uma abordagem de desenvolvimento profissional na formação inicial de  educadores 
de  infância,  plasmada na implementação de estudos de aula,  contextualizada numa 
estratégia  de formação colaborativa e numa atitude questionaste e transformadora 
e evidenciado pela intencionalidade pedagógica e  pela focalização na promoção  do 
desenvolvimento e da aprendizagem das crianças.  
 Contou-se, ainda,  com   um  tempo de qualidade de debate sobre a importância dos 
Estudos de Aula na Formação Inicial  de Educadores e Professores, em que  foi dada 
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voz aos participantes para colocarem questões e tecerem comentários, o que  
permitiu um diálogo enriquecedor. 
 

Seminário “Pensar a Educação” 

Tratou-se de um tempo de reflexão, em  que nos propusemos dar ampla expressão 
a políticas educativas estruturantes, de âmbito nacional e municipal, que assentam 
no desenho universal para a aprendizagem e na abordagem multinível no acesso ao 
currículo, corporizada em modelos curriculares flexíveis, no acompanhamento e 
monitorização sistemáticos da eficácia do contínuo das intervenções 
implementadas, bem como no diálogo dos docentes com os pais ou encarregados de 
educação e na opção por medidas de apoio à aprendizagem, procurando garantir 
que o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória  seja atingido por todos, 
ainda que, através de percursos diferenciados, que permitam a cada um progredir 
no currículo com vista ao seu sucesso. 
 Contou-se com    um  tempo de qualidade de debate sobre os desafios educativos, 
em que  foi dada voz aos participantes para colocarem questões e tecerem 
comentários, o que  permitiu um diálogo enriquecedor. 
 

Seminário “Práticas  Educativas Inclusivas,” Colaborativas e Participativas” 

Tratou-se de um tempo de reflexão, em  que nos propusemos dar ampla expressão 
ao papel desempenhado pela liderança num tempo e num contexto de inovação 
pedagógica, curricular  e organizacional, mediante a conceção e o desenvolvimento 
de planos de inovação   adequados às necessidades contextuais, apostando em 
respostas curriculares e pedagógicas específicas, com vista ao sucesso e à inclusão de 
todos os alunos, através da Conferência “Liderança em Contextos de Inovação 
Pedagógica” 

Contou-se, igualmente, com um painel divulgador de Projetos de Inovação, 
desenvolvidos no Agrupamento de Escolas de Alcanena, e  com um  tempo de debate 
sobre Práticas Educativas Inovadoras, o qual permitiu um dialogo muito 
enriquecedor.~ 

 

O Seminário “Aprendizagens das Crianças em Cotexto outdoor” foi programado com 
o seguinte objetivo: promover a criação de oportunidades estimuladoras do brincar 
e aprender no espaço exterior, através do desenvolvimento de atividades com 
utilização de materiais naturais,  tendo sido adiada a sua realização para o més de 

Por sua vez, este seminário realizou-se online, no dia 7 de maio de 202.  com o 
seguinte objetivo: promover a reflexão e o debate sobre politicas educativas em 
ordem à inclusão e sucesso de todas as crianças e alunos. 

Este seminário realizou-se online, no dia 18 de junho de 2022, com o seguinte o 
objetivo: pensar a Educação como um bem comum que acolhe todas as crianças e 
alunos e os conduz ao maior desenvolvimento possível, com a intervenção das 
famílias e das comunidades educativas. 
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setembro, por dificuldades de compatibilização de  disponibilidade de conferencista 
e participantes.~ 

Acontece que, em virtude da alteração da estratégia organizacional da oferta 
complementar dos diferentes departamentos do ISCE, irá ser integrado no Plano de 
Atividades de 2022-2023 

 

“Educação em Ação” 

A Educação esteve em Ação nos  dias 28 de junho e 4 e 5 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 3 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 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 
desenvolvido.  
 

Publicações 

Carola, P., Ribeiros, I., Raposo, H. (2022). Conhecer e respeitar a diversidade 
cultural – Um desafio em educação pré-escolar. In Pomar, C., Arcadinho, A., 
Folque, A. & Balça, A. (Coordenadores). A Formação de Educador@as e Professor@s 
na UniverCidade: Olhares Luso-Brasileiros (pp. 645-664). Évora: CIEP/UE – Centro 
de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, FCT - 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. ISBN: 978-972-778-259-8. 

Duarte, J., Corrêa, E., & Farinho, P. (no prelo). A arte do hip-hop – uma cultura 
rica para aprendizagens significativas. FEPUE, Revista do Centro de Investigação e 
Psicologia da Universidade de Évora. 

Ferreira, S., Farinho, P., & Ribeiros, I. (2021). Metodologia de trabalho por projeto 
- uma abordagem articulada a partir d ‘a roda dos alimentos’. In Garcia, G., Navas-
Parejo, M., Jiménez, C., & Campos, C. (Editores). Teoría e práctica en investigación 
educativa: una perspectiva internacional (pp.563-575). Madrid: editorial 
DYKINSON.ISBN: 978-84-1377-174-8. 

Freitas, M., F., Corrêa, E., Ribeiros, I., & Farinho, P. (2020). Projeto Oceano Azul 
– projeto em Animação Sociocultural. 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., Raposo, H. & Ribeiros, I. (2021). Vai ficar tudo bem! - um projeto de 
cidadania e desenvolvimento. In Garcia, G., Navas-Parejo, M., Jiménez, C., & 
Campos, C. (Editores). Teoría e práctica en investigación educativa: una perspectiva 
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internacional (pp.536- 549). Madrid: editorial DYKINSON.ISBN: 978-84-1377-174-
8 

 Henriques, C., Ribeiros, I. & Rosa, C. (2021, no prelo). Estratégias Para Uma 
Aquisição Otimizada da Linguagem Oral. Publicação comemorativa no ámbito do 
CongreInternacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología – 
CISIET. 

Oliveira, J., Corrêa, E., & Miguez, I. (no prelo). The importance of communication 
in the relationship with older persons and geriatric officers. In Pocinho, R., 
Navarro, E., Belo, P., Pereira, F., & Carrana, P. (Coord). Thompson Reuteurs, 
Editoral Aranzadi. 

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: 
Dykinson. ISBN: 978-84-1377-174-8 

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 

Ruas, C., Ribeiros, I. & Corrêa, E. (2022). Descobrir o mundo na diversidade 
familiar: uma experiência integradora. In Pomar, C., Arcadinho, A., Folque, A. & 
Balça, A. (Coordenadores). A Formação de Educador@as e Professor@s na 
UniverCidade: Olhares Luso-Brasileiros (pp. 461-478). Évora: CIEP/UE – Centro de 
Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, FCT - Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. ISBN: 978-972-778-259-8. 

Ruas, C., Ribeiros, I., & Corrêa, E. (no prelo). Descobrir o mundo na diversidade 
familiar: uma experiência integradora. FEPUE, Revista do Centro de Investigação e 
Psicologia da Universidade de Évora. 

