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Pioneirismo e excelência
no ensino da Saúde
Assumindo-se como uma incontornável referência no ensino nas áreas da Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Terapia da Fala, a Escola Superior de Saúde do Alcoitão aposta numa estratégia
formativa e num leque de parcerias que levam os futuros profissionais cada vez mais longe.

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) é um estabelecimento de ensino superior particular que resultou da
conversão, em 1994, da Escola de Reabilitação. A experiência na formação de
profissionais de saúde no âmbito da reabilitação teve início em 1957, com a criação dos Cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e, posteriormente, do
Curso de Terapia da Fala, em 1962, fazendo desta uma escola pioneira, com
provas dadas.
Enquanto entidade instituidora, a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)
constitui a principal garantia da estabilidade e qualidade do projeto educativo que
tem vindo a ser alcançado ao longo da
existência da ESSA, aspeto que os antigos estudantes comprovam diariamente
no mercado de trabalho através da sua
excelente qualificação e empreendedorismo, que vão perpetuando o prestígio da
instituição.
A qualidade do ensino tem sido reconhecida por avaliadores externos, no âmbito do processo de avaliação das instituições de ensino superior, nomeadamente
pela Agência de Avaliação e Acreditação

do Ensino Superior (A3ES), bem como
pelos empregadores, que valorizam a
competência e o profissionalismo dos licenciados da ESSA. Um dos vários pontos fortes da Escola assenta na competência e na formação do seu corpo docente
próprio, que integra por um lado a experiência profissional e por outro o currículo académico.
Pioneira na formação de licenciados
em Fisioterapia, Terapia Ocupacional e
Terapia da Fala, a ESSA mantém a dinâmica de desenvolvimento destas profissões e dá resposta às ambições dos
alunos de obtenção de formação mais
especializada, através da criação dos
cursos de Mestrado nas três áreas, a que
se juntam cursos de pós-graduação,
uma oferta de formação contínua e o
desenvolvimento de investigação científica.

clo de Fisioterapia, Terapia Ocupacional
e Terapia da Fala.
A atribuição destas Bolsas é uma iniciativa da Administração da Santa Casa que
investe no acesso da Educação a um
maior número de jovens, contribuindo
também para reduzir o número de jovens
que abandonam a sua formação por incapacidade financeira das famílias.
As Bolsas de Estudo da ESSA comportam 100% de financiamento das propinas
de frequência.
Para usufruir da Bolsa é necessário ser
aluno da ESSA num dos cursos do primeiro ciclo e ingressar através do concurso
institucional. Anualmente, através dos canais institucionais, a ESSA disponibiliza
informação oficial sobre os prazos de candidatura, procedimentos, regulamentos e
todos os outros aspetos e normas que regulam a atribuição das Bolsas.

Parcerias-chave
A ESSA mantém uma relação estreita
com o Hospital Ortopédico de Sant’Ana
(HOSA) e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), equipa-

Bolsas de Estudo SCML/ESSA
Numa efetiva aposta na Educação, a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa disponibiliza, anualmente, 30 bolsas de estudo à ESSA para os cursos do primeiro ci-
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mentos de referência da SCML. Nesse aspeto, e em comum com estas instituições,
a Escola partilha o facto de pautar a sua
atuação pelos mais elevados padrões internacionais.
Refira-se que o CMRA foi o primeiro
hospital em Portugal totalmente dedicado
à reabilitação. Líder no diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes,
aposta ainda no desenvolvimento e investigação e na formação de profissionais de
saúde. O seu prestígio assenta na capacidade de saber manter, ao longo dos anos,
um elevado nível de qualidade na resposta às necessidades dos seus utentes.
Também o Hospital Ortopédico de
Sant’Ana, inaugurado em 1904, foi pioneiro, ao ser o primeiro em Portugal dedicado ao estudo, investigação e atividade
em Ortopedia. Com notável reputação,
participa ativamente em cursos e em congressos nacionais e internacionais e, tal
como as restantes estruturas de saúde da
SCML, centra a sua atenção no utente e
na comunidade. Esta é, aliás, uma das
principais características diferenciadoras
da ESSA: a sua atenção está focada nos
Alunos.
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Formação em Fisioterapia

