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1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O Relatório de Atividades da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria (ESSLei), reporta-se ao 

ano civil de 2021, constituindo-se um documento de síntese que permite a análise da execução do 

Plano de Atividades 2021, possibilitando a avaliação dos resultados alcançados face às ações previstas. 

Trata-se de um documento importante para a gestão da Escola, quando tida como ação estratégica 

definida através de políticas a médio e longo prazo, e que veem nestes documentos instrumentos de 

reflexão e de prestação de contas à comunidade académica.  

Este documento é, nos termos dos estatutos, da responsabilidade do Diretor, e a sua estrutura segue 

a organização do plano de atividades aprovado para 2021. Foi organizado com base na informação 

compilada pela Diretora de Serviços, com o contributo do corpo técnico dos serviços administrativos, 

dos docentes e da coordenadora ciTechCare. 

Após apreciação do Conselho de Representantes, o Relatório de Atividades de 2021 será divulgado 

pela comunidade académica e disponibilizado na página web da Escola. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GLOBAL 

A Escola constituiu-se formalmente com a publicação do Decreto-Lei n.º 243/73 de 16 de maio, com a 

denominação de Escola de Enfermagem de Leiria, pertencendo ao Ministério da Saúde e Assistência. 

Acompanhando a evolução do país e o desenvolvimento do conhecimento, as escolas de enfermagem 

foram integradas no subsistema de Ensino Superior Politécnico pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de 

dezembro, passando a designar-se Escolas Superiores de Enfermagem. 

O Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de março, implementa uma decisão política que define um novo 

rumo na história das escolas de Enfermagem, passando estas para a tutela exclusiva do Ministério da 

Educação, dando um passo decisivo na sua afirmação no panorama do Ensino Superior nacional e 

internacional. Assim foi também com a Escola de Enfermagem de Leiria, que passou a estar integrada 

no Politécnico de Leiria a partir desta data. 

Em fevereiro de 2005 a Escola Superior de Enfermagem é transformada em Escola Superior de Saúde 

de Leiria (ESSLei), sendo que em 2009 iniciaram os cursos de licenciatura em Fisioterapia, Terapia da 

Fala e Terapia Ocupacional e, em 2010, o curso de licenciatura em Dietética, atualmente denominado 

Dietética e Nutrição (desde o ano letivo 2017/2018). 

No âmbito das formações de curta duração previstas no processo de Bolonha, os cursos TeSP criados 

pelo Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março, que conferem um diploma de nível 5 de Qualificação 

do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) iniciaram no ano 2017 na ESSLei, integrando desde essa 

data a oferta formativa da Escola. No âmbito da política de proximidade e relação com os parceiros da 

comunidade do Politécnico de Leiria, com a criação dos núcleos de formação em Torres Vedras e 

Pombal, a oferta formativa da área da saúde neste nível de ensino está também descentralizada desde 

o ano letivo 2019/20 em Torres Vedras e 2021/2022 em Pombal. 

A ESSLei funciona desde 25 de setembro de 2006 no edifício situado no Campus 2, Morro do Lena, Alto 

do Vieiro, em Leiria e também nos polos de formação do Politécnico em Torres Vedras e Pombal. É 

uma das cinco escolas superiores integradas no Politécnico de Leiria, dependendo hierarquicamente 

deste e tendo como tutela o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  
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3 PRINCIPAIS DESTAQUES EM 2021 

Nesta secção encontram-se listados e apresentados aqueles que são os destaques da atividade da 

Escola de Saúde, face à estratégia a médio prazo definida pela Direção, e que constituem pela sua 

importância marcos da execução relativa ao ano de 2021. Destacam-se os seguintes: 

Submissões de novos Cursos à A3ES  

No âmbito do processo de avaliação da qualidade e acreditação do ensino superior, no ano de 2021 

foram acreditados 2 mestrados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o 

Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e Saúde Pública 

e o Mestrado em Terapia da Mão. Foram ainda realizados os pedidos de acreditação prévia de 3 cursos 

de Mestrados: Fisioterapia; Cuidados Paliativos e Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de 

Especialização em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, submetidos os guiões de acreditação de 

todos os cursos de licenciatura em vigor na ESSLei.  

Desenvolvimento de um Programa Doutoral  

A ESSLei em associação com a Universidade de Évora, encontra-se a desenvolver um programa 

doutoral em Reabilitação e Envelhecimento Humano, cuja proposta já foi aprovada nos órgãos 

competentes do Politécnico de Leiria, e que se encontra a aguardar parecer dos órgãos da 

Universidade de Évora para ser submetida à A3ES no início do ano 2022.  

Alargamento da oferta formativa  

No ano letivo de 2021/22 foi alargada a oferta formativa da ESSLei com novas formações nos ciclos de 

estudo de Pós-Graduações e Mestrados, nomeadamente:  

- Mestrado em Enfermagem Comunitária - Área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde 

Pública; 

- Mestrado em Terapia da Mão (entrada em funcionamento em 2022); 

- Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde; 

- Pós-Graduação em Perturbações do Espectro do Autismo.  

Nos cursos de curta duração realizou-se em 2021 mais uma edição do Curso de Suporte Avançado de 

Vida e dois Cursos Avançados em Ciências da Saúde. 

Candidatos e colocados na ESSLei   

O ano de 2021 foi mais um ano que se registaram melhorias nos indicadores de procura pela oferta 

formativa, tendo-se verificado um elevado número de candidatos, candidatos em primeira opção e de 
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estudantes colocados nos cursos da ESSLei. Este acréscimo assinalou-se não apenas nos cursos do 1º 

ciclo, mas também nos cursos de 2ºciclo e de formação de Nível V- QNQ.   

Registo da Revista Portuguesa de Terapia Ocupacional   

Em 2021 assistiu-se ao registo de marca, pelo INPI, da Revista Portuguesa de Terapia Ocupacional, cuja 

concessão foi publicada no dia 24/09/2021 no Boletim da Propriedade Industrial (BPI). Esta revista terá 

o formato digital, na área Científica de Terapia Ocupacional, e será publicada sob a Chancela da Escola 

Superior de Saúde do Politécnico de Leiria. 

Conferência Internacional da RUN 

A ESSLei acolheu a Conferência Internacional “Universidades Europeias: transformação pioneira na 

educação, investigação e inovação”. Esta conferência reuniu representantes de várias universidades 

europeias, da Comissão Europeia e Estados-Membros, e ainda ilustres representantes de empresas e 

da sociedade em geral. Os painéis de discussão abordaram os principais tópicos da agenda da Iniciativa 

das Universidades Europeias, incluindo o potencial de transformação destas alianças transnacionais, 

como as Universidades europeias podem contribuir para os objetivos de criação de uma sociedade 

verde, digital e inclusiva e o seu potencial de transformação.  

Seminário Internacional de Investigação Colaborativa CCISP-HES.SO na ESSLei  

A ESSLei acolheu o 1.º Seminário Internacional de Investigação Colaborativa CCISP-HES.SO, promovido 

pelo Politécnico de Leiria e com organização conjunta do Conselho Coordenador dos Politécnicos de 

Portugal (CCISP) e da Universidade de Ciências Aplicadas da Suíça Ocidental (HES-SO), com o apoio do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT). Esta iniciativa visou fortalecer a colaboração científica e académica entre Portugal e 

a Suíça. Cerca de 24 investigadores portugueses e suíços (nos quais se incluíram docentes da ESSLei) 

apresentaram os resultados alcançados em estudos realizados nas áreas da saúde e bem-estar, 

empreendedorismo e os impactos da COVID-19 no turismo e como a indústria se recuperará nos 

próximos anos.  

Jornadas de Enfermagem 

Decorreu no dia 15 de outubro mais uma edição das Jornadas de Enfermagem à Pessoa em Situação 

Crítica: Inovar em Tempo de Pandemia, em formato presencial e online, organizadas pelos estudantes 

e docentes do Mestrado de Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de Especialização em Enfermagem 

à Pessoa em Situação Crítica, cuja abordagem se centrou na pessoa em situação crítica em contextos 
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de pandemia, com o intuito de se refletir sobre as experiências profissionais e pessoais, emoções 

vividas e questões éticas em torno de uma situação de pandemia. 

Abertura Núcleo de Formação em Pombal 

O Politécnico de Leiria formalizou um protocolo com a Câmara Municipal de Pombal para a abertura 

de um Núcleo de Formação, que entrou em funcionamento no ano letivo 2021/2022. Neste primeiro 

ano fez parte, entre outros Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), um dos cursos da ESSLei, 

o CTeSP em Gerontologia.  

Inauguração do aTOPlab  

O aTOPlab (Assistive Technology and Occupational Performance Laboratory), novo laboratório de 

investigação, formação e extensão à comunidade, foi inaugurado no dia 3 de dezembro, no dia do 48.º 

aniversário da Escola e Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Este laboratório tem como 

parceiros a Fundação Altice Portugal, a Gameiros Material Clínico a Invacare Portugal e a Tsimetria é 

um laboratório satélite que resulta da parceria entre a ESSLei e o ciTechCare. Consiste numa estrutura 

que congrega investigação, formação e atividades de extensão à comunidade na área das Tecnologias 

e Produtos de Apoio. Está vocacionado para o estudo, avaliação e aconselhamento de produtos de 

apoio mais adequados para o desempenho ocupacional de qualquer pessoa que tenha algum tipo de 

limitação funcional. 

Parceria com a Xinxiang Medical University  

O Politécnico de Leiria assinou, no dia 22 de dezembro, um protocolo de cooperação com a Xinxiang 

Medical University, instituição centenária, localizada na província de Henan, na China Central, 

considerada uma referência internacional na área da saúde. Com este protocolo pretende-se 

estabelecer atividades de cooperação académica e científica entre as duas instituições, 

nomeadamente na área da saúde, criando pontes para a realização de programas intercâmbio de 

estudantes (graduação e pós-graduação), docentes, investigadores e técnicos, com o objetivo de 

fomentar a cooperação académica através de projetos comuns de investigação e desenvolvimento 

importantes no futuro da ESSLei.   
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4 ORGANIZAÇÃO INTERNA 

Relativamente à organização interna, a Escola é composta por órgãos uninominais, órgãos colegiais, 

estruturas de apoio e serviços administrativos próprios. 

Abaixo elencamos os diversos órgãos, estruturas e serviços existentes na Escola: 

ü Diretor; 

ü Conselho de Representantes; 

ü Conselho Técnico-Científico; 

ü Conselho Pedagógico; 

ü Coordenadores de Curso; 

ü Departamentos; 

ü Serviços Administrativos Próprios 

A evolução da composição dos diversos órgãos, estruturas e serviços no ano de 2021, é apresentada 

em seguida. 

DIRETOR 

O Diretor é o órgão uninominal de natureza executiva da ESSLei, com as competências definidas pela 

Lei, pelos Estatutos do Politécnico de Leiria e pelos Estatutos da ESSLei. 