Sousa, S., & Corrêa, E. (2020). A Animação Sociocultural e a dependência na 
velhice. In Pocinho, R., Navarro, E., Belo, P., Pereira, F., & Carrana, P. (Coord). O 
Envelhecimento como um todo (pp. 255-268). Pamplona: Thomson Reuteurs. Ed. 
Aranzadi. ISBN: 978-84-1345- 390-3 

 

Reflexão final 

- Apraz-me registar os seguintes factos: 
• o excelente trabalho desenvolvido em tempo pandémico,  graças à 

experiência do modelo pedagógico, utilizado pelo ISCE – o b-learning - 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; 



16 
 

• 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, em parte, a distância. 

• a decisão da lecionação das UCs de Didáticas Específicas, no Curso de 
Mestrado em Educação Pré-Escolar 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 e ao desenvolvimento do projeto “Estudos 
de Aula”. 

 
Odivelas, 31  de outubro de 2022 
 
Maria dos Anjos Cohen 
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2.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
  



DEPARTAMENTO CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS

Relatório de Atividades 

2021-2022



ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

1

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL

3

DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

2

DIMENSÃO PEDAGÓGICA

NOTA INTRODUTÓRIA:

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

2021 e 31 de Julho de 2022, 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 2021/ 2022:



DIMENSÃO ORGANIZACIONAL

DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO

• Fernanda Carvalho

COORDENAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO SOCIAL

• Fernanda Carvalho

• Filipa Coelhoso

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM ASC 

• Eva Corrêa

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM ES

• Filipa Coelhoso

COORDENAÇÃO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM SERVIÇO 
FAMILIAR E COMUNITÁRIA

• Fernanda Carvalho

1



DIMENSÃO ORGANIZACIONAL
Reuniões entre Direção de Departamento e Coordenação de Cursos

Reuniões de Docentes do Departamento

Reuniões com os diferentes órgãos institucionais do ISCE

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

Provas de Especialista: Candidato Paulo Ferreira

Avaliação da Licenciatura de Animação Sociocultural por parte da CAE

Elaboração da Pronuncia

Submissão do Mestrado em Educação Social a Distância/Parceria ISC EDOURO

Elaboração da Pronuncia

1



DIMENSÃO PEDAGÓGICA

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

2



DIMENSÃO PEDAGÓGICA

- Conferência Inaugural do Mestrado em Educação Social – “Multidimensionalidade da Intervenção com Crianças e Jovens“. José

Reis, Vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações . 8 de outubro de 2021.

- Seminário Online - ” Intervenção com Crianças e Jovens em Acolhimento Residencial”. Joana Carvalho. Técnica Superior de

Educação Social/Aldeias SOS de Portugal. 7 de janeiro de 2022.

- Seminário Online - “Violência Sexual contra Homens e Rapazes” . Ângelo Fernandes. Direção Executiva da Associação Quebrar

o Silêncio. 4 de abril de 2022.

- Seminário Online – “ Acolhimento Residencial: Desafios e Oportunidades”. Dina Macedo. 10 de maio de 2022.

- “ Masterclass de Promoção e Animação do Livro e da Leitura” . Bruno Batista. Animador Sociocultural. 11 de maio de 2022

- Seminário Online - “ O Impulsionamento do acolhimento familiar como rutura do paradigma”. Rui Godinho. Diretor da direção

de infância, juventude e família da SCML. 20 de maio de 2022.

Listagem de Seminários e Eventos Técnico-Científicos Realizados
2



DIMENSÃO PEDAGÓGICA
-

- Seminário Online - “Prevenção da maternidade na adolescência”. Marta Carreira. 3 de junho de 2022.

- Seminário Online - “A proteção criança em contexto de violência doméstica: o papel do Ministério Público”. Inês Gonçalves.

Procuradora da Republica. 4 de junho de 2022.

- Seminário Online – “Redução de Riscos: Uma forma de vida”. Isabel Bandos. Psicopedagoga/Animadora sociocultural CML. 7 de

junho de 2022.

- Seminário Online – “A importância do Voluntariado na reinserção social dos jovens em risco”. Alice Bastos. Técnica Superior –direção

Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. 24 de junho de 2022.

- Seminário Online – “Educar para a Igualdade: da teoria à prática”. Ana paixão. Presidente da direção da Questão da Igualdade-

Associação para a Inovação Social. 28 de junho de 2022.

Listagem de Seminários e Eventos Técnico-Científicos Realizados
2



DIMENSÃO PEDAGÓGICA

- SEMINÁRIO INTERNACIONAL – A PEDAGOGIA SOCIAL EM DIFERENTES PERSPETIVAS

Dia 21 de Janeiro 2022- Via zoom

Sessão de Abertura: Professora Especialista Fernanda Carvalho

Professor Doutor Rubens Luiz Rodrigues – Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil

Professor Doutor José Alvarez Rodriguez – Professor no Departamento de Pedagogia da Faculdade de Ciências da Educação -

Universidade de Granada – Espanha

Professora Doutora Filipa Coelhoso, Professora Coordenadora no ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

Relatora: Professora Doutora Carla Carvalho 

Listagem de Seminários e Eventos Técnico-Científicos Realizados
2



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

3



DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

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

3

Centro Investigação CI 
– ISCE:

01

• 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



DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Organização e 
Participação em 
Eventos Técnico 
Científicos

02

3

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 Científico do Congresso Internacional: Educação, Inclusão e

Diversidade”, 21 a 23 de Abril 2022 – Eva Corrêa



DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA3

• 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 âmbitos das Licenciatura em Animação Sociocultural e 

Educação Social.

• Comunicações em eventos técnico-científico de estudante 

da licenciatura em Animação sociocultural

03
Orientações de Trabalhos 
Finais de Licenciatura e 
Mestrado

Participação em Júris de 
Defesa de Mestrado 



DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA3

04
Publicações e 
Comunicações 

PUBLICAÇÕES

Duarte, J.,  Corrêa, E., & Farinho, P. (2022). A arte do hip-hop – uma cultura rica para aprendizagens. FEPUE - Revista do Centro de Investigação e Psicologia da 

Universidade de Évora, 551-565.

Ruas, C.., Corrêa, E., & Ribeiros, l. (2022). Descobrir o mundo na diversidade familiar: uma experiência integradora. FEPUE, Revista do Centro de Investigação e 

Psicologia da Universidade de Évora, 461-478.

Corrêa, E.,  Oliveira J., & Miguez, I. (2022). The importance of communication in the relationship with older persons and geriatric officers. In Novos Paradigmas do 

Envelhecimento, 203-221. Madrid, Espanha: FCT- CICS.NOVA - Safekat, S.L

COMUNICAÇÕES
Santos, A., Corrêa, E., Ribeiros, I., & Farinho, P. (2022). SobraLeituras: comunidade de leitores adultos - A Biblioteca em tempo de Pandemia Projeto empreendedor 

em Animação Sociocultural. Paper presented to the Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Universidade Aberta (Vila Nova de Gaia, 7 a 

9 de julho)

Dias, E., Farinho, P., Ribeiros, I., & Corrêa, E. (2022). Estratégias Literácitas Empreendedoras em Educação: Um estudo no 1º Ciclo do Ensino Básico. Paper

presented to the Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Universidade Aberta (Vila Nova de Gaia, 7 a 9 de julho).