A SCML inovou quando há 61 anos,
criou o primeiro curso de Fisioterapia no
país. Desde o início, procurou a colaboração dos mais prestigiados profissionais desta área – vindos sobretudo dos Estados Unidos da América – para assegurar a excelência do ensino. Posto isto, e com a sua visão
ampla e integrada da saúde e dos seus envolventes, a ESSA continua a caracterizar-se pela qualidade na formação dos alunos,
para que a prática da Fisioterapia se enquadre nas atuais prioridades de saúde nacional, bem como nas exigências da prática
desenvolvida ao nível europeu.
Com a duração de quatro anos letivos,
esta é uma licenciatura que dá aos futuros
profissionais as competências necessárias
ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúrbios da biomecânica e
funcionalidade humana. O curso é sobretudo dedicado às áreas específicas da Fisioterapia, mas caracteriza-se também
pela multidisciplinaridade, ao englobar
áreas como Ciências Biomorfológicas,
Ciências do Comportamento e Desenvolvimento Humano, Ciências do Movimento Humano, Metodologia de Investigação
e Gestão e Administração.
O plano curricular prevê ainda diversas
estratégias de ensino e aprendizagem
com destaque para a aprendizagem em
contexto real, através de estágios realizados a partir do 1º ano letivo, em hospitais, centros de saúde, clínicas, clubes desportivos e centros de reabilitação, sob
orientação conjunta de fisioterapeutas
com reconhecida experiência profissional
e dos professores do Departamento de Fisioterapia da ESSA.
Atenta às necessidades dos alunos e
preocupada em criar oportunidades de
formação contínua, a ESSA tem (entre
outras) parcerias com o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão e com a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas,
uma ligação que reforça o prestígio quer
nacional, quer internacional, da licenciatura em Fisioterapia. Destaca-se ainda o
facto de na ESSA haver uma forte relação

entre os estudantes de todos os cursos. Isto permite, já no mercado de trabalho, a
criação de uma rede de profissionais capaz de reconhecer e responder às diferentes necessidades da população e trabalhar
em equipa.
PRINCIPAIS SAÍDAS PROFISSIONAIS
•
Unidades de apoio a portadores de
doenças crónicas
• Unidades de Saúde Ocupacional
• Hospitais
• Unidades de Cuidados Continuados
• Centros de Reabilitação
• Centros de Saúde
• Clubes desportivos
• Apoio Domiciliário
• Lares e Residenciais para idosos
•
Instituições particulares de solidariedade social
• Instituições de atendimento a toxicodependentes
• Instituições de Ensino e Ensino Especial
• Estabelecimentos prisionais
• Termas e instituições de Wellness
• Centros de Educação e Investigação
• Exercício Liberal

Formação em Terapia
Ocupacional

Este é o único curso português da área
autenticado pela World Federation of Occupational Therapists, o que constitui
uma garantia dos mais elevados padrões
internacionais de excelência e rigor no
ensino. Sempre atento à melhoria e
atualização constante do processo de
ensino/aprendizagem, o Departamento
de Terapia Ocupacional da ESSA colabora com diversas entidades e instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras, permitindo a troca constante de conhecimentos e experiências, entre os alunos e professores e as
organizações parceiras, facilitando também a realização de estágios.
Consequentemente, a ESSA oferece
oportunidades de aprendizagem ao nível
da Europa, com um elevado número de
aulas práticas, um bom suporte teórico,

um vasto leque de oportunidades de contacto com a prática clínica (através dos estágios) e um corpo docente qualificado
que se mantém em contacto com a realidade internacional. No final do curso, os
alunos estão aptos a prestar cuidados e
serviços a qualquer pessoa com dificuldade em realizar as suas atividades ocupacionais diárias.
O plano de estudos do curso engloba
matérias de várias áreas científicas, tais
como: Ciências da Terapia Ocupacional e
da Ocupação, Ciências Sociais e do Comportamento, Ciências Biomédicas, Metodologia de Investigação, Ciências do Movimento Humano e Organização e Gestão, para além das matérias específicas diretamente relacionadas com a área de
saberes da terapia ocupacional e da ciência ocupacional, como a ocupação humana, o desenvolvimento ocupacional e os
fatores que os condicionam.
PRINCIPAIS SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Hospitais
• Centros de saúde
• Jardins-de-infância
• Instituições de ensino e Ensino especial
• Lares e residenciais para idosos
• Estabelecimentos prisionais
• Instituições de atendimento a toxicodependentes
• Exercício Liberal
• Apoio Domiciliário
• Centro de Educação e Investigação
•
Instituições Particulares de solidariedade Social