Desde 11 de Dezembro de 2019, a Direção é composta pelos membros indicados no Quadro 1. 

Quadro 1. Membros da Direção da ESSLei 
Diretor Rui Manuel da Fonseca Pinto 

Subdiretoras 
Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 

Maria Dulce das Neves Gomes  

CONSELHO DE REPRESENTANTES 

O Conselho de Representantes é o órgão colegial de natureza representativa da ESSLei, com as 

competências definidas pela Lei, pelos Estatutos do Politécnico de Leiria e pelos Estatutos da ESSLei.  

Relativamente à composição do Conselho de Representantes, no ano de 2021 destacamos: 

ü Tomada de posse, a 24 de maio, do novo órgão eleito na sequência do ato eleitoral decorrido 

a 29 de abril; 
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ü Tomada de posse, a 26 de maio, da professora adjunta Liliana Fernanda da Conceição Teixeira 

e das estudantes Tânia Maria Salema Pinto, Carolina Vicente Cruz e Salomé Rodrigues Carvalho 

ü Eleição do Presidente e do Secretário do órgão, tendo sido eleitos o professor adjunto Luís 

Francisco Soares Luís como Presidente, e a técnica superior Tânia Josete Dias Duarte da Mota, 

como Secretário. 

Assim, a 31 de dezembro, o Conselho de Representantes é composto pelos membros indicados no 

Quadro  2 . 

Quadro  2. Membros do Conselho de Representantes 

Representantes dos Professores e Investigadores 

Carolina Miguel da Graça Henriques  
Helena da Conceição Borges Pereira Catarino 
Liliana Fernanda da Conceição Teixeira 
Luís Francisco Soares Luís – Presidente 
Maria Clarisse Carvalho Martins Louro 
Maria da Saudade de Oliveira Custódio Lopes 
Sara Alexandra da Fonseca Marques Simões Dias 

Representantes dos Docentes Convidados a 

Tempo Integral com o Grau de Doutor ou  

Título de Especialista 

Elisabete Jorge da Costa Roldão 
Inês Isabel de Sousa Lopes 

Representantes dos Estudantes 

Bruno Filipe Antunes Paulino 
Carolina Vicente Cruz 
Gabriela de Oliveira Duarte  
Salomé Rodrigues Carvalho 
Tânia Maria Salema Pinto 

Representantes do Pessoal Não Docente e Não 

Investigador 
Tânia Josete Dias Duarte da Mota – Secretário 

CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

O Conselho Técnico-Científico é o órgão de natureza científica da ESSLei, com as competências 

definidas pela Lei, pelos Estatutos do Politécnico de Leiria e pelos Estatutos da ESSLei.  

Relativamente à composição do Conselho Técnico-Científico, no ano de 2021 destacamos: 

ü Tomada de posse, a 7 de abril, da professora adjunta Catarina Cardoso Tomás, em substituição 

definitiva de Sandra Cristina Fernandes Amado; 

ü Tomada de posse, a 24 de maio, do novo órgão eleito na sequência do ato eleitoral decorrido 

a 29 de abril; 

ü Eleição do Presidente do Secretário do órgão, tendo sido eleitos o professor adjunto João 

Paulo dos Santos Marques, como Presidente e a professora coordenadora Carolina Miguel da 

Graça Henriques, como Secretário; 
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ü Tomada de posse, a 6 de outubro, da professora adjunta Célia Maria Jordão Simões da Silva 

em substituição de Elsa Marta Pereira Soares por perda de mandato por motivo de cessação 

de funções. 

Assim, a 31 de dezembro, o Conselho Técnico-Científico é composto pelos membros indicados no 

Quadro 3. 

Quadro 3. Membros do Conselho Técnico-Científico 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

O Conselho Pedagógico é o órgão de natureza pedagógica da ESSLei, com as competências definidas 

pela Lei, pelos Estatutos do Politécnico de Leiria e pelos Estatutos da ESSLei.  

Relativamente à composição do Conselho Pedagógico, no ano de 2021 destacamos: 

ü Tomada de posse, a 24 de maio, do novo órgão eleito na sequência do ato eleitoral decorrido 

a 15 de dezembro de 2020; 

ü Tomada de posse, a 26 de maio, do professor adjunto Nuno Alexandre Valente Morais e das 

estudantes Daniela Duarte Marques, Salomé Rodrigues Carvalho e Matilde Tavares Faria; 

ü Eleição do Presidente do Secretário do órgão, tendo sido eleitos a professora adjunta Sónia 

Cristina de Sousa Pós de Mina, como Presidente e o estudante Bruno Filipe Antunes Paulino, 

como Secretário. 

Representantes dos Professores e 
Investigadores 

Carlos António Sampaio de Jesus Laranjeira 
Carolina Miguel da Graça Henriques 
Catarina Cardoso Tomás 
Célia Maria Jordão Simões da Silva 
Etelvina Rosário Lima  
Helena da Conceição Borges Pereira Catarino 
Jaime Emanuel Moreira Ribeiro 
João Manuel Graça Frade 
João Paulo dos Santos Marques – Presidente 

José Carlos Rodrigues Gomes 
Luís Francisco Soares Luís 
Maria António Ferreira Castro 
Maria Clarisse Carvalho Martins Louro 
Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 
Maria Pedro Sucena Guarino 
Mónica Braúna Alencar Leão da Costa 

 Representantes dos Docentes 
Convidados a Tempo Integral com grau 
de doutor ou Título de especialista 

Andreia Henriques Ferreira Salvador  
Cândida Susana Gonçalves da Silva 
Carla Maria Barbosa da Cruz Guimarães 
Elisabete Jorge da Costa Roldão 
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ü Perda de mandato das estudantes Daniela Duarte Marques, Salomé Rodrigues Carvalho e 

Mariana Pereira Peixoto Augusto, ao abrigo do artigo 21.º do Regimento do Conselho 

Pedagógico e Matilde Tavares Faria por motivo de término de curso. 

Assim, a 31 de dezembro, o Conselho Pedagógico é composto pelos membros indicados no Quadro  4. 

Quadro  4. Membros do Conselho Pedagógico 

Representantes dos Professores de 
Carreira 

Jaime Emanuel Moreira Ribeiro 
João Manuel Graça Frade 
Nuno Alexandre Valente Morais 
Sónia Cristina de Sousa Pós de Mina - Presidente 
Susana Margarida Rodrigues Custódio 

Representantes dos Docentes 
Convidados a Tempo Integral 

Ana Cristina Ferreira de Oliveira Rodrigues 

Representantes dos Estudantes 
Bruno Filipe Antunes Paulino – Secretário 

Gabriela de Oliveira Duarte 
(…)* 

*Aguardam tomada de posse 4 estudantes 

CORDENADORES DE CURSO 

Os coordenadores de curso têm as competências definidas pelos Estatutos do Politécnico de Leiria e 

pelos Estatutos da ESSLei.  

Relativamente aos coordenadores de curso, no ano de 2021 destacamos: 

ü Nomeação da professora coordenadora Maria António Ferreira de Castro como 

Coordenadora do Curso de Licenciatura me Fisioterapia. Tomada de posse ocorreu a 17 de 

março; 

ü Nomeação da professora adjunta convidada Inês Isabel Sousa Lopes, como Coordenadora 

do Curso Técnico Superior Profissional de Secretariado Clínico, em substituição temporária 

de Vanda Cristina Varela Barrocas Pedrosa. Tomada de posse ocorreu a 17 de março; 

ü Nomeação da professora coordenadora Carolina Miguel da Graça Henriques como 

coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde. Tomada de 

posse ocorreu a 8 de outubro; 

ü Nomeação da professora adjunta Teresa Madalena Kraus Brincheiro Hüttel Barros como 

coordenadora do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária – Área de Enfermagem 

de Saúde Comunitária e Saúde Pública. Tomada de posse ocorreu a 8 de outubro; 

ü Nomeação da professora adjunta Teresa Madalena Kraus Brincheiro Hüttel Barros como 

coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho - 2ª edição Leiria. 

Tomada de posse ocorreu a 8 de outubro; 
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ü Nomeação do professor adjunto Luís Francisco Soares Luís como coordenador do Curso de 

Licenciatura em Dietética e Nutrição em substituição temporária de Vânia Sofia Santos 

Ribeiro. Tomada de posse ocorreu a 8 de outubro; 

ü Nomeação da professora adjunta convidada Helena Isabel da Silva Reis como coordenadora 

do Curso de Pós-Graduação em Perturbações do Espectro do Autismo. Tomada de posse 

ocorreu a 8 de outubro; 

Assim, o Quadro 5 reflete os coordenadores de curso em 31 de dezembro. 

Quadro 5. Coordenação dos Cursos 

1º Ciclo – 
Licenciatura 

Dietética e Nutrição Luis Francisco Soares Luís 
Enfermagem Catrina Cardoso Tomás 
Fisioterapia Maria António Ferreira Castro 
Terapia da Fala Sónia Cristina de Sousa Pós de Mina 
Terapia Ocupacional Maria Dulce das Neves Gomes 

2º Ciclo – Mestrado 
 

Enfermagem Médico-Cirúrgica – Área de 
Especialização em Enfermagem à Pessoa 
em Situação Crítica 

Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 

Enfermagem Comunitária – Área de 
Enfermagem de Saúde Familiar Maria Clarisse Carvalho Martins Louro 

Enfermagem de Saúde Mental e 
Psiquiátrica Ana Isabel Fernandes Querido 

Enfermagem Comunitária – Área de 
Enfermagem de Saúde Comunitária e de 
Saúde Pública 

Teresa Madalena Kraus Brincheiro Hüttel 
Barros 

Pós-Graduação 
 

Enfermagem do Trabalho Teresa Madalena Kraus Brincheiro Hüttel 
Barros 

Perturbações do Espectro do Autismo Helena Isabel da Silva Reis 
Gestão de Unidades de Saúde Carolina Miguel da Graça Henriques 

 
TeSP 
(em parceria com a 
ESTM) 

Alimentação Saudável Ana Cristina Ferreira de Oliveira 
Rodrigues 

Estética, Cosmética e Bem-Estar Elisabete Jorge da Costa Roldão 
Gerontologia (diurno) 

Carla Sofia da Silva Piscarreta Damásio Gerontologia (pós-laboral) 
Gerontologia (Pombal) 
Produtos de Apoio em Saúde Jaime Emanuel Ribeiro  
Secretariado Clínico (Torres Vedras) Vanda Cristina Varela Barrocas Pedrosa 

 

DEPARTAMENTOS 

Relativamente à sua estrutura interna, a Escola conta com os Departamentos, como estruturas de 

apoio ao Diretor na gestão administrativa e académica. No âmbito dos estatutos da ESSLei estão 

previstos três departamentos (Quadro 6). 

Relativamente à coordenação dos departamentos, no ano de 2021 destacamos a alteração ao 

Regulamento para Eleição do Coordenador de Departamento aprovado pelo Despacho n.º 48/2021, 

de 23 de dezembro. 