Ferreira, P., Corrêa, E., Filipe, I., & Colaço, C. (2022). A Animação Sociocultural e o Empreendedorismo Social - Projeto Espaço Socio Laboral. Paper presented to 

the Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Universidade Aberta (Vila Nova de Gaia, 7 a 9 de julho).

Ruas, C., Ribeiros, I., & Corrêa, E. (2021). Descobrir o mundo na diversidade familiar: uma experiência integradora. Paper presented to the FEPUE - III encontro a 

formação de educador@s e professor@s na Univercidade de Évora & II jornada internacional sobre formação de professor@s de educação infantil. Évora (13 a 16 de 

outubro).

Duarte, J., Corrêa, E., & Farinho, P. (2021). A arte do Hip-Hop – uma cultura rica para aprendizagens significativas. Paper presented to the FEPUE - III encontro a 

formação de educador@s e professor@s na Univercidade de Évora & II jornada internacional sobre formação de professor@s de educação infantil. Évora (13 a 16 de 

outubro).

Oliveira, J., Corrêa, E., & Miguez, I. (2021). The importance of communication in the relationship with older persons and geriatric officers. Paper presented to the

AgeingCongress, 2021. Leiria, (25 e 28 de setembro).

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DOCENTES-ESTUDANTES



ANÁLISE SWOT

Forte Relação entre Equipa Docente e Estudantes

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

Mestrado em Educação Social: Intervenção em Gerontologia sem procura

Baixa Mobilidade Erasmus por parte de Docentes e Estudantes

Valorização de seminários online para aumento de participação

Elevado número de horas letivas

Excesso de burocracia e trabalho administrativo



DIMENSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos considerar que os objetivos propostos para este ano letivo foram, na sua maioria, atingidos. 

Relativamente à avaliação interna, a maioria das unidades curriculares, apresenta classificações bastante 

positivas. 

A execução do Plano de Atividades decorreu com normalidade e de acordo com os objetivos propostos e no 

tempo previsto.

Os docentes do Departamento procuraram uma gestão eficiente dos recursos e meios existentes, apostando, 

sempre que possível, na articulação entre áreas disciplinares manifestando determinação e empenho nas suas 

diferentes atuações, contribuindo assim para o sucesso das aprendizagens por parte dos alunos, e por 

conseguinte, da valorização do ISCE enquanto instituição formadora.

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DOCENTES-ESTUDANTES



DEPARTAMENTO CIÊNCIAS 
SOCIAIS E HUMANAS

Relatório de Atividades 

2021-2022 
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1. Enquadramento 

O ano letivo iniciou a época no mês de setembro com total normalidade, apesar 

de já não abrir a licenciatura em Turismo. Esta formação foi substituída 

definitivamente pela Licenciatura em Gestão Turística. Iniciaram também o 

CTESP em Gestão Hoteleira e Alojamento e o CTESP em Turismo Desportivo 

e de Aventura. Em fevereiro iniciou o curso de pós-graduação em Organização 

e Gestão de Eventos de Negócios, de Desporto e de Animação Turística e em 

março o curso de pós-graduação em Informação Turística e Guia Intérprete da 

Cultura Portuguesa. 

 

O relatório que se apresenta visa o levantamento das atividades desenvolvidas 

ao longo dos dois semestres, assim como a análise e interpretação dos seus 

resultados. Apresentam-se em primeiro lugar as análises SWOT1 e BCG2, com 

o propósito de diagnosticar as variáveis do marketing mix relativas ao 

funcionamento do Departamento de Turismo. 

 

Em seguida expõe-se a descrição das atividades organizadas por este 

Departamento e o desenvolvimento dos respetivos pontos identificados. Por fim 

apresentam-se as conclusões e recomendações. 

 

 

2. Estrutura 
 

 
1 Strengths (Forças), Weakness (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).  
2 Boston Companie Group 
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3. Missão 

O Departamento de Turismo tem como missão: 

 

A formação técnica e superior de profissionais de Turismo com base numa 

forte componente prática, sustentada em investigação e desenvolvimento de 

excelência, contemplando as vertentes científica, técnica, ética e cultural. 

Interação empresarial e comunitária. 

 

4. Visão 

O Departamento de Turismo pretende ser reconhecido como uma referência 

nacional e internacional entre os organismos de turismo, quer ao nível da 

formação, quer ao nível da investigação e desenvolvimento, considerando ser o 

potencial intelectual, científico e técnico dos seus docentes a principal valência 

para atingir estas aspirações. 

 

Os diplomados por este departamento do ISCE devem ser competitivos no 

mercado global de trabalho e agentes de mudança no tecido empresarial. Para 

além de uma sólida formação técnico-científica, procurar-se-á fornecer um 

agregado de competências e de valores, com forte incidência nas capacidades 

Direção de 
Departamento

Coordenação das 
Licenciaturas

Coordenação dos CTESP

Coordenação das Pós-
graduações e cursos de 

Especialização

Coordenação de 
Investigação & 

Desenvolvimento

Coordenação do 
Tourism and Hospitality 

international Journal
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empreendedoras de iniciativa, de aprendizagem e de resolução de problemas, 

bem como contribuir para a integração na cidadania exercendo um papel ativo 

na mesma e preparando-os para o sucesso profissional. 

 

O Departamento de Turismo pretende ser um parceiro privilegiado de 

entidades nacionais e estrangeiras do trade em atividades de I&D, e um 

elemento capital ao desenvolvimento do meio envolvente. Em três conceitos, a 

Visão: 

Criar 

Criação e desenvolvimento de conhecimento por vários meios, com vista à 

constante atualização de dados, sendo o mais usual e eficaz a Investigação.  

Transmitir 

Transmissão do conhecimento criado e desenvolvido anteriormente, através de 

aulas, seminários, palestras, publicações e outras atividades letivas realizadas 

durante o ano académico. 

Ser Útil 

Consiste na interação e prestação de serviços que o Departamento de Turismo 

regularmente terá, não apenas com a população envolvente mas com toda a 

comunidade académica, científica e profissional, com o objetivo de fomentar e 

cimentar uma imagem corporativa, sustentável e consolidada em termos de 

aprendizagem/ensino aos olhos dessa mesma comunidade e simultaneamente 

estreite a relação entre ambas as partes.  

 



 

Relatório de Atividades 

5. Descrição 

 

O ano letivo de 2021-2022 foi marcado uma vez mais pela situação pandémica 

causada pela Covid-19, embora de forma mais suave, 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 
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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:  

(i) funcionamento do curso no presente ano letivo;  

(ii) resultados do processo de avaliação A3ES; 

(iii) plataforma Blackboard;  

(iv) calendário escolar e horários;  

(v) instrumentos e critérios de avaliação;  

(vi) fichas de unidade curricular (FUC) e fichas curriculares de 

docentes (FCD);  

(vii) investigação e produção científica;  

(viii) avaliação de docentes [Gabinete de Avaliação e Promoção 

da Qualidade];  

(ix) eventos;  

(x) novos contactos; 

(xi) 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. 
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▪ Durante estes 3 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 60 candidaturas de novos alunos para o 1º ano 

deste ciclo de estudos, representando uma subida significativa em 

relação ao período homólogo de 2020. 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 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. 
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▪ 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. 
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▪ 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 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.  
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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 quais decorre a produção científica que se descreve. 