Formação em Terapia da Fala

A licenciatura em Terapia da Fala, com
a duração de quatro anos letivos, forma
profissionais de saúde bem preparados e
dotados com os conhecimentos e capacidades necessários à avaliação e diagnóstico das diferentes perturbações da comunicação e deglutição e à elaboração e execução de programas de intervenção terapêutica adequados à situação específica
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de cada paciente, quer sejam crianças,
adolescentes, adultos ou idosos.
O plano de estudos foi pensado de modo a que os futuros Terapeutas da Fala
obtenham conhecimentos em várias áreas
científicas – como as Ciências Biomédicas, as Ciências Sociais e do Comportamento e as Ciências da Linguagem – e
dominem as disciplinas diretamente relacionadas com a intervenção terapêutica.
À excelência da formação de Terapeutas da Fala alia-se a mais-valia de grande
parte dos elementos do corpo docente
desta licenciatura terem sido membros
dos corpos diretivos da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala (APTF), o
que confere a enorme qualidade que caracteriza os nossos docentes. Destaque
para o envolvimento dos professores em
parcerias nacionais e internacionais, desenvolvendo projetos de investigação em
áreas muito diversificadas.
A licenciatura em Terapia da Fala prima
ainda pela forte aposta na prática clínica
supervisionada. Ao longo de todo o curso, os alunos têm a oportunidade de realizar diversos estágios, em várias instituições de saúde com que a ESSA tem acordos (em particular no CMRA e no HOSA), para poderem interagir diretamente
com os pacientes. Após a realização de
alguns estágios – inclusive um no exterior,
através do programa Erasmus+ – a ESSA
é uma das melhores escolas não só a nível
nacional, como internacional, preparando a grande nível os seus alunos para a futura profissão.
PRINCIPAIS SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Centros de saúde
•
Hospitais (Neonatologia, Pediatria,
Otorrinolaringologia,
• Estomatologia, Neurologia, Medicina
Física e de Reabilitação)
• Centros de Dia
• Comunidade
•
Instituições particulares de solidariedade social de apoio a idosos
• Centros de saúde de apoio ao idoso
• Creches
• Jardins-de-infância
• Agrupamento de escolas
• Clinicas e gabinete privados
• Empresas de comunicação social
• Instituições de Ensino e Ensino Especial
• Instituições do ensino superior
• Unidades de Cuidados Continuados
• Exercício Liberal

Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Departamento de Política
e Trabalho Social (DPTS)
O DPTS tem o objetivo de se afirmar como
um elemento de primeiro plano na oferta formativa da SCML, dinamizando um conjunto
de iniciativas que permitam contribuir para
dar prosseguimento à missão de cariz educativo e social da ESSA em particular e da SCML
de forma mais geral. No âmbito da sua missão, o DPTS desenvolve ações educativas e
formativas na área das ciências sociais e humanas, da política e trabalho social, usando
perspetivas multi e interdisciplinares, através
de metodologias de investigação-ação.
De modo mais concreto, para além da dinamização de uma nova licenciatura na ESSA, o
DPTS disponibiliza um conjunto alargado de
pós-graduações e cursos breves nos domínios
de intervenção essencial da SCML e em linha
com as políticas públicas mais relevantes no
setor social. Neste sentido, a atuação do
DPTS assume uma vertente de complementaridade de educação/formação contínua e específica de interesse e pertinência para a
SCML e para a comunidade no seu todo.
Esta oferta formativa/educativa tem como
pressupostos a qualidade do ensino aliada a
pedagogias de sucesso, assentes nas tarefas
de formar, habilitar e consciencializar estudantes e profissionais para uma participação plena e qualificada na vida socioeconómica, política e cultural do país. Este modelo pedagógico está implicitamente ligado à melhoria da
qualidade da educação/formação, à valoração
e valorização do trabalho educativo e profissional.
No sentido de cumprir estes objetivos, o
DPTS desenvolveu igualmente um ciclo de
conferências na ESSA-Alcoitão e ESSA-Lisboa com temáticas diversas, de forma a chegar a um leque cada vez mais alargado de públicos. Estas conferências são protagonizadas
por figuras de referência da sociedade civil
com elevada competência e visibilidade, numa
atmosfera de debate aberto e enriquecedor sobre temas da sociedade civil, numa abordagem sistémica, integrada e integradora. A
conveniência destes ciclos cumpre-se ao possibilitar um espaço de proximidade entre a comunidade e a academia, altamente promotor
de reflexão e conjugação crescente entre a
teoria e a prática.