O Quadro 5 reflete os coordenadores de departamento em 31 de dezembro. 
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Quadro 6. Departamentos e Coordenação de Departamento 

Departamento de Ciências de Enfermagem (DCE) Maria da Saudade de Oliveira Custódio Lopes 

Departamento de Ciências e Tecnologias da Saúde (DCTS) Liliana Fernanda da Conceição Teixeira 

Departamento de Ciências, Matemática, Informática e Ciências 

Sociais (DCMICS) 

Sara Alexandra da Fonseca Marques Simões 

Dias 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRÓPRIOS 

A ESSLei dispõe de Serviços Administrativos Próprios, que são organizações permanentes de apoio 

técnico e administrativo às suas atividades, nos termos dos Estatutos do Politécnico de Leiria e da 

ESSLei e do Regulamento dos Serviços Administrativos Próprios da ESSLei aprovado pelo Despacho n.º 

166/2016 de 13 de junho do Presidente do Politécnico de Leiria. 

Esses serviços constituem uma Direção de Serviços, dirigida pela Doutora Cláudia Sofia de Sousa Vala 

e dependentes hierarquicamente do Diretor, sem prejuízo da sua integração na estrutura orgânica dos 

Serviços do Politécnico na dependência funcional do Administrador do Politécnico de Leiria (Quadro7).  

No ano de 2021 iniciou funções a colaboradora Maria de Lurdes Neto Dias para apoio ao Gabinete de 

Apoio aos Laboratórios e Prática Simulada – GALPS; 

A 31 de dezembro os serviços da ESSLei eram compostos pela Diretora de Serviços e por 16 

colaboradores distribuídos da seguinte forma (Quadro 7). 

Quadro 7. Organização dos Serviços 
Diretora de Serviços  Cláudia Sofia de Sousa Vala 

Serviços de Apoio a Órgãos e 

Estruturas 

 

Secretariado da Direção – SD Helena Maria de Melo Gaspar 

Secretariado dos Órgãos e Estruturas - SO 
Nicole Nunes Gomes 

Gabriela Filipa Campos Freitas 

Gabinete de Avaliação de Desempenho - 

GADD  

Nicole Nunes Gomes 

Gabriela Filipa Campos Freitas 

Serviços de Apoio à Atividade 

Pedagógica 

 

Gabinete de Organização Pedagógica - GOP Carina Isabel Carreira Marques 

Gabinete de Estágios e Práticas Clínicas – 

GEPC 

Tânia Cristina dos Santos Fernandes 

Catarina Alexandra Alvogada 

Carvalho 

Gabinete de Apoio à Investigação e 

Qualidade – GAIDQual 

Carla João da Silva Costa 

Gabinete de Formação Avançada - GFA Elisabete António Pereira 

Gabinete de Apoio aos Laboratórios e 

Prática Simulada – GALPS 

Natalina Pascoal dos Santos Serrano 

Carla João da Silva Costa 
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Maria de Lurdes Neto Dias 

Gabinete de Apoio às Atividades Letivas e 

Arquivo – GAALA 

Maria Goreti da Silva Faustino 

Serviços de Planeamento e 

Gestão 

Gabinete de Aprovisionamento, 

Contabilidade e Património - GACP 

Maria de La Salete da Silva Carreira 

Bento 

Fábio Carreira Costa 

Serviço de Expediente – SE Tânia Mónica Domingues Pereira 

Serviço de Motorista – SM Luís Pedro Graça Frade 

Serviços de Comunicação e 

Multimédia 

Gabinete de Comunicação e 

Internacionalização – GCI 

Tânia Josete Dias Duarte da Mota 

Serviço de Audiovisual e Multimédia - SAM Em processo de recrutamento 

 

No âmbito do trabalho desenvolvido pelos Serviços da ESSLei destacamos no ano de 2021 as principias 

atividades desenvolvidas pelos serviços da Escola. 

 

Relativamente à Diretora de Serviços destaca-se: 

ü Gestão e coordenação de 14 gabinetes e serviços da Escola, num total de 16 colaboradores; 

ü Preparação de informação anual para elaboração do Relatório de Atividades; 

ü Preparação de informação anual para elaboração do orçamento da Escola; 

ü Preparação da proposta de Regulamento Eleitoral para Eleição do Diretor em articulação com 

o Conselho de Representantes; 

ü Preparação da proposta de alteração do Regulamento para Eleição do Coordenador de 

Departamento; 

ü Preparação da proposta Regulamento dos Serviços Administrativos Próprios da Escola; 

ü Participação em concursos públicos de recrutamento de pessoal técnico e administrativo (4 

reuniões); 

ü Seguimento de aproximadamente 600 assuntos em Gestão Documental; 

ü Apoio técnico e administrativo aos processos eleitorais para eleição do 7.º Conselho Técnico-

Científico e 4º Conselho de Representantes; 

ü Preparação de informação para 32 despachos do Diretor; 

ü Preparação de informações técnicas de suporte à decisão da Direção; 

ü Acompanhamento técnico e administrativo de 10 reconhecimentos de graus académicos 

estrangeiros; 

ü Acompanhamento de 2 títulos de especialista; 

ü Membro efetivo Conselho Geral do Politécnico de Leiria até maio de 2021 (6 reuniões); 

ü Membro efetivo do Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho (10 reuniões); 
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ü Membro efetivo da Comissão Paritária em representação dos dirigentes (10 reuniões); 

ü Membro de grupos de trabalho nos seguintes âmbitos: Revisão estatutária (Comissão Interna 

de Conselho Geral do Politécnico de Leiria), Plano Estratégico 2030 do Politécnico de Leiria; 

desmaterialização dos processos de PIAD, de submissão de trabalhos de final de curso e de 

propostas de contratação de pessoal docente convidado; procedimento para colaboração de 

docentes de outras IES; SIADAP – Critérios e Quotas; RGPD – Processos eleitorais, 

procedimento ESSLei (28 reuniões); 

ü Participação em 9 reuniões com Presidência, Administrador e Dirigentes. 

 

Relativamente aos Serviços de Apoio a Órgãos e Estruturas destaca-se:  

ü No Secretariado da Direção, agendamento de 172 reuniões e eventos do Diretor, seguimento 

de 964 assuntos em GD após despacho do Diretor, preparação de informação para: 132 ofícios, 

19 despachos, 15 informações 4 calendários de avaliação por exame, 3 calendários 

académicos, gestão e articulação da correspondência com as afiliações da Escola.  

ü No Secretariado dos Órgãos, apoio a 27 reuniões do Conselho Técnico-Científico e Comissão 

Permanente, 16 reuniões do Conselho Pedagógico, tramitação de: 293 distribuições em gestão 

documental, 149 agendamentos de férias docentes, 142 contratações iniciais, 68 renovações 

e 35 aditamentos e emissão de 151 declarações,  

ü No Gabinete de Avaliação de Desempenho destacamos a tramitação de: 11 processos de 

avaliação regular; 14 processos de avaliação de desempenho docente referentes a períodos 

experimentais e 265 processos de avaliação de pessoal docente convidado. 

 

Relativamente aos Serviços de Apoio à Atividade Pedagógica destaca-se: 

ü No Gabinete de Organização Pedagógica e relativamente ao 2º semestre de 2020/2021 e 1º 

semestre de 2021/2022 a introdução de 64 versões de distribuição do serviço docente, 105 

aulas de reposição, 49 aulas suplementares, 162 responsáveis de unidades curriculares, 508 

versões de horários e recolha de informação em AGCP de elementos necessários para emissão 

de 50 declarações, gestão da ocupação dos espaços letivos e organização da cedência de 

espaços para eventos, com e sem arrecadação de receita.  

ü No Gabinete de Apoio à Investigação e Qualidade, 75 divulgações de candidaturas a projetos, 

217 contactos para recolha de informação sobre a produção científica e projetos, apoio na 

elaboração de 4 guiões de avaliação dos cursos para a A3ES, acompanhamento de 5 

estudantes do curso em Ciências da Informação em Saúde para apoiar término do curso, no 

âmbito do Projeto 100%IN acompanhamento de 23 estudantes e realização de 235 contactos;  



    

14 
______________________________________ 
Relatório de Atividades 2021 

ü No Gabinete de Estágios e Práticas Clínicas, a elaboração de 1420 ofícios de pedidos de estágio 

e tratamento das respetivas respostas com uma estimativa de 250 contactos telefónicos no 

âmbito destes pedidos,  a emissão de 1298 declarações a orientadores de ensino 

clínico/educação clínica/estágio, 137 declarações para estudantes, 469 cartões de 

identificação de estudante; 60 cartões de identificação de orientadores/supervisores de 

ensino clínico e a contratação de 91 enfermeiros que resultou em: 96 propostas de 

contratação; 229 documentos; 53 EDOCS e 133 faturas/recibos, apoio na colocação de 73 

estudantes dos CTeSP, 1300 estudantes de licenciaturas, 198 estudantes de mestrado e 37 

estudantes de pós-graduação em instituições de saúde e de solidariedade social. 

ü No Gabinete de Formação Avançada, a preparação de 11 prestações de serviço externas, 91 

declarações, elaboração de 16 propostas de contratação de formador externo, 8 relatório de 

PSER’s, Pós-Graduações e Cursos Breves, apoio e preparação de 6 provas públicas de 

mestrado, interveniente em 375 distribuição em GD de apoios ao Secretariado dos órgãos, 

Gabinete de Organização Pedagógica e Gabinete de Estágio e Práticas Clínicas.  

ü No Gabinete de Apoio aos Laboratórios e Prática Simulada, registaram-se 1364 aulas em 

laboratório sendo que destas 152 foram no Centro de Simulação Avançada no Campus 5 e 

preparação de aproximadamente 900 EPI’s para estudantes em ensino clínico. 

ü No Gabinete de Apoio às Atividades Letivas e Arquivo, destaca-se a preparação de 462 

frequências e exames; o tratamento de 647 folhas de presença para registo das ausências dos 

estudantes, 95 pedidos de material de economato e o apoio à preparação das salas de aula 

do Piso 0 e Piso 1. 

 

Relativamente aos Serviços de Planeamento e Gestão destaca-se: 

ü No Gabinete de Aprovisionamento, Contabilidade e Património, 166 processos de compra que 

englobam elaboração do PC, nota de encomenda, receção e conferência de faturas, 21 registos 

de bens e equipamentos que engloba criação da ficha do bem e etiquetagem e regularização 

e atualização do imobilizado de 97 espaços da ESSLei e gestão do equipamento cedido para 

teletrabalho. 

ü No Serviço de Expediente, 1624 registos em Gestão Documental, 2533 intervenções em 

distribuições em GD, 125 divulgações externas e internas, 43 divulgações de ofertas de 

emprego, 46 divulgações de legislação publicada em Diário da República, 190 informações de 

serviço ao motorista e 788 registos de certidões dos Serviços Académicos. 
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ü No serviço de Motorista a realização de 206 saídas em serviço que incluíram serviços para a 

ESSLei, para outras escolas, para os serviços centrais do Politécnico de Leiria e para os Serviços 

e Ação Social. 