 

O CI-ISCE 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 

▪ 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 
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▪ 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: 

 

Volume 18 | número 1 | 29ª. Edição | março 2022: 

https://thijournal.isce.pt/
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▪ O poder público e o setor hoteleiro: Perceções, cooperação e desafios ao 

desenvolvimento social do Município de Inhambane, Moçambique. Orlando Alcobia, 

Nuno Gustavo, Gouveia Sumale & Sérgio Belchior 

▪ Serão os aeroportos o início da experiência turistica? O caso da ilha da Madeira.Helena 

Viríssimo & Jorge Abrantes 

▪ The significance of tourism attraction and social media promotion on the interest of return 

visit. Hary Hermawan, Santosa, Anita Wijayanti, Chansa Novia Nurfitriana, Arif Dwi 

Saputra & Nikasius Jonet Sinangjoyo 

▪ The PLS method in tourism research: A bibliometric approach. Abraham Nuñez-

Maldonado, Martha Beatriz Flores-Romero & Amador Durán-Sánchez 

▪ Potencialidad del turismo gastronómico de la Comunidad Autónoma de Galicia. Miriam 

Edith Pérez-Romero, Xeila Álvarez-Gómez, María de la Cruz del Río-Rama 

▪ O impacto da pandemia na hotelaria em Portugal Continental em 2020: Medidas e 

estratégias. Ana Elisa Sousa, Veronika Joukes 

Volume 17 | Número 1 | 28ª. edição | setembro 2021: 

▪ Mapeamento de iniciativas de turismo de base comunitária em unidades de conservação 

Paulista. Joyce Hiromi Uyeti & Érika Sayuri Koga Di Nápoli 

▪ Tourism sector in Italy and Portugal – some impacts of covid-19 pandemic crisis. Elisa 

Gambara, Genesis Basco & Pedro Ribeiro Mucharreira 

▪ Histórico das políticas públicas de turismo no litoral Piauiense – Brasil. Simone Cristina 

Putrick, Solano de Souza Braga & André Riani Costa Perinotto 

▪ Desarrollo del pensamiento e inteligencia visual-espacial en estudiantes universitarios. 

Aida Ximena León Guatame & Bertha Marlén Velásquez Burgos 

▪ Desperdício alimentar: Um problema do passado, do presente e do futuro. Diogo Plácido 

Pinto Batista & Nuno Abranja 

▪ Políticas públicas para o turismo em zonas periféricas em tempos de pandemia (covid-

19): Um estudo exploratório no Alto Alentejo. Eva Milheiro, João Emílio Alves & Hugo 

Araújo 

▪ Análise do menu de um restaurante de grelhados no carvão – um estudo de caso. 

Daniela Silvestre, Manuel Serra & Carlos M. Afonso 

▪ Equilíbrio financeiro: Comparação entre quatro estabelecimentos termais portugueses. 

Rute Almeida, Conceição Gomes, Anabela Elias-Almeida 

▪ Turismo sustentável: a disposição do turista na contribuição da implementação da 

sustentabilidade no turismo. Andreia Filipa da Silva Matos Leandro & Nuno Abranja 

Volume 18 | Número 2 | 30ª. edição | maio 2022: Edição Especial de Resumos Alargados II 

FORUM INTERNACIONAL – MULHERES E TURISMO, A MINHA VOZ.] 

▪ 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;  

https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/50
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/50
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/51
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/53
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/53
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/54
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/55
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/56
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/56
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/283
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/283
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/288
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/286
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/284
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/289
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/282
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/282
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/287
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/285
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/290
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/290
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/84
https://thijournal.isce.pt/index.php/THIJ/article/view/84
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▪ 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. 

▪ Integração do Tourism and Hospitality International Journal, revista 

científica do Departamento de Turismo do ISCE, no RCAAP e no serviço 

DOI. 

▪ Integração do Tourism and Hospitality International Journal, revista 

científica do Departamento de Turismo do ISCE, no Serviço de 

Alojamento de Revistas Científicas (SARC), promovido pela FCT. O 

SARC oferece um conjunto de serviços associados ao alojamento de 

revistas científicas, tais como a gestão e manutenção das infraestruturas 

(equipamentos e software base) e das aplicações de suporte à gestão e 

operação das revistas científicas (ciclo de vida editorial e 

disponibilização de conteúdos). Estão excluídas do SARC todas as 

tarefas relacionadas com a componente editorial e de design da 

revista. Esta candidatura incide sobre a modalidade SARC Light que 

inclui o apoio inicial à parametrização das aplicações de gestão e 

operação das revistas científicas e o serviço de apoio (helpdesk). 

Designado de Light, este serviço não inclui acompanhamento e 

consultoria às revistas, apenas a disponibilização do software 

como serviço. 

▪ 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.  

 

Relativamente à produção científica do corpo docente do ciclo de estudos 

de Gestão Turística do ISCE, a figura 1 demonstra que estes professores foram 

responsáveis por publicações relevantes na área do Turismo, melhorando o 

http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/sobre-o-rcaap/servicos/sarc
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/sobre-o-rcaap/servicos/sarc
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número total de artigos publicados em revistas indexadas na SCOPUS em 

2019 e 2020, chegando aos 14 papers publicados, aceites ou no prelo em 2021 

e 2022.  

 

 

Figura 1. Publicações em Revistas 

(Elaboração própria) 

 

Destacamos em seguida os trabalhos científicos publicados mais relevantes. 

 

Abranja, N., Rodrigues, B., & Pedroso Lima, A. (2022). Entrepreneurship in 

hospitality and the hotels in the social lifestyle of residents. Media 

Wisata, 20(2), 148–161. Available at 

http://103.195.18.56/index.php/MWS/article/view/337/256. 

Teixeira, J., Justino, M. R., Antunes, M., Mucharreira, P. R., & Nunes, A. 

(2022). Effects of Innovation, Total Quality Management, and 

Internationalization on Organizational Performance of Higher Education 

Institutions. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2022.869638  

Pereiro, X., & Bernardo, E. (2022). Dominant Tourism Educational and 

Research Reasoning: a critique to Portugal’s case. Tourism Culture and 

Communication. (no prelo) 

Bernardo, E., Sacramento, O. (2022). Contending Heritage: Paleolithic 

engravings, tourism, and the ghosts of the Côa Valley dam (Portugal). 