Objetivos específicos:
• Promover a excelência do trabalho
realizado na ESSA e na SCML;
• Aproximar a comunidade científica da
ESSA;
• Colocar a ESSA na rota dos debates
de temas de interesse nacional

ERASMUS+ e
Internacionalização

Num contexto de forte transformação e
competitividade do ensino superior, a ESSA tem desenvolvido uma relação protocolar com um alargado número de instituições de ensino e de prestação de cuidados de saúde, assim como parcerias estratégicas com diversas universidades, onde
alicerça os seus projetos.

A ESSA possui a Carta Universitária
Erasmus desde 2005, a qual foi renovada
até 2020 e, como está integrada em redes europeias de escolas congéneres, participa ativamente em diversos programas
de intercâmbio e mobilidade de estudantes, docentes e staff, o que lhe permite
pautar a sua atividade pelos melhores padrões internacionais, podendo orgulhar-se de ter os seus três cursos reconhecidos
internacionalmente pelas respetivas associações e redes.
No âmbito do Programa de Mobilidade Erasmus+, a ESSA detém parcerias
com os países de referência nas áreas
em que ministra as suas licenciaturas,
nomeadamente com 34 Escolas de Ensino Superior e Universidades congéneres da Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Escócia, Espanha, Finlândia, Holanda,
França, Itália, Noruega, Polónia e Turquia, do qual resulta a considerável
mais-valia de serem efetuados intercâmbios nas mobilidades Outgoing e Incoming para Estudos e para Missões de
Ensino. A prova da dinâmica que o Programa Erasmus+ alcançou na ESSA são
os 170 estudantes e 28 docentes que
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efetuaram mobilidade e os 125 estudantes e 38 docentes que recebemos.
Os Departamentos da ESSA participam
ativamente em consórcios internacionais no
desenvolvimento de projetos académicos-científicos, de entre os quais se assinalam o
Developing Social Rehabilitation through
Education/SOCRE, o Interdisciplinary Clinical Master Program in Rehabilitation Sciences/JUST, e o COP4HL PROJECT, Increasing the impact of community based interventions in healthy ageing in Europe.
Ainda no âmbito da internacionalização,
de acordo com a sua missão, valores e fins
estatutários, a SCML celebrou a 10 de maio
de 2007 um protocolo de colaboração com
o ISCISA de Moçambique, “tendo por objetivo principal desenvolver conjuntamente,
ações de ensino e projetos comuns nas
áreas técnico-científicas e disciplinares em
que as suas vocações e especializações próprias se completem”. Este protocolo foi revogado por outro assinado em junho de
2011, no âmbito do qual a SCML, através
da ESSA, deu apoio à conceção, implementação, promoção e coordenação científico-pedagógica das licenciaturas em Terapia Ocupacional e Fisioterapia.

VANTAGENS
DE ESTUDAR
NA ESSA
30 BOLSAS DE ESTUDO
SANTA CASA/ESSA
MELHORES TAXAS
DE EMPREGABILIDADE
QUALIDADE, CREDIBILIDADE
E EXPERIÊNCIA DO CORPO
DOCENTE
ESTÁGIOS ACOMPANHADOS
DESDE O PRIMEIRO ANO
ORIENTAÇÃO PARA
O ESTUDANTE E VALORIZAÇÃO
DE APRENDIZAGEM EM
CONTEXTO REAL
PROTOCOLOS COM CERCA
DE 100 INSTITUIÇÕES
ACADÉMICAS E ENTIDADES
NA ÁREA DA SAÚDE,
EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
MELHOR CENTRO
DE RECURSOS EDUCATIVOS
NAS SUAS ÁREAS
PROGRAMAS DE MOBILIDADE
EUROPEUS E RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL DOS CURSOS

FISIOTERAPIA

LICENCIATURAS

TERAPIA
OCUPACIONAL

FORMAÇÕES
CONTÍNUAS

TERAPIA DA FALA

PÓS-GRADUAÇÕES

POLÍTICA E
TRABALHO SOCIAL
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AO INVESTIR
NA ESSA ESTÁ
A GARANTIR
O SEU FUTURO

Consulte as condições especiais em:

MESTRADOS
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www.essa.pt