Relativamente aos Serviços de Comunicação e Multimédia destaca-se: 

ü No Gabinete de Comunicação e Internacionalização, apoio a 109 eventos que incluiu 92 
pedidos de emissão de certificado de participação; 63 pedidos de divulgação nas redes 
sociais (com criação de imagem, em diferentes formatos para as diferentes plataformas); 
18 pedidos de apoio audiovisual; 12 pedidos de apoio para reportagem fotográfica. Apoio 
nos processos de mobilidade que incluiu:  tramitação de 67 processos de mobilidade 
incoming e outgoing de docentes, corpo técnico e estudantes, apoio à integração de 67 

estudantes internacionais. 
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Apresentamos de seguida o organigrama da Escola: 
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5 RECURSOS HUMANOS  

DOCENTES 

Relativamente ao corpo docente em 2021 integraram/progrediram na carreira as seguintes docentes: 

ü Carlos António Sampaio de Jesus Laranjeira – Professor Coordenador 

ü Cátia Sofia Pereira Braga Pontes – Professora Adjunta 

ü Cidália Daniela Dionísio de Almeida Pereira – Professora Adjunta 

ü Cristina Raquel Batista Costeira – Professora Adjunta 

ü Etelvina Rosário Silva Lima – Professora Adjunta 

ü Maria António Ferreira de Castro – Professora Coordenadora 

ü Maria Pedro Sucena Guarino – Professora Coordenadora 

ü Vanda Cristina Barrocas Varela Pedrosa – Professora Adjunta 

A ESSLei contava a 31 de dezembro com 43 professores de carreira e 131 docentes convidados, 

apresentando-se nas Tabelas 1 e 2, a distribuição por categoria e grau académico.  

Tabela 1 - Professores de carreira por categoria e grau académico mais elevado 

Categoria 
Grau Académico 

Total 
Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Professor 
Coordenador 0 0 8 8* 

Professor 
Adjunto 3 6 26 35** 

Total 3 6 34 43 
Total ETI’s 3 6 34 43 

*Inclui Professor Doutor Baltazar Monteiro em mobilidade na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e Professor 
Doutor José Carlos Rodrigues Gomes a exercer funções de Pró-Presidente. Dos 8 professores coordenadores, 4 são detentores do título de 
especialista ao abrigo do Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto e 1 é detentor de Pós-Doutoramento. 

** Dos 35 professores adjuntos, 14 são detentores do título de especialista ao abrigo do Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto. 
Fonte: Secretariado dos Órgãos ESSLei; 
 
Tabela 2 - Docentes convidados por categoria, regime, grau académico mais elevado 

Categoria Regime 
Grau Académico 

Total 
Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Professor Adjunto 
Convidado 

Tempo 
Integral 1 4 8 13 

Tempo 
Parcial 7 5 9 21 

Subtotal  8* 9* 17 34 
Assistente 
Convidado 

Tempo 
Parcial 35 55 7 97** 

Subtotal   35 55 7 97 
Total   43 64 24 131 

Total ETI’s  16.15 25.8 14.1 56.05 
*Os 17 docentes adjuntos convidados com grau de licenciatura (8) e de mestrado (9) são detentores do título de especialista ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto. 
**Dos 97 docentes assistentes convidados, 1 é detentor do título de especialista ao abrigo do Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto. 
Fonte: Secretariado dos Órgãos ESSLei 
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Damos nota ainda que em 31 de dezembro encontravam-se em doutoramento 2 professores de 

carreira e 12 docentes convidados. 

As professoras adjuntas, Sílvia Manuel Dias Tavares Silva e Elsa Marta Pereira Soares terminaram as 

suas funções na ESSLei em maio e outubro, respetivamente. 

CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Em 31 dezembro os serviços da Escola contavam com 16 colaboradores técnicos e administrativos, 

distribuídos por categorias e graus académicos conforme as Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3. Colaboradores técnicos e administrativos por categoria 
Categoria Número 

Diretora de Serviços Administrativos 1 

Técnico Superior  5 

Assistente Técnico 6 

Assistente Operacional 5 

Total 17 

 

Tabela 4. Colaboradores técnicos e administrativos por grau académico 
Categoria Número 

Doutor 1 

Mestre 2 

Licenciado/Bacharel 10 

12º ano escolaridade 4 

Total 17 

 

  



    

19 
______________________________________ 
Relatório de Atividades 2021 

6 ESTUDANTES / DIPLOMADOS 

ESTUDANTES 

Na Tabela 5 apresenta-se o número de estudantes matriculados nos cursos de 1º ciclo, nos anos letivos 

2020/2021 e 2021/2022. 

Tabela 5. Estudantes matriculados no 1.º ciclo  

Curso de Licenciatura  
Regime 

Estudantes Matriculados 
 2020/2021 

Estudantes Matriculados 
 2021/2022 

Dietética e Nutrição Diurno 147 161 

Enfermagem Diurno 433 431 

Fisioterapia  Diurno 201 229 

Terapia da Fala  Diurno 104 111 

Terapia Ocupacional  Diurno 167 185 

Total  1058 1117 

Nota: Não inclui estudantes em programas de mobilidade (incoming), nem estudantes extraordinários 
Fonte: Indicadores “Estudantes inscritos | Plataforma SAD.BI" Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual.  

Na Tabela 6 apresenta-se o número de estudantes matriculados nos cursos de mestrado – 2º ciclo, nos 

anos letivos 2020/2021 e 2021/2022. 

Tabela 6. Estudantes matriculados no 2.º ciclo  

Curso de Mestrado Regime 
Estudantes 

Matriculados 
2020/2021 

Estudantes 
Matriculados 

2021/2022  
Mestrado em Enfermagem Comunitária na Área de 

Enfermagem de Saúde Familiar 
Pós-laboral 43 34 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica Pós-laboral 24 40 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de 

especialização em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica 
Pós-laboral 45 45 

Mestrado em Enfermagem Comunitária - Área de 

Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública* 
Pós-laboral - 16 

Total de Estudantes 112 135 

* Início da oferta formativa no ano letivo 2021/2022. 
Nota: Não inclui estudantes em programas de mobilidade (incoming), nem estudantes extraordinários 
Fonte: Indicadores “Estudantes inscritos | Plataforma SAD.BI" Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual 
Gabinete de Formação Avançada.  

Na Tabela 7 apresenta-se o número de estudantes matriculados em cursos de pós-graduação, nos anos 

letivos 2020/2021 e 2021/2022. 
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Tabela 7. Estudantes matriculados em cursos de pós-graduação  

Curso de Pós-graduação Regime 
Estudantes Matriculados 

2020/2021 

Estudantes Matriculados 

2021/2022 

Enfermagem do Trabalho – 1ª edição* Pós-laboral 19 - 

Enfermagem do Trabalho – 2ª edição* Pós-laboral - 18 

Gestão de Unidades de Saúde* Pós-laboral - 23 

Perturbação do Espectro do Autismo* Pós-laboral - 16 

Total   19 58 

*Decorreu entre 2 de outubro de 2020 e 26 de março de 2021. 
** Decorreu entre 14 de maio e 3 de dezembro de 2021. 
Nota: Não inclui estudantes em programas de mobilidade (incoming), nem estudantes extraordinários 
Fonte: Indicadores “Estudantes inscritos | Plataforma SAD.BI" Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual 
e Gabinete de Formação Avançada.  

Na Tabela 8 apresenta-se o número de estudantes matriculados em Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP) nos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022. 

Tabela 8. Estudantes matriculados nos TeSP  

Curso TeSP Regime 
Estudantes Matriculados 

2020/2021 

Estudantes Matriculados 

2021/2022 
Gerontologia  Diurno 74 73 
Gerontologia  Pós-laboral 28 28 
Gerontologia (Pombal) Diurno - 5 
Produtos de Apoio em Saúde Diurno 44 41 
Alimentação Saudável Diurno 21 21 
Estética, Cosmética e Bem-Estar Diurno 19 28 
Secretariado Clínico Diurno 12 22 
Total   198 218 

*Início da oferta formativa no ano letivo 2021/2022. 
Nota: Não inclui estudantes em programas de mobilidade (incoming), nem estudantes extraordinários 
Fonte: Indicadores “Estudantes inscritos | Plataforma SAD.BI" Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual.  

DIPLOMADOS 

Relativamente a diplomados pela ESSLei, no ano letivo 2020/2021, foram atribuídos 216 graus 

académicos de licenciado, 6 graus académicos de mestre1 e 78 diplomas de Técnico Superior 

Profissional (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 
1 Devido à situação pandémica foi adiado o término dos cursos de mestrado para março de 2022 de modo a permitir a realização de ensinos 
clínicos, pelo que o n.º de diplomado é muito reduzido. 
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Tabela 9. Número de diplomados em 2020 
 Curso Diplomados 2020 Diplomados 2021 

Licenciatura 

Ciências da Informação em Saúde* 2 4 
Dietética e Nutrição 34 26 
Enfermagem 78 88 
Fisioterapia 38 36 
Terapia da Fala 18 24 
Terapia Ocupacional 39 38 

Mestrado 
Mestrado em Enfermagem à Pessoa em Situação 
Crítica 

20 1 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar 4 5 

 
TeSP 

 

Alimentação Saudável - 10 
Gerontologia (Diurno) 40 32 
Gerontologia (Pós-Laboral) 15 11 
Produtos de Apoio em Saúde - 25 

Total Diplomados  288 300 
*Em parceria com a ESTG (curso em descontinuidade)  
Fonte: Estudantes que concluíram o curso | Plataforma SAD.BI – Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – 
GAIDQual.  

7 INVESTIGAÇÃO 

Nos termos do estatuto da carreira, uma das funções dos docentes diz respeito às atividades de 

investigação e desenvolvimento no âmbito da respetiva disciplina ou área científica. Esta é também 

uma das dimensões que é considerada nos termos do Regulamento de Avaliação de Desempenho 

Docente (RADD) em vigor no Politécnico de Leiria.  

Neste sentido, a par da estratégia interna de apoio à atividade de I&D, é notório o incremento do 

dinamismo que no último ano assistimos e que se traduz, além de outros aspetos, na participação em 

projetos onde os docentes da Escola de Saúde estão envolvidos enquanto membros de equipas. As 

categorias que foram consideradas no âmbito deste relatório são as seguintes: 

• Projetos de I&D financiados,  

• Outros projetos de investigação;  

• Projetos com a comunidade; 

• Produção Científica. 

Para efeitos de contabilização foram considerados os projetos e produção científica onde estiveram 

envolvidos professores de carreira, docentes convidados a tempo integral e estudantes da Escola. 