Revista Turismo e Desenvolvimento, 38, 69-103 

https://doi.org/10.34624/rtd.v38i0.27376 
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https://doi.org/10.34624/rtd.v38i0.27376
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Bernardo, E. (2022). Turismo Cultural e Patrimonialização no Douro: o caso do 

souvenir barro preto de Bisalhães. Revista Portuguesa de Estudos 

Regionais. (no prelo) 

Bernardo, E., & Kastenholz, E. (2022). Lessons from souvenirs studies – a 

research framework. Tourism Culture and Communication Journal. (no prelo) 

Rodrigues, T., Lavaredas, A., & Abranja, N. (2021). Tourism and intraregional 

transport: The assimilation of local transport in tourist destination – the 

perception of Lisbon’s residentes. European Transport, 83(2). 

https://doi.org/10.48295/ET.2021.83.2  

Antunes, M., Mucharreira, P., Justino, M., Quirós, T., (2021). Effects of Total 

Quality Management (TQM) Dimensions on Innovation—Evidence from 

SMEs. Sustainability, https://doi.org/10.3390/su131810095  

 

Tabela 1. Produção de Livros e Capítulos de Livro 

 

Livros 

Internacionais 

Capítulos 

Internacionais 

Livros 

Nacionais 

Capítulos 

Nacionais 

2019 3 3 3 0 

2020 1 3 2 0 

2021 1 3 0 0 

2022 0 1 1 0 

Total 5 10 6 0 

(Elaboração própria) 

 

Esta tendência reflete-se igualmente na participação em publicações de livros e 

capítulos de livros, onde a produção internacional se destaca claramente em 

relação à produção em livros e capítulos de livro de editoras nacionais.  

 

Já a participação em congressos com publicação em atas, os 

condicionamentos da pandemia COVID-19 refletiu-se na redução da 

participação dos docentes do departamento, ainda que o total dos últimos 

quatro anos letivos demonstre um claro interesse em comunicar nestes 

encontros científicos. 

 

https://doi.org/10.48295/ET.2021.83.2
https://doi.org/10.3390/su131810095
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Tabela 2. Publicação em Atas Nacionais e Internacionais 

 

Atas 

Internacionais 

Atas 

Nacionais 

2019 4 4 

2020 9 4 

2021 2 3 

2022 3 3 

Total 18 14 

(Elaboração própria) 

 

Por fim, contabilizaram-se ainda três itens de produção científica nos últimos 

dois anos letivos em outras publicações ou meios não académicos, resultando 

num ligeiro crescimento face ao período anterior (2019-2020). 

 

3. Internacionalização 

 

A internacionalização tem sido um dos alvos primordiais do ciclo de estudos em 

Gestão Turística do ISCE a melhorar, nomeadamente em termos de parcerias, 

projetos de investigação, pedagógicos e académicos, estágios internacionais, 

mobilidade e programa Erasmus+. Descrevemos em seguida as principais 

parcerias internacionais estabelecidas no último ano letivo, assim como a 

evolução das mobilidades realizadas e o envolvimento dos estudantes e staff 

académico e não académico com o programa Erasmus+: 

▪ 2022 e 2023 – integração do Departamento de Turismo do ISCE no 

projeto de investigação internacional “Sustainable and Smart Healthy 

Cities”, ao abrigo do programa Erasmus+ Blended Intensive, atualmente 

em desenvolvimento em parceria com as instituições Ocellia UAS 

(França), Murcia University (Espanha), University of West-Attica 

(França), Instituto Polytecnico de Coïmbra, ISCE – Instituto Superior de 

Lisboa e Vale do TEJO e Instituto Superior de Ciências Educativas do 

Douro (Portugal), liderado pela Brussels University of Applied Sciences 

(Bélgica). 
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▪ 2022 – Renovação da parceria internacional iniciada no ano letivo de 

2018/19, com a WYSE Travel Confederation, especializada no trabalho 

conjunto com empresas na área de viagens de jovens e de 

estudantes. Esta parceria consiste na participação dos alunos do 2º e 3º 

anos do curso de licenciatura em Gestão Turística do ISCE como 

‘hospedeiros’ em todo o processo logístico do congresso internacional 

deste organismo, a realizar nos dias 27, 28, 29 e 30 de setembro, no 

Centro de Congressos de Lisboa. 

▪ 2022 – Parceria internacional estabelecida com a Remarc International, 

para a realização de estágios internacionais em diferentes ilhas da 

Grécia para os alunos do curso de Gestão Turística do ISCE. Realizar-

se-ão 8 estágios no verão de 2022 dos nossos alunos. 

▪ 2022 – Parceria com a Università Degli Studi della Tuscia, Italy, an 

Inter-institutional agreement Key Action 1 - Learning mobility for higher 

education for students and staff Erasmus mobility, framed in the area of 

1015 - Travel, tourism and leisure. Confirma-se a mobilidade de um 

docente do ciclo e estudos de Gestão Turística do ISCE, em maio de 

2022. 

▪ 2022 –Estabeleceu-se um protocolo de cooperação científica e formativa 

com o Departamento de Turismo da prestigiada Universidade BAMU 

- Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, em Aurangabad, 

Índia (http://www.bamu.ac.in/dept-of-tourism/Home.aspx). Uma 

universidade com mais de 44.000 alunos com a qual se procura a 

partilha de experiências, desenvolvimento de projetos internacionais, e 

intercâmbios de docentes e alunos. 

▪ 2022 – foi assinado um protocolo com o Governo Regional do Príncipe 

e o seu presidente Dr. Filipe Nascimento. Esta região autónoma de 

São Tomé e Príncipe e o Departamento de Turismo do ISCE têm como 

objetivos comuns a cooperação internacional, realização de estágios 

curriculares para os discentes do ciclo de estudos de Gestão Turística 

do ISCE, oferta de bolsas para residentes do Príncipe, formação e 

qualificação de quadros públicos locais, e desenvolvimento de projetos 

de investigação. 

http://www.bamu.ac.in/dept-of-tourism/Home.aspx
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▪ 2022 – assinou-se um outro importante protocolo internacional com a 

Destination Marketing Organization cabo-verdiana SDTIBM – 

Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e 

Maio (https://www.sdtibm.net/). Este tem como objetivos a cooperação 

internacional, a realização de estágios curriculares para discentes do 

curso de Gestão Turística do ISCE, oferta de bolsas para residentes da 

ilha da Boa Vista (Cabo Verde), formação e qualificação de quadros 

públicos locais, e desenvolvimento de projetos de investigação. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria com a DIT_Deggendorf Institute of 

Technology, Germany, an Inter-institutional agreement Key Action 1 - 

Learning mobility for higher education for students and staff Erasmus 

mobility, framed in the area of 1015 - Travel, tourism and leisure. 

Confirma-se a mobilidade de uma estudante do curso de Gestão 

Turística do ISCE, no segundo semestre letivo de 2021/22. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria com a Confederação do Turismo de Portugal, 

a Biosphere Portugal e a Aidlearn para participar no focus group de 

especialistas no Projeto internacional “Aprendizagem intergeracional 

como instrumento para um turismo sustentável em territórios de baixa 

densidade. Validação do Currículo do Projeto Europeu Inside-T”, a ser 

executado no âmbito do Programa Erasmus+, KA2 VET, Parcerias 

estratégicas. European project of Erasmus+ programme, KA2 VET. 

