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Ensino superior da
saúde com uma forte
empregabilidade
Situada no Parque das Nações, num complexo
escolar com todas as facilidades para o
cumprimento da sua missão, a ESTeSL oferece
atualmente 9 cursos de licenciatura, 6 cursos
de mestrado e um conjunto variado de cursos
de especialização e de formação contínua.
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LICENCIATURAS
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Dietética e Nutrição
Farmácia
Fisiologia Clínica
Fisioterapia
Imagem Médica e Radioterapia
Ortoprotesia
Ortóptica – ciências da visão
Saúde Ambiental

MESTRADOS

Análise e Controlo de Riscos Ambientais para a Saúde (Parceria com o ISEL)
Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde (Parceria com a UAlg)
Nutrição Clínica (Parceria com a FMUL)

Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde
Segurança e Higiene no Trabalho

Engenharia Biomédica (Parceria com o ISEL)

PÓS-GRADUAÇÕES

Fisioterapia Dermato-Funcional

Fisioterapia em Pediatria (Parceria com APF)

Fisioterapia na Saúde da Mulher (Parceria com APF)
Fisioterapia no Envelhecimento

Intervenção Comunitária e Cuidados de Saúde Primários
Qualidade na Saúde (Parceria com SGS)

Sociologia e Intervenção Social em Saúde

OUTROS CURSOS
Nutrição no Desporto

Suporte Básico de Vida
Secretariado Clínico
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