PROJETOS  

Relativamente à participação em projetos onde os docentes da Escola de Saúde estão envolvidos nas 

equipas, os Quadros 8, 9 e 10 dizem respeito a projetos iniciados ou em curso no ano de 2021. 
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Projetos de I&D com financiamento associado 32 

Outros projetos de I&D 24 

Projetos com a comunidade 22 

Total  78 

 

PROJETOS I&D COM FINANCIAMENTO ASSOCIADO 

Quadro 8. Projetos de I&D com financiamento associado  
Ano Promotor  Projeto  Descrição Equipa 

2021 Portugal 2020 / 
ANI  

100 % Figo - Produto bio 
funcional com elevada 
eficiência de circularidade na 
transformação e conservação 
por tecnologias avançadas de 
extração e incorporação de 
compostos bioativos  

A figueira (Ficus carica L.) é uma das árvores 
fruteiras características da região 
mediterrânica. Em Portugal, a figueira é uma 
cultura tradicional, com o principal objetivo 
de produção de figos para consumo em 
fresco. Portugal reúne as melhores condições 
edafoclimáticas para a produção de figos, e na 
Europa é o primeiro país a colher figos 
lampos, e a colocá-los no mercado para 
consumo em fresco. Neste contexto, e 
considerando a crescente preocupação da 
população com a alimentação e a saúde, e a 
consciencialização dos potenciais benefícios 
do figo, o presente Consórcio decidiu envidar 
esforços para criar processos inovadores de 
valorização destes frutos, baseados em 
extratos naturais, e tendo como pilares os 
princípios de sustentabilidade e economia 
circular. 

Daniela Vaz, Vânia 
Ribeiro, Maria Jorge e 
Susana Silva 

(Promovido pela 
TAGUSVALLEY em 
consórcio com a 
Sociedade Agrícola 
Quinta da Mó de Cima, 
Associação BLC3 - 
Campus de Tecnologia e 
Inovação, IPLeiria e IP 
Bragança) 

2021 Fundação “la 
Caixa” Help2Care-Pal 

Os cuidados paliativos são uma área em que 
estas tecnologias estão a ser cada vez mais 
utilizadas não só pelos utentes como pelos 
cuidadores informais permitindo que o utente 
permaneça mais tempo em casa melhorando 
a sua qualidade de vida e conforto. Apesar do 
crescente desenvolvimento de aplicações 
digitais para apoiar o utente com 
necessidades paliativas há necessidade de 
desenvolvimento de ferramentas digitais de 
apoio ao seu cuidador. Neste sentido, este 
estudo irá adequar ferramentas digitais que 
poderão ser utilizados pelos Cuidadores 
informais de acordo com as necessidades dos 
utentes com necessidades de cuidados 
paliativos de quem cuidam. 

Ana Querido, Carlos 
Laranjeira, Maria Dixe, 
Catarina Pazes, Cristina 
Galvão 

 

2021 

 

 

ERASMUS + 

KA220-HED - 
Cooperation 
partnerships in 
higher education 

360 REWIN-REsilient 
immigrant Women 
interventions for INclusion 

 

O principal objetivo do projeto 360 REWIN é 
promover e desenvolver programas de 
formação especializada em psicologia e 
serviço social e formação de estudantes das 
licenciaturas da área da saúde. Estes 
profissionais são fundamentais na intervenção 
com vítimas deste tipo de violência prestando 
os cuidados adequados às suas necessidades 
mais urgentes. O projeto visa ter um impacto 
na inclusão das mulheres migrantes, através 
da formação de profissionais para que possam 
identificar e gerir corretamente, logo que 
possível, as mulheres que sofreram violência 
baseada no género, no seio da população 
migrante  

Universidad de Burgos; 
Bjaland Technologies SL; 
Instituto Politécnico de 
Leiria (Maria dos Anjos 
Dixe; Catarina Tomás e 
José Carlos Laranjo 
Marques – ESECS); 
Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y 
León e Euroform RFS 
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2021 FCT 
2ARTs - Acesso ao Controlo 
Autonómico em Reabilitação 
Cardíaca 

O principal objetivo deste projeto é propor 
um programa de reabilitação cardíaca focado 
na avaliação do SNA, com base nas evidências 
fornecidas por metodologias inteligentes de 
análise de dados e Machine Learning. O 
modelo obtido pretende integrar o efeito da 
intervenção e ser adaptado à adequação 
individual. O modelo aprenderá com os dados 
obtidos por meio de protocolos de avaliação 
que integram a coleta de sinais biomédicos 
(adquiridos em um ambiente hospitalar na 
fase II e coletados remotamente, usando uma 
abordagem baseada em eSaúde, por meio de 
wearables e App), histórico clínico, mas 
também dados diários e rotinas. Além disso, 
será construída uma plataforma web dedicada 
a gerenciar todos os procedimentos do 
Programa de Reabilitação Cardíaca 
(prescrição, mensagens, gestão de dados, 
processamento de dados, relatórios). 

Rui Fonseca-Pinto, Joana 
Cruz, Maria Guarino 

 

 

2021 Portugal 2020 

DisCovEr+ Desenvolvimento e 
otimização do diagnóstico 
COVid19 como resposta de 
Emergência à pandemia 

A situação de pandemia provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, com consequente 
declaração de estado de emergência e 
calamidade, implicou diversas medidas de 
saúde pública, entre as quais a massificação 
do diagnóstico para a COVID-19. A consciência 
das grandes limitações do SNS e laboratórios 
existentes para fazer face ao grande aumento 
de volume de testes, motivou o Politécnico de 
Leiria a assegurar a sua missão na região e 
país e a estabelecer um Centro de Diagnóstico 
para a COVID-19 nas suas instalações em 
Peniche. Este centro permitirá, durante o 
período do DisCovEr+, oferecer às autoridades 
de saúde e outros atores, uma capacidade de 
81mil testes de deteção de Sars-Cov-2, 
sustentados em protocolos de análise 
molecular desenvolvidos com métodos 
alternativos e reagentes e consumíveis 
adaptados e diferenciados dos atuais 
laboratórios, garantindo a testagem contínua 
com qualidade e segurança. 

Maria Guarino, Helena 
Reis, Jaime Ribeiro, José 
Carlos Gomes, Liliana 
Teixeira, Luís Soares Luís, 
Rui Fonseca-Pinto, Sara 
Dias, Vânia Ribeiro 
(ESSLei e MARE) 

2021 ANI 
ForPharmacy - Farmácia do 
futuro como um ecossistema 
plug-and-play 

O projeto ForPharmacy visa desenvolver 
soluções inovadoras de telefarmácia, com 
atenção especial àquelas relacionadas 
diretamente com a saúde, farmacovigilância, 
adesão terapêutica, interações 
medicamentosas e serviços de assistência que 
serão radicalmente diferentes dos serviços 
farmacêuticos convencionais já disponíveis. 
Isso permitirá identificar novas áreas nas 
quais a telefarmácia poderá aumentar a 
disponibilidade dos serviços de saúde. O 
principal objetivo do projeto é expandir o 
acesso aos cuidados de farmácia e, 
simultaneamente, melhorar a segurança do 
paciente através de um melhor 
aconselhamento, monitorização da 
administração de medicamentos e de 
possíveis reações adversas. Essa expansão 
será feita através da digitalização dos serviços 
de farmácias comunitárias, em articulação 
direta com os diferentes profissionais de 
saúde. 

Maria Guarino, Cátia 
Pontes, Joana Cruz, 
Marlene Lages (ESSLei-
CiTechCare; Glintt - 
Healthcare Solutions, SA 
e HES-SO Valais-Wallis) 
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2021 Fundação Amélia 
de Mello 

CBmeter - Estratégias 
inovadoras para o diagnóstico 
precoce de doenças 
metabólicas 

A diabetes é uma doença com alta prevalência 
a nível mundial, no entanto, cerca de 44% dos 
doentes é assintomático, o que leva a um 
diagnóstico mais tardio da doença e, 
consequentemente, aumenta o risco de 
desenvolvimento de complicações. Estudos 
pré-clínicos realizados em modelos animais 
demonstraram que a etiologia da diabetes 
mellitus tipo 2 (DMT2) está relacionada com 
alterações nos corpos carotídeos (CB – carotid 
bodies) (2), órgãos quimiossensores 
localizados na bifurcação das artérias 
carótidas. O principal objetivo deste trabalho 
é desenvolver e validar um equipamento que 
permita detetar precocemente alterações na 
atividade dos CB correlacionáveis com a 
DMT2 e pré-diabetes subclínica. Este 
equipamento, o CBmeter, consiste num 
conjunto de sensores que medem a 
frequência respiratória, frequência cardíaca, 
saturação periférica de oxigénio e glicose 
intersticial. 

Maria Guarino, Marlene 
Lages, Rui Fonseca-Pinto 
(ESSLei-CiTechCare e 
Universidade Nova de 
Lisboa - CEDOC; CARME) 

 

2021 INOV C+ HARD – Hand Assessment and 
Rehabilitation Device  

O projeto colaborativo HARD é um projeto de 
cooperação entre a GLN Plast, empresa do 
Grupo Manuel Champalimaud, a Exatronic, o 
IT-Aveiro e o ciTechCare-IPL, e tem vindo a 
desenvolver atividades de promoção da 
partilha e valorização do conhecimento entre 
os diversos elementos da equipa 
multidisciplinar envolvida com o intuito de 
criar um dispositivo médico sem fios para 
avaliação e monitorização no contexto da 
reabilitação da mão. Surge com o objetivo de 
dar uma resposta rápida e eficaz à 
necessidade de avaliação, monitorização, 
treino e reabilitação de utentes com 
condições de saúde que comprometam a 
utilização da mão na realização das diferentes 
tarefas do dia a dia. 

Elisabete Roldão, Maria 
Dulce Gomes (ESSLei – 
ciTechCare); Nuno Lopes 
(IPL); Pedro Costa, David 
Saltão, Rui Santos (GLN 
Plast, SA); Miguel João, 
Marco Dias, Vitor Paulo 
(GLN); Nuno Gomes 
(Exatronic); Lúcia Bilro, 
Rogério Nogueira (IT-
Aveiro) 

 

2021 ISPUP VASPR 

Uso de duas doses de VASPR: uma estratégia 
para eliminar o sarampo. Este projeto 
identificou a perda de imunidade de grupo 
contra o sarampo em Portugal, assim como as 
idades mais adequadas para a toma da vacina 
VASPR. 

João Frade (Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel 
Salazar Universidade do 
Porto (ISPUP) e ESSLei  

2021 Fundação La Caixa  Super@solidão  

O super@solidão pretende desenvolver um 
conjunto de atividades junto de idosos da 
comunidade não integrados em respostas 
sociais tipificadas, atividades essas que irão 
atuar tanto nas causas, como nas 
consequências do problema, evitando desta 
forma a institucionalização. 