Retrieved of https://insidetproject.eu/projeto/. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria com o Núcleo de Pesquisa em Turismo da 

Universidade do Grande Rio (Unigranrio), Brasil, para a realização do 

projeto internacional promovido pela Revista Observatório de Inovação 

do Turismo "Study on the effects of the Pandemic on Tourism", which 

collects large-scale data in Rio de Janeiro and Portugal (currently with 

1,345 questionnaires answered) for the elaboration of a comparative 

analysis of the two realities. This project involves a large-scale sample 

and expects very important results that will contribute decisively to the 

recovery of tourism." Its completion is scheduled for 2022. This study will 

involve 16 professors from the ISCE tourism department, working with 

the team of the Tourism Research Center of Unigranrio, in the 

https://www.sdtibm.net/
https://insidetproject.eu/projeto/
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distribution and collection of data, the analysis and interpretation of 

results, the reading of conclusions and the publication of joint articles 

related to the project. This paper will be applied for funding by the KA2 

line of the Erasmus+ programme in 2021. 

▪ 2020 e 2022 – Parceria com a Universitat Autonoma de Barcelona 

(UAB), a Grad Dubrovnik, a Hellenic Open University, a Universita 

Degli Studi Roma TRE DARC, a Aidlearn e a Anaptixiaco Kentro 

Thessalias (2020) para a realização do Projeto “toUrism gentRification 

and Best practices for sustAinable development”, submetido pela 

Pedago (ISCE/ISCE Douro). 

▪ 2020, 2021 e 2022 – Parceria com a Università degli Studi Roma Tre + 

Eutropian, a ES/Universidad Autonoma de Barcelona, o Municipality 

of Dubrovnik, a Hellenic Open University e a Aidlearn (2020) para a 

realização do Projeto “Heart – Adaptive Reuse and HEritageTourism”, 

submetido pela Università degli Studi Roma Tre. 

▪ O Departamento de Turismo do ISCE e a sua revista científica (THIJ) 

foram coorganizadores da Hybrid 8th International Conference of the 

International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT) 

realizada na Ilha de Hydra, na Grécia, entre 1 e 3 de setembro de 2021, 

sob o tema “Transcending Borders in Tourism through Innovation and 

Cultural Heritage” (https://iacudit.org/Conference2021/). 

 

Apesar de os dois últimos anos terem sido bastante prejudiciais para todas as 

instituições de ensino no que concerne a deslocações, devido ao impacto da 

Covid-19, este ciclo de estudos tem desenvolvido um trabalho intenso de 

parcerias internacionais que têm vindo a contribuir para aumentar os índices de 

internacionalização, sobretudo a nível de outgoing. No último triénio (2019/20, 

2020/21 e 2021/22) o ISCE viu todas as suas candidaturas Erasmus aprovadas 

pela Comissão Europeia e que se consumaram nas seguintes mobilidades no 

último ano letivo no que ao Departamento de Turismo diz respeito: 

 

Outgoing: 

▪ 2 docentes 

https://iacudit.org/Conference2021/
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▪ 10 estudantes 

Incoming 

▪ 1 docente 

▪ 2 estudantes 

Estabeleceu-se este mês de junho uma parceria com a Escola Secundária de 

Alhadra, em Almería - Espanha, uma escola espanhola com Ciclos de 

Formação de Nível Superior equivalentes as CTeSP em Portugal, para o 

período de vigência do novo programa Erasmus 2021-2027. O objetivo é 

estabelecer mobilidades de estudantes para estudos e estágios e professores 

para teaching nos dois sentidos (incoming e outgoing) e, ao mesmo tempo, 

estabelecer pontes pedagógicas e académicas para projetos de investigação e 

culturais conjuntos. 

 

O ciclo de estudos em Gestão Turística do ISCE continua a integrar o 

consórcio Erasmus+ entre o ISCE, o ISAG - European Business School e a 

Universidade da Madeira (descrito no último relatório), que viabiliza a 

mobilidade dos seus estudantes para estágios em organizações europeias. 

 

Por fim, reforça-se que o ISCE apresentou um projeto de estudo à Call 

Erasmus+ Educação e Formação para a ANE+EF, com os objetivos de definir o 

estado da arte da internacionalização na educação e formação em Portugal, os 

impactos da internacionalização das instituições beneficiárias e a 

implementação prática nas instituições participantes. Aguarda neste momento 

resposta à candidatura. Apesar desta melhoria considerável já visível, dada a 

importância que a internacionalização representa na área do Turismo este ciclo 

de estudos continuará a trabalhar todos os dias para alargar expressivamente o 

número de acordos bilaterais com outras instituições internacionais e integrar 

redes temáticas de turismo. 

 

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. 
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4. Eventos & Atividades 

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: 

▪ 01/06/2022 - Visita de estudo guiada ao “Mosteiro de São Dinis e São 

Bernardo”, 

[https://www.facebook.com/DepartamentoDeTurismoIsce/photos/?ref=pa

ge_internal&tab=album] 

▪ 26/05/2022 - Visita de estudo guiada “Lisboa Cultural Noturna”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5256364844453145&type=

3] 

▪ 24/05/2022 - Visita de estudo guiada à “Sé de Lisboa e Torre da Igreja 

do Castelo de São Jorge”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5247644438658519&type=

3] 

▪ 19/05/2022 - Visita de estudo guiada “Lisboa Cultural Diurna”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5256364844453145&type=

3] 

▪ 16/05/2022 - Visita de estudo guiada ao “Terminal de Cruzeiros de 

Lisboa”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5247127632043533&type=

3] 

▪ 12/05/2022 - Visita de estudo guiada “Sintra Histórica”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5222531261169837&type=

3] 

▪ 27/04/2022 – Conferência “Do Jornalismo aos Eventos Profissionais: 

Case Study Portugal in Love”, com Carina Monteiro, Fundadora da 

Tnews.pt. Anfiteatro do ISCE. Odivelas. 
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▪ 31/03 e 01/04/2022 – Viagem de estudo a Vila do Conde para participar 

no XVIII Congresso Nacional da ADHP - Associação de Diretores de 

Hotéis de Portugal, com o tema “Atrair Talento | Recuperar o Sector | 

Planear o Futuro” (https://congresso.premios.adhp.org/) 

▪ 30/03/2022 – Conferência “Oportunidade de Estágios de Verão para 

Estudantes nas Ilhas Gregas”, com Nádia Teixeira, Representante da 

Remarc International. Anfiteatro do ISCE. Odivelas. 

▪ 18 e 19/03/2022 – Visita de estudo guiada à Bolsa de Empregabilidade 

▪ 18/03/2022 – Visita de estudo guiada à BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa 

▪ 24/02/2022 – Visita de estudo guiada ao “Hotel Intercontinental 

Lisbon*****”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5028828843873414&type=

3]  

▪ 24/02/2022 – Visita de estudo guiada à “Estufa Fria de Lisboa”, 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5044113275678304&type=

3] 

▪ 04/01/2022 – Webconferência “O Turismo Pós-Pandemia: o 

Desaparecimento de Profissões Tradicionais e o Nascimento de Novas 

Profissões Tecnológicas”, com Marta Sotto-Mayor, Certified  Trainer, 

Professor & Consultant  -  Hospitality & Restaurants. 