AMITEI; Sara Gordo 
(ESSLei) 

2020 CCISP-HES-SO 

O fenómeno do presentismo 
nos enfermeiros portugueses 
e suíços e sua relação com a 
segurança do cliente e a 
qualidade da assistência: um 
estudo qualitativo 

Face ao atual estado de pandemia este estudo 
visa contribuir para uma melhor compreensão 
do fenómeno do presentismo nos contextos 
de saúde, e dos desafios que este impõe aos 
enfermeiros portugueses e suíços. O estudo 
irá permitir gerar evidência através da qual as 
instituições de saúde poderão melhorar a 
saúde e a eficiência do trabalho dos seus 
profissionais, permitindo-lhes oferecer 
cuidados mais seguros. 

Carlos Laranjeira e  
Ana Querido 

 

2020 CCISP-HES-SO 

A experiência da esperança 
em pacientes e famílias que 
vivem com doenças terminais 
na transição para os cuidados 
em fim de vida - um projeto 
educacional e de investigação 

Estudo de abordagem qualitativa que visa 
analisar as experiências de esperança das 
díades na pessoa com necessidades paliativas 
e respetivo cuidador. 

Ana Querido, Maria Dixe, 
Carlos Laranjeira 
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2020 CCISP-HES-SO 

A saúde mental em tempo de 
pandemia: estudo 
exploratório em estudantes 
de ensino superior em 
Portugal e na Suíça 

Este projeto será desenvolvido com recurso a 
um design sequencial de métodos mistos em 
Portugal e Suíça. Incluirá duas fases 
consecutivas. Inicialmente, um estudo 
quantitativo que irá avaliar o impacto 
psicológico da pandemia COVID-19 nos 
estudantes do ensino superior. Numa segunda 
fase incluirá um estudo qualitativo que será 
realizado com o objetivo de compreender os 
determinantes do stresse psicológico e as 
estratégias adotadas pelos estudantes em 
decorrência da pandemia COVID-19. Serão 
ainda analisadas as perceções e experiências 
dos estudantes sobre o processo de ensino-
aprendizagem durante o período de 
quarentena. 

Ana Querido, Carlos 
Laranjeira, Maria Dixe 
(ESSLei-CiTechCare e 
School of Health Sciences 
of Fribourg, Switzerland) 

2020 CCISP-HES-SO 

Eficácia de um programa de 
gestão de medicamentos para 
idosos que vivem em casa 
polimedicados: fase de 
desenvolvimento de um 
estudo piloto (OptiMed) 

Este projeto tem como principal objetivo 
avaliar a eficácia de um modelo inovador na 
gestão da medicação em idosos 
polimedicados com diagnóstico de múltiplas 
condições crónicas. Para o seu 
desenvolvimento ira realizar-se um estudo 
piloto (RCT) recorrendo a uma amostra de 
idosos, seus cuidadores e profissionais de 
saúde.    

Maria Dixe e Sónia 
Pereira 

 

2020 CCISP-HES-SO 

Combate à resistência anti-
retroviral: uma odisseia 
química no espaço molecular 
do HIV 

O desenvolvimento de resistência à 
medicação antiretroviral anti-HIV constitui o 
principal obstáculo a uma terapia eficaz, que 
apresenta também elevado impacto social e 
económico nos sistemas de saúde de todo o 
mundo. Assim, propomos desenvolver uma 
solução mecanicista mais eficiente que irá 
incluir simultaneamente I) abordagens de big 
data, simulação molecular e algorítmica, II) 
sistemas de análise de compostos de alto 
rendimento, III) desenho racional de fármacos 
modelado e testado em estruturas reais de 
proteínas virais. 

Origène Nyanguile, 
Daniela Vaz, Vítor 
Manuel Jorge Duque, 
Joaquim Rodrigues, 
Bruno Correia 

 

 

2020 CCISP-HES-SO 

Veggies4myHeart – digital 
game to promote vegetable 
consumption in preschool 
children 

O consumo de hortícolas é particularmente 
baixo na infância, apesar de todas as 
evidências científicas que associam o seu 
consumo a um menor risco de doenças 
crónicas, em especial a obesidade. Uma das 
prioridades da Organização Mundial da Saúde 
para reduzir a obesidade antes dos 5 anos é a 
promoção de alimentos saudáveis, como os 
hortícolas. Em Portugal, os instrumentos de 
educação alimentar para promover o 
consumo de hortícolas em idade pré-escolar 
são escassos e a sua eficácia desconhecida. 

Cátia Pontes, Marlene 
Lages, Sara Dias, Maria 
Guarino, Eduarda 
Abrantes, Gustavo Reis, 
Ricardo Antunes (Geneva 
School of Health 
Sciences, HES-SO)  

 

2020 Fundação Calouste 
Gulbenkian 

Projeto Gym2BeKind – 
Academias do conhecimento 

Projeto Gym2BeKind – Academias do 
conhecimento financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, com o objetivo de 
desenvolver formação inovadora, com recurso 
a jogos de tabuleiro modernos e 
dinâmicas/simulações de grupo para treino de 
competências de comunicação, pensamento 
criativo e resolução de problemas em jovens 
adultos (18-25 anos) que frequentam cursos 
superiores em saúde. 

Marlene Rosa, Carolina 
Henriques, Susana 
Custódio, Cândida Silva 

 

 

2020 FCT 

OnTRACK: Tempo de repensar 
as estratégias para a 
atividade: uma plataforma 
personalizada Health de 
treino para combater a 
inatividade física na DPOC  

O projeto OnTRACK tem como finalidade a 
promoção de atividade física em pessoas com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 
através de uma plataforma mHealth de 
coaching personalizado de atividade física, 
considerando os fatores contextuais e 
preferências de cada indivíduo. 

Joana Cruz, Alda 
Marques, Nuno Morais, 
Ana Oliveira, Ana 
Sargento, Paula Simões, 
Fernando Silva, José 
Ribeiro, Bruno P. 
Carreira, Cândida Silva, 
Sofia Flora, Rúben 
Caceiro, Dina Brooks, 
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Chris Burtin, Bruno 
Carreira, Manuel 
Carvalho (ESSLei – 
CiTechCare e 
Universidade Aveiro) 

2020 FCT 

Ensaio Clínico Randomizado e 
Controlado para avaliar os 
efeitos da Dieta Mediterrânica 
no tratamento adjuvante da 
Depressão Major 

 

Este estudo tem como objetivo testar a 
eficácia do aconselhamento dietético na 
promoção do MedDiet para diminuir os 
sintomas de depressão em adultos 
recentemente diagnosticados com TDM e 
com biomarcadores de inflamação elevado. 

Maria Guarino, Nuno 
Neto Santos, Maria João 
Heitor, Ana Sarmento, 
José Camolas, Mónica 
Fialho, Osvaldo Santos 
(ESSLEI-CiTechCare; 
Associação para a 
Investigação e 
Desenvolvimento da 
Faculdade de Medicina; 
Univ. Lisboa - Instituto 
de Saúde Ambiental) 

2020 ANI 

SafeTrack - Dispositivos sem 
fio miniaturizados para 
monitorização contínua de 
utentes no serviço de 
urgência  

O projeto SafeTrack surge com o objetivo de 
dar uma resposta rápida e eficaz à 
necessidade de monitorização contínua de 
pessoas em situações de doença aguda nos 
serviços de urgência (SU), procurando dar 
resposta à necessidade de modernização no 
acompanhamento destes utentes com base 
no princípio de aplicação das tecnologias ao 
serviço do utente e, ainda, ao princípio da 
prevenção do erro.  

Maria Guarino, William 
Xavier, Gustavo 
Corrente, Sara Biscaia, 
Daniel Castro, Daniel 
Oliveira, David Martins, 
Elga Ferreira, Sandra 
Neves, Raquel Lopes, 
Artur Mateus, Sara 
Biscais, Nuno 
Lopes (ESSLei-CiTechCare 
e Wiseware Solutions) 

2020 
Sociedade 
Portuguesa de 
Diabetologia  

Impacto do ritmo circadiano 
na pré-diabetes – Estudo 
piloto sobre a associação 
entre o cronotipo e 
homeostase metabólica  

Este projeto de investigação pretende estudar 
a relação entre o ritmo circadiano e o 
metabolismo humano em indivíduos com pré-
diabetes. O principal objetivo é compreender 
a associação entre o comportamento 
nutricional, a homeostase circadiana e o 
aparecimento de doenças metabólicas com a 
característica inovadora de estabelecer qual o 
intervalo de tempo ideal para a alimentação, 
de acordo com o cronotipo individual, em 
voluntários com pré-diabetes.  

Maria Guarino, Marlene 
Lages, Claúdia Cavadas, 
Sara Silva, Alexandra 
Vieira, Rui Passadouro, 
Renata Barros 

 

2020 FCT 

 

MBStox 

 

Multifunctional biomolecular systems for new 
methods of decontamination, protection and 
toxicological assessment. 

Ricardo Lagoa (ESTG-
IPLeiria), Daniela Vaz 
Universidade de 
Coimbra, NOVA.ID.FCT 

2020  FCT  OptiBioScaffold 
Otimização de estímulos em scaffolds 
bitecido: da modelação matemática e 
computacional à validação experimental. 

 CDrsp-Politécnico Leiria 
(Sandra Cristina 
Fernandes Amado), 
Instituto Superior 
Técnico  

2020 Lab RoboCorp   Life Span Human Motor 
Behaviour  

Análise do comportamento motor ao longo da 
vida. 

Rui Mendes ESEC-IPC, 
Ricardo Gomes ESEC-IPC, 
Maria António Castro 
ESSLEI-IPL 

2019 Fundação Calouste 
Gulbenkian 

Academias Gulbenkian do 
Conhecimento - Incredible 
Years-Teacher ClassRoom 
Management (TCM) 

Projeto de promoção de competências em 
crianças e jovens da região, para que sejam 
capazes de enfrentar positivamente um 
futuro em rápida mudança. O projeto envolve 
crianças, jovens e pais das comunidades 
municipais de Leiria e de Porto de Mós, e 
procura desenvolver o pensamento crítico, a 
comunicação, a resiliência, o trabalho em 
equipa, a superação da frustração, a 
capacidade de resolver problemas complexos 
e a adaptação à mudança. Objetivo: dar 

Vanda Pedrosa, Carolina 
Henriques, Susana 
Custódio em parceria 
com as câmaras 
municipais de Leiria e de 
Porto de Mós e IPSS 
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ferramentas aos cuidadores formais. Ao 
trabalharem com as crianças diariamente em 
"idade chave" (entre 2 e os 8 anos), os 
profissionais (educadores de infância, 
assistentes técnicos, comissão de proteção de 
crianças e jovens e assistentes sociais) irão 
tentar ensinar capacidades de resiliência, de 
saberem gerir conflitos e, assim, garantirem 
uma melhor adaptabilidade no futuro.  

2019 Fundação Altice 
Tecnologias para Inclusão 
educativas do Politécnico de 
Leiria – TEI@IPLEIRIA 

Implementação de Tecnologias de Apoio 
doadas pela Fundação Altice Junto de 
Crianças com necessidades educativas 
especiais. 

Jaime Ribeiro e 
Estudantes do 4º ano de 
Terapia Ocupacional 

2019  FCT  Bone2Move 

Desenvolvimento de técnicas experimentais e 
metodologias de modelação para a avaliação 
de implantes 4D nos defeitos ósseos no 
modelo da ovelha: uma abordagem de 
investigação integrativa. 

CDrsp-Politécnico Leiria 
(Sandra Amado), ICBAS-
UPorto, FMH-ULisboa 

2019 

CHL - Programa de 
Incentivo à 
Integração de 
Cuidados e à 
Valorização dos 
Percursos dos 
Utentes no SNS  

PAIRAR – Processo 
Assistencial Integrado 
Articulado 

Contribuir para a elaboração de um Processo 
Assistencial Integrado Articulado entre os 
cuidados de saúde primários e cuidados de 
saúde hospitalares na área do cancro colo-
retal (CCR), através do desenvolvimento de 
uma base de dados de informação clínica 
sobre Cancro Colorretal e plataforma Web 
para a sua gestão. 

ciTechCare (Cândida 
Silva, Maria Guarino) – 
Politécnico de Leiria, CHL 
– Centro Hospitalar de 
Leiria 

2019  Alfasigma 

Plataforma móvel de 
promoção da atividade física 
em pessoas com DPOC nos 
Cuidados de Saúde Primários. 

Contempla o desenvolvimento de uma 
aplicação móvel, o indivíduo com DPOC 
poderá descarregar no telemóvel com o 
objetivo de receber prescrição de atividade 
física personalizada, que será indicada pelo 
médico dos cuidados de saúde 
primários mediante a condição do utente e o 
seu contexto (através de uma plataforma web 
desenvolvida no mesmo âmbito). 

[USF Santiago, Centro de 
Saúde Dr. Arnaldo 
Sampaio, ciTechCare] 
Bruno Carreira, Manuel 
Carvalho, Alda Marques, 
Ana Oliveira, Nuno 
Morais, Cândida Silva, 
José Ribeiro, Fernando 
Silva, Paula Simões, Ana 
Sargento, Joana Cruz  

2018  FCT  Stimuli2Bioscaffold Optimização de estímulos em BioScaffolds: da 
modelação numérica aos testes in vitro. 

 CDrsp-Politécnico Leiria 
(Sandra Amado), 
Instituto Superior 
Técnico  

2018 FEDER e FCT 

Pulmonary Rehabilitation 
Innovation and Microbiota in 
Exacerbations of COPD” 
(PRIME) 

O PRIME visa detetar e tratar precocemente 
as exacerbações agudas da doença pulmonar 
obstrutiva crónica (EADPOC). 

Alda Marques, Sara Dias, 
Lilia Andrade, Carla 
Valente, Vitoria Martins, 
Vera Afreixo, Gabriela 
Moura, Catarina 
Almeida, Ana Sousa, 
Joana Cruz, Cristina 
Jácome, Paula Simão, 
Sara Miranda, Ana 
Machado, Rui Marçalo, 
Vânia Rocha 
[Universidade de Aveiro, 
ciTechCare] 

2017 

CINTESIS- Centro 
de Investigação em 
Tecnologias e 
Serviços de Saúde, 
da Universidade do 
Porto 

Projeto de Investigação 
“Modelo Dinâmico de 
Avaliação e Intervenção 
Familiar: uma ação 
transformativa em Cuidados 
de Saúde Primários” 

Desenvolver novos saberes e novas práticas 
em Enfermagem de Saúde Familiar, integrado 
no NursID – Inovação e Desenvolvimento em 
Enfermagem do CINTESIS – Centro de 
Investigação em Tecnologias e Serviços de 
Saúde. 

Maria Henriqueta 
Figueiredo (ESEPorto; 
CINTESIS) Teresa Kraus 
(ESSLei) 

Fonte: ciTechCare, Gabinete de Planeamento PL e Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual 
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OUTROS PROJETOS DE I&D 

Quadro 9. Outros Projetos de I&D 
Ano Projetos Breve descrição Equipa 

2021 

Projeto de Inovação Pedagógica 
Projeto de sistematização da Prática 
Simulada aplicada às aulas Práticas 
Laboratoriais 

Projeto piloto no âmbito do programa de incentivo 
a Projetos de Inovação Pedagógica do Instituto 
Politécnico de Leiria na área de Cuidados de 
Enfermagem ao Adulto e Idoso com Afeções 
Neurológicas Músculo-Esqueléticas. 

Nuno Correia em 
conjunto com a equipa 
de docentes da 
Unidade Curricular de 
Cuidados de 
Enfermagem ao Adulto 
e Idoso 

2021 Vivências da perda e do luto das 
famílias em tempo de pandemia 

Através de uma abordagem qualitativa, o estudo 
centra-se no estudo do processo de luto associado à 
morte por COVID19 que, pelas características 
inerentes ao medo, internamento e realidade social 
apresenta vários fatores de risco para um processo 
de luto não normativo. 

Carlos Laranjeira, Ana 
Querido, Débora Moura 
(Universidade de 
Maringá) 

 

2021 
Força de preensão da mão: Contributo 
para a obtenção de dados normativos 
para a população portuguesa 

Recolha de dados de Força de Preensão da Mão 
junto da população adulta de nacionalidade 
portuguesa para possível identificação de dados 
normativos para a mesma. 

Elisabete Roldão; Alba 
Andrade; Ana Coimbra; 
Beatriz Tomás; Maria 
Gonçalves 

2021 

Intervenção da Terapia Ocupacional na 
Força de Preensão da Mão em 
Indivíduos Pós-COVID-19: Um Ensaio 
Clínico 

Ensaio Clínico com 3 grupos de modo a verificar 
qual o tipo de intervenção em Terapia Ocupacional 
mais eficiente para ganhos de força muscular da 
mão e membro superior: a conservadora ou com 
recurso a uma interface de jogos usando o 
Dinamómetro e Pinchmeter do Biometrics E-Link.  

Elisabete Roldão, Bruna 

Bastos, Mariana 

Almeida, Olga Ventura 

2021 Lesões Músculo-esqueléticas e Stress 
Laboral 

Avaliação das lesões musculo esqueléticas 
resultantes do trabalho (LMERT) e do stress laboral, 
com proposta de intervenção, no âmbito da Pós-
graduação de Enfermagem do Trabalho. 

Teresa Kraus, Saudade 
Lopes, Maria dos Anjos 
Dixe, Ricardo Pais e 
Pedro Gaspar.  

2021 

Efeito de um programa de exercício 
pré-operatório na qualidade de vida de 
pessoas com cancro do pulmão e 
cancro colorretal: OncoEnergy  

Este é um projeto de Doutoramento do estudante 
Pedro Machado e que tem como objetivo avaliar a 
viabilidade e a eficácia de um programa de exercício 
físico pré-operatório, implementado em casa, na 
melhoraria da qualidade de vida relacionada com a 
saúde após cirurgia de resseção no cancro do 
pulmão e cancro colorretal. 

Pedro Machado, Raúl 
Agostinho Simões 
Martins, Bárbara Cecília 
Bessa dos Santos 
Oliveiros (UCoimbra); 
Joana Cruz (ESSLei) 

 

2021 
Adesão à Dieta Mediterrânica em 
indivíduos com Doença Inflamatória 
Intestinal. 

Projeto no âmbito da UC Projeto de Investigação da 
Licenciatura em Dietética e Nutrição (ESSLei) em 
colaboração com a Associação Portuguesa da 
Doença Inflamatória do Intestino (APDI). Tem como 
objetivo geral a avaliação da adesão à dieta 
mediterrânica (DM) em indivíduos adultos com DII, 
nomeadamente com doença de Crohn ou Colite 
Ulcerosa, relacionando-a com a gestão da doença. 
Pretende-se também caracterizar as restrições 
alimentares destes doentes, bem como verificar a 
existência (ou não) de acompanhamento por um 
nutricionista. 

Cidália Pereira, Carla 
Guimarães, Bernardo 
Lopes, João Miguel 
Duarte, Pedro Machado 
e Sónia Dias 

 

2021 Aging in Place  Desenvolvimento de um programa de prevenção da 
institucionalização em idosos em risco no domicílio. 

Sara Gordo, Marlene 
Rosa, Sara Dias 
(ESSLei); Ricardo 
Pocinho (ESECS) 

2020 Saúde Materna em Situação 
Pandémica por SARS-Cov-2 

Projeto de investigação que pretende conhecer a 
perceção de saúde de mães de crianças e jovens 
adolescentes até aos 18 anos de idade, no período 
de situação pandémica por Sars-Cov-2, nas suas 
diferentes dimensões (física, psicologia, familiar), 
para que posteriormente se possam desenvolver 
intervenções de enfermagem que procurem dar 
resposta às necessidades sentidas pelas mesmas. 

Carolina Miguel da 
Graça Henriques, Sónia 
Isabel Ramalho, Maria 
Luísa Santos, Elisa 
Fernandes Caceiro, 
(Investigadores de 
outras instituições: 
integrado na Unidade 
de Investigação em 
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Ciências da Saúde: 
Enfermagem, Portugal 
em parceria com a 
Universidade Federal 
de Vila Viçosa, Brasil.) 

2020 
“Experiences of Covid-19 among 
cancer pain patients. (Vivências de dor 
em tempos de Covid-19)” 

Estudo de investigação com doentes oncológicos e 
familiares durante o período pandémico no IPO de 
Coimbra. 

Costeira, C; Pais, N.; 
Carvalho, D.; Sousa, A.; 
Santos, F.; Ferreira, A.; 
Elementos da equipa 
de Terapias não 
farmacológicas dp IPOC 

2020 

Cancer pain management among 
chirurgical patients in Portuguese 
Oncologic Institute of Coimbra: a best 
practice implementation project. 

Projeto de implementação de evidência no serviço 
de cirurgia internamento do IPO de Coimbra, 
através da metodologia da Joanna Briggs Institute 

Costeira, C.; Morais, I; 
Equipa de enfermagem 
de Cirurgia 
internamento; 

2020 Chat2Quit 

O Chat2Quit tem como objetivo principal 
caracterizar os hábitos tabágicos da comunidade 
académica do Politécnico de Leiria. Em paralelo, 
estamos a desenvolver uma aplicação móvel para 
smartphone, app Chat2Quit, para ajudar os 
fumadores a deixar de fumar.  

Sara Dias, Roberta 
Frontini, Carlos Grilo, 
Estagiários das 
Licenciaturas da ESSLei 
e aluna de Mestrado de 
Engenharia Informática. 

 

2020 
Rede de Instituições de Ensino 
Superior para a Salvaguarda da Dieta 
Mediterrânea 

Esta rede pretende potenciar o trabalho 
desenvolvido pelas IES no âmbito da promoção e 
salvaguarda da Dieta Mediterrânica (DM) e 
aumentar a articulação destas com as outras 
entidades com responsabilidade na promoção e 
salvaguarda da Dieta Mediterrânica (DM), 
contribuindo, através de uma abordagem 
multidisciplinar, para a salvaguarda da DM em 
diversas vertentes, nomeadamente ao nível da 
produção e valorização dos produtos, da educação 
para a saúde, da preservação de técnicas, 
festividades e paisagens ancestrais, entre outras. 