▪ Viagem de estudo para a realização de atividades de animação turística, 

no Parque Aventura MilAventuras, em Montargil, 11 e 12/12/2021. 

[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4807754635980837&type=

3] 

▪ 06/12/2021 – Visita de estudo guiada ao “Teatro de São Carlos – 

Ensaio” 

▪ 23/11/2021 – Webconferência “A Animação Turística e o Turismo de 

Aventura no período pós-pandemia, com Sérgio Araújo, Subdiretor da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), Membro 

efetivo do CiTUR, Coordenador do Mestrado em Turismo e Ambiente 

https://congresso.premios.adhp.org/
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(ESTM) e Coautor do livro “Gestão da Animação Turística”; e Paulo 

Almeida, Diretor da ESTM, Membro efetivo do CiTUR, Executive Editor 

do EJTHR - European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation e 

Coautor do livro “Gestão da Animação Turística”. 

▪ 23/11/2021 – Webconferência “Marca Destino Portugal: Multiverso de 

Humanidade”, com Filipa Maria Cardoso, Diretora de Comunicação e 

Marketing Digital do Visit Portugal (Turismo de Portugal, I.P.). 

▪ 10/11/2021 – WebConferência “Eventos: Organização, Catering e o Pós-

Pandemia”, com Daniela Fernandes, Event Project Manager na Uzina, 

Departamento Uzina Eventos e Sandra Mateus, Events Project Manager 

& Executive Producer. 

▪ 30/10/2021 – Conferência “Da Proatividade à Liderança: os Líderes não 

ficam em Casa”. Evento promovido em parceria com a Associação 

Fórum Turismo. Anfiteatro do ISCE. Odivelas. 

▪ 26/10/2021 – Webconferência “#TempodeSer Enoturismo”, com 

Romeu Oliveira, Responsável de Marketing & Comercialização do 

Projeto da Vinha e do Vinho Villa Oeiras, do Município de Oeiras. 

▪ 23/10/2021 – Visita de estudo guiada ao “Palácio Nacional de Queluz”. 

Visita guiada por Guia credenciada e, posteriormente, pelos estudantes 

para avaliação. 

▪ 2, 3 e 4/06/2021 – II FÓRUM INTERNACIONAL: Mulheres e Turismo, a 

minha Voz!. Evento organizado em parceria Global Women in Tourism, 

Revista Turimagazine (Cabo Verde), Plataforma Portuguesa para os 

Direitos da Mulher, PPDM, Mujeres en Turismo (Argentina) e 

Departamento de Turismo do ISCE 

(https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/ii-forum-internacional-mulheres-e-

turismo-a-minha-voz-).  

▪ 24/05/2021 – ISCE Tourism Talks: WebConferência Internacional. 

Grande Entrevista a TALEB RIFAI, ex-Secretário-Geral da Organização 

Mundial do Turismo, em arceria com a Publituris 

(https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/grande-entrevista-com-taleb-rifai).  

https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/ii-forum-internacional-mulheres-e-turismo-a-minha-voz-
https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/ii-forum-internacional-mulheres-e-turismo-a-minha-voz-
https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/grande-entrevista-com-taleb-rifai
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▪ 15/05/2021 – Webinar “Fazer Acontecer em Turismo: Ideias e Soluções 

Empreendedoras”, dinamizado pela Dra. Ana Silvestre em parceria com 

o Departamento de Turismo do ISCE, com a participação de 6 

empreendedores da área do turismo de sucesso 

(https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/webinar-fazer-acontecer-em-

turismo-ideias-e-solucoes-empreendedoras-).  

▪ 12/05/2021 – Visita de Estudo ‘Virtual’ Guiada à “Charola do Convento 

de Cristo", em Tomar. Uma ‘viagem digital’ através da experiência 

imersiva 3D, em visita ao património histórico-militar em Portugal! Visita 

guiada pela Dra. Mafalda Nascimento, Secretária-Geral da OPCTJ 

(Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém), e ex-aluna de 

Turismo do ISCE. 

▪ 23/04/2021 – Visita de estudo guiada ao Mosteiro dos Jerónimos e zona 

histórica de Belém, em Lisboa. 

▪ 17/12/2020 – Visita de estudo “Lisboa Histórica”, visita guiada por Guia 

credenciada ao centro histórico de Lisboa (Rossio - introdução à cidade; 

rua Augusta - Terramoto, Marquês de Pombal e a reconstrução da 

cidade; rua de Santa Justa - subir para a Costa do Castelo via 

escadinhas de São Cristóvão; Chão da Feira - conquista da cidade em 

1147; Portas do Sol - Vista sobre o Panteão Nacional e Mosteiro de São 

Vicente; Alfama - atravessar o bairro e descer à Praça do Comércio (via 

Sé de Lisboa). 

▪ 23/11/2020 – Webconferência “Recursos Humanos: Liderança e gestão 

de equipas no <<novo normal>>“, com Sofia Nunes, Human Resources 

Coordinator. 

▪ 19/11/2020 – 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. 

▪ 10/11/2020 – Webconferência “Evolução e Desafios num Sector em 

Constante Mutação: o Caso Prático de um Hotel”, com Rita Côrte-Real, 

Account Manager no Lisbon Marriot Hotel. 

https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/webinar-fazer-acontecer-em-turismo-ideias-e-solucoes-empreendedoras-
https://www.isce.pt/pt/agenda/noticias/webinar-fazer-acontecer-em-turismo-ideias-e-solucoes-empreendedoras-
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▪ 10/12/2020 - Coorganização do Webinar “Setor do Turismo no 

Desenvolvimento do Território”, em parceria com o Município de Macedo 

de Cavaleiros e com o Geopark Terra de Cavaleiros, para celebrar a 

assinatura do protocolo entre as três entidades. 

▪ 19 a 21/11/2020 - Coorganização do “Primer Encuentro online 

Iberoamericano de Semilleros de Investigación en Cultura y Turismo”, 

em parceria com a Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

(Bogotá). 

 

5. Extensão à comunidade & Parcerias pedagógicas 

 

Realça-se neste ponto 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. 

 

Adicionalmente, realça-se o incremento do envolvimento dos estudantes na 

investigação e prestação de serviços à comunidade, através de projetos 

desenvolvidos no âmbito de unidades curriculares específicas. Prova disso é o 

conjunto de parcerias estabelecidas nos últimos dois anos letivos: 

▪ 2022 - Turismo de Portugal, I. P. – parceria conjunta com a Global 

Women in Tourism e o Departamento de Turismo para a construção, 

organização e gestão conjunta do curso de Pós-Graduação em 

“Promoção das Igualdades de Género no Turismo”. 
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▪ 2022 – protocolo formativo muito relevante, estabelecido com CFPSA – 

Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar da Pontinha, 

em dois sentidos: i) estabelecer uma articulação formativa entre os seus 

Cursos de Especialização Tecnológica para prosseguimento dos 

estudos no curso de Licenciatura em Gestão Turística do ISCE; e ii) 

realização de um plano formativo de 35 horas anual, nas áreas de 

Restauração, Bar e Cozinha nas instalações do CFPSA, para os alunos 

de Gestão Turística durante o seu 2 ano do curso.  