Integram esta rede: os 
institutos politécnicos 
(Beja, Guarda, Leiria, 
Lisboa, Porto, 
Santarém, Setúbal, 
Viana do Castelo e 
Viseu), 6 universidades 
(Algarve, Aveiro, 
Coimbra, Évora, Porto e 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro) e 3 escolas não 
integradas (Escola 
Superior de 
Enfermagem de 
Coimbra, Escola 
Superior de 
Enfermagem do Porto e 
Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do 
Estoril) 

2020 Rede Académica de Literacia em Saúde 

Desenvolver mecanismos de cooperação entre 
Escolas, Faculdades e Centros de Investigação das 
áreas científicas da Saúde que tornem possível e, 
promovam, a participação conjunta em atividades 
de carácter técnico-científico e de investigação, 
nomeadamente no âmbito da Capacitação do 
Cidadão em Saúde e Promoção de Literacia em 
Saúde 

Centro de Estudos e 
Investigação em Saúde 
da Univ. Coimbra, 
Escola Nacional de 
Saúde Pública da Univ. 
Nova de Lisboa, ES 
Enfermagem da Univ. 
Minho, ESSaúde da 
Univ. Aveiro, ESSaúde 
Univ. Trás-os-Montes e 
Alto Douro, ESSaude do 
IP Beja, ESSaúde do IP 
Bragança, ESSaúde do 
IPLeiria, ESSaúde do IP 
Portalegre, ESSaúde do 
IP Santarém, ESSaúde 
do IP Setúbal, ESSaúde 
do IP Viana do Castelo, 
ESSaúde do IP Viseu, 
ESSaúde do Importo, 
EST Saúde do IP Lisboa, 
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Faculdade de Medicina 
Dentária Univ. Lisboa, 
Univ. Évora. 

2020 Projeto Internacional COVID 19 
(Espanha/Portugal/Cabo Verde) 

Avaliação do impacto da pandemia Covid-19 no 
bem-estar emocional e ajuste psicológico dos 
profissionais de saúde e da população em geral. 

Fátima Frade, Lia 
Jakobson, Juan Gomez-
Salgado, Rosário 
Martins, Regina 
Allande-Cussó, Carlos 
Ruiz-Frutos e João 
Frade 

2020 

Bariatric Surgery and endoscopic 
Sleeve gastroplasty induced changes in 
gut microbiome and hedonic eating 
throughout brain-gut modulation 

Avaliação do microbioma no indivíduo obeso e 
posteriormente com a modificação do padrão 
alimentar e associado a alguns polimorfismos de 
interesse. Parceria com Joaquim Chaves Saúde e 
Hospital Saint Louis.  

Andreia Matos, Antonio 
Albuquerque, Gontrand 
Lopex Nava e Isanete 
Alonso 

2019 Cuidarfam Avaliação da importância atribuída à família pelos 
enfermeiros de família. 

João Frade, Carolina 
Henriques 

2019 

Efeitos de um programa de tiro com 
zarabatana na função respiratória de 
pessoas com perturbação do 
desenvolvimento intelectual 

Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de 
um programa de tiro com zarabatana na função 
pulmonar e força dos músculos respiratórios de 
adultos com perturbação do desenvolvimento 
intelectual. Abrange a ESSLei/ciTechCare, ESECS e 
OASIS.  

Marisa Barroso, Joana 
Cruz, Susana Diz, Rita 
Marcelino, Bruno 
Mourinha, Sofia Flora, 
Nádia Hipólito 

2019 ONCOMMUN (Online cancer support 
community) 

Projeto financiado durante o ano de 2019 e 2020 
com parceria com ICO (Instituto catalão de 
oncologia); IPN e IPOC. Utilização de uma App 
dirigida a doentes oncológicos, para 
acompanhamento psicossocial e clínico. 

Equipa IPO: Leão, P.; 
Costeira, C.; 
Domingues, H.; Silva, 
M.; Pazos, I.; Marques, 
F. 

2019 

Implementation Project of a pilot 
program of short-term hospitalization 
in breast cancer: Study of satisfaction 
and quality of life in patients and 
caregivers. 

Projeto piloto de internamento de curta duração de 
doentes submetidas a mastectomia. Integra dois 
estudos de investigação associados: estudo de 
satisfação de alta de cuidadores e de doentes. 

Costeira, C.; Silva, C.; 
Carvalho, D.  

2018 Impact of Breast Cancer in Activities of 
Daily Living 

Avaliação impacto do Cancro da Mama nas 
Atividades de Vida Diária em mulheres com 
diagnóstico de CM há 4 anos ou mais, investigação 
multicêntrica com a Univerdidad de Burgos-
Facultad de Ciencias de La Salud. 

Vanda Pedrosa e 
Elisabete Roldão 
(ESSLei), Montserrat 
Santamaria-Vásquez 
(UBU-Facultad de 
Ciencias de la Salud) 

2018 
Processamento de palavras – relações 
entre complexidade morfológica e 
acesso lexical  

O objetivo principal deste projeto de investigação é 
obter dados experimentais que permitam avaliar o 
papel da estrutura morfológica no processamento 
de palavras.  O foco desse estudo é o português de 
modo geral e todas as variedades do português de 
modo específico (português brasileiro, português 
europeu e português como segunda língua / língua 
estrangeira). O projeto deverá desenvolver-se ao 
longo de três anos (2020 a 2023), em três ciclos de 
estudos experimentais.   

Rafael Dias Minussi 
(Unifesp), Indaiá de 
Santa Bassani (Unifesp), 
Alina Villalva 
(Universidade de 
Lisboa), Carina Pinto 
(Politécnico de Leiria, 
Universidade de Lisboa) 

2018 Hope2Care Grupo de investigação em esperança nos cuidados 
de saúde. 

 Ana Querido, Zaida 
Charepe (UCP) 

2017 
Literacia e Saúde Mental 
Positiva (SMP)  
 

Projeto de investigação que estuda a literacia e a 
relação com a SMP. 

Ana Querido, CINTESIS-
NursID 

Fonte: Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual 
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PROJETOS COM A COMUNIDADE 

Quadro 10. Projetos com a Comunidade 
Ano Projetos Breve descrição Equipa 

2021 A Horta dos Avós O projeto é uma iniciativa de Resposta Social, 
aprovado pela fundação “la Caixa”, através do 
Prémio BPI | Fundação “la Caixa” (prémio Seniores 
2021), que envolve a população residente do Lar 
Residencial de Alcobaça, bem como familiares, 
colaboradores e população geral, cujo objetivo é o 
de reduzir o isolamento social, aumentando os 
sentimentos de pertença e valorização pessoal, 
promovendo a literacia digital e promovendo a 
alimentação biológica. 

Santa Casa da 
Misericórdia, no Lar 
Residencial de 
Alcobaça; Catarina 
Tomás (ESSLei)  

2021 Body movement Literacy for Social 
Cohesion (Demola) 

Desenvolvimento de solução para aumento da 
coesão social através da literacia do movimento. 

Município de Pombal; 
Marlene Rosa, Natália 
Martins, Alexandre 
Cavaleiro, Beatriz 
Ramos; Joana 
Bernardes, Eliana 
Ferreira, Maria Matos 

2021 Giros de Rua- Revitalizar Saúde física e 
Mental 

Pretendemos identificar as necessidades da 
população-alvo, estruturar respostas customizadas, 
intervir junto da população-alvo, avaliar resultados 
e extrair recomendações de boas práticas que 
possam ser replicáveis em outros contextos locais e 
regionais. Trata-se um projeto de extensão 
multidisciplinar que visa implementar intervenções 
de saúde articuladas com intervenções psicossociais 
que assentem em várias estratégias educativas e 
comportamentais, promotoras de literacia e adesão 
ao regime terapêutico. 

Ana Querido; Carlos 
Laranjeira; Catarina 
Tomás; Lídia Moutinho; 
Olga Valentim; João 
Gomes; Daniel 
Carvalho; Lisete 
Cordeiro (InPulsar) 

2021 A Instituição Grupo de Amigos de Avós 
e Netos e a Escola Superior de Saúde 

Rastrear e prevenir o estado de degradação 
neuropsicológica dos cidadãos, tendencialmente 
idosos no concelho de Torres Novas, atuando na 
pré-demência. O projeto envolve para além do 
idoso o seu cuidador e pretende promover 
positivamente a saúde e o bem-estar destes. 

Dulce Gomes; Jaime 
Ribeiro; Monica Brauna 
e Pedro Bargão 

2021 
Projeto de Prevenção: Promoção de 
competências comunicativas e 
linguísticas no Pré-escolar 

Com a colaboração de três Educadoras de Infância e 
uma Educadora de Infância da Intervenção Precoce 
foram identificadas as necessidades das crianças do 
pré-escolar de quatro contextos de ensino distintos. 
Posteriormente, os Estudantes do Curso de 
Licenciatura em Terapia da Fala orientados pelo 
Docente Responsável da unidade curricular de 
Linguagem na Criança II desenvolveram materiais 
de promoção de competências comunicativas e 
linguísticas. No final, os materiais foram 
implementados pelas Educadores nos seus 
contextos de ensino e analisado o seu impacto na 
promoção das competências pretendidas. 

Etelvina Lima e 
Estudantes do CLTF11 
(ESSLei); Educadoras de 
Infância: Anabela 
Sampaio (Jardim de 
Infância Soutelo), 
Carolina Santos (Jardim 
de Infância Floresta 
Mágica), Isa Ferreira 
(Equipa Local de 
Intervenção da Maia), 
Maria Santos (Jardim 
de Infância Floresta 
Mágica).  

2020 Projeto Canal APDI YouTube Projeto de promoção da literacia sobre a Doença 
Inflamatória Intestinal (DII) em jovens com DII. 

Nutricionista (Carla 
Guimarães), psicólogo, 
médicos, enfermeiros, 
APDI e doentes com DII 

2020 Intervenção na Comunidade Promoção 
da Saúde Mental em Tempos Difíceis 

Projeto de investigação, no âmbito da atual 
emergência humanitária, que pretende avaliar os 
efeitos do confinamento relacionado com a 
pandemia com COVID-19 na saúde mental dos 
jovens e adultos e construir uma página de 
Facebook, dirigida à promoção do bem-estar socio 
emocional. 

Carolina Henriques e 
Outros Investigadores 
de outras instituições 
(integrado na Unidade 
de Investigação em 
Ciências da Saúde: 
Enfermagem, Portugal) 
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2020 “Demência em SOS – Projeto Piloto”  

Implementação de estratégias de cuidado integral 
na demência, tendo como referência a Estratégia da 
Saúde na Área das Demências