▪ 2022 - @WonderfulDay, by Signinum, parceria que permitirá aos 

alunos do curso de Gestão Turística do ISCE virem a integrar a equipa 

de operadores culturais desta empresa de recuperação e gestão e 

património cultural, através de um programa de estágios na Torre da 

Igreja do Castelo de São Jorge e na Sé Catedral de Lisboa. 

▪ 2022 - Associação de Turismo Militar Português (ATMPT) e a 

Associação Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém 

(OPCTJ), parceria tripartida que visa a cooperação mútua nas suas 

missões estatutárias, aproveitando as potencialidades de cada uma com 

o fim de valorizarem a sua atuação e os seus resultados através da 

criação de sinergias resultantes de ações conjuntas ou coordenadas no 

âmbito de iniciativas, programas e projetos de cooperação em matéria 

de salvaguarda, promoção e valorização do património histórico-militar. 

▪ 2022 – Parceria com as organizações Hotel Meliá Lisboa Oriente, AIM 

– International Group, AdventurePark, Hotel Farol, Parque 

Emboscada Lisboa, Município de Mafra, Município de Loures e 

Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova, para a realização de 

estágios curriculares dos alunos finalistas do curso de Gestão Turística 

do ISCE. 

▪ 2022 - Parceria com o Farol Hotel para a realização de estágios 

voluntários dos alunos do curso de Gestão Turística do ISCE nas suas 

unidades hoteleiras. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria e renovação do protocolo com o Jornal 

Publituris e a Revista Publituris Hotelaria, a publicação mais antiga 

do setor, para a colaboração mensal dos docentes do ciclo de estudos 
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de Gestão Turística do ISCE na elaboração e publicação de artigos de 

opinião. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria e renovação do protocolo com o SNATTI – 

Sindicato Nacional de Actividade Turística, Tradutores e 

Intérpretes, para a construção, organização e gestão conjunta do curso 

de Pós-Graduação em “Informação Turística e Guia Intérprete da 

Cultura Portuguesa”, cujo objetivo central é formar profissionais 

competentes na área da informação turística e interpretação da cultura 

portuguesa. 

▪ 2021 e 2022 – Renovação da parceria com a AIM – International 

Group, para a construção, organização e gestão conjunta do curso de 

Pós-Graduação em “Organização e gestão de eventos de negócios, 

desportivos e de animação turística” e ações de formação específicas na 

área dos eventos aos alunos do ciclo de estudos em Gestão Turística do 

ISCE. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria e renovação do protocolo com a unidade 

hoteleira Monte Santo Resort, no Carvoeiro, Algarve, para a atribuição 

do Prémio de Excelência Melhor Aluno da Licenciatura em Gestão 

Turística ‘Monte Santo Resort’, fruto da parceria estabelecida entre 

o Departamento de Turismo do ISCE e o Monte Santo Resort, 

empreendimento turístico de luxo no Algarve. A atribuição do galardão é 

anual e irá premiar o(a) melhor(a) aluno(a) finalista da Licenciatura em 

Gestão Turística do ISCE com a oferta de duas noites para duas 

pessoas a usufruir naquele Resort algarvio localizado no Carvoeiro. Esta 

iniciativa é uma forma de reconhecimento e incentivo aos estudantes da 

nossa Licenciatura para que possam melhorar cada vez mais o seu 

desempenho ao longo do curso na defesa da qualidade do turismo e ser, 

igualmente, um atrativo na captação de novos estudantes para esta 

licenciatura que tem registado um aumento significativo na procura todos 

os anos”. Paralelamente os estudantes deste ciclo de estudos podem 

realizar estágios no Resort deste parceiro. 

▪ 2021 e 2022 – Parceria com a Global Women in Tourism, Revista 

Turimagazine, Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher, 

https://www.isce.pt/pt/o-isce/organizacao/departamentos/turismo


 

 Relatório de Atividades 
28 

PPDM e Mujeres en Turismo Planificame Argentina para a realização 

conjunta do I e II “FÓRUM INTERNACIONAL: Mulheres e Turismo, a 

minha Voz!”, e a produção conjunta de uma edição especial da revista 

Tourism and Hospitaliy INernational Journal, com os 14 melhores artigos 

submetidos.  

▪ 2021 e 2022 – Parceria com a Biosphere Responsable Tourism e a 

Biosphere Responsable Lifestyle, com o propósito de criar condições 

gerais de cooperação nos domínios: científico, pedagógico, tecnológico 

e formativo; em ações consideradas de interesse para ambas as partes, 

nomeadamente no âmbito de estágios curriculares, no contacto com a 

realidade empresarial e a aproximação à realidade laboral, a formação 

em contexto de trabalho, bem como o desenvolvimento de projetos de 

investigação para os alunos dos vários ciclos de estudo ministrados no 

ISCE e a prestação de serviços à comunidade, em concreto planos de 

sustentabilidade e na concretização de certificações de acordo com o 

sistema internacional desenvolvido pelo Instituto de Turismo 

Responsável, através de um sistema que adota como guia os 17 

objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e 

reconhecido pelo Global Sustainable Tourism Council. 

▪ 2021 - Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA) – 

parceria estabelecida para apoiar a produção científica dos docentes do 

ciclo de estudos de Gestão Turística do ISCE; 

▪ 2021 – Parceria com a Associação Fórum Turismo, com o propósito 

de 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. 

▪ 2021 – Parceria com as organizações Grupo Quina – Chefe Vítor 

Sobral, SNIPER - Parque Aventura, Câmara Municipal de Campo 
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Maior, Museu Cosme Damião (SLB) Casa das Viagens e Grupo das 

Casas para a realização de estágios curriculares dos alunos do 

Departamento de Turismo do ISCE. 

▪ 2020, 2021 e 2022 – Parceria e renovação do protocolo com ADHP – 

Associação de Diretores de Hotéis de Portugal para a realização e 

estágios dos alunos do ISCE e participação dos estudantes de Gestão 

Turística do ISCE no seu congresso anual. 

▪ 2020 - Parceria com a Empreend - Associação Portuguesa para o 

Empreendedorismo, a Universidade de Salamanca e a AISTI – 

Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação para a 

elaboração conjunta de uma edição especial da revista Tourism and 

Hospitality International Journal 

▪ 2020 - Parceria com o Grupo Onyria Resorts para a realização de 

estágios voluntários dos alunos do curso de Gestão Turística do ISCE 

nas suas unidades hoteleiras. 

 

6. Conclusão 

 

É importante realçar que o ano letivo 2021/2022 foi um período em parte 

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.  
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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 terceiro 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.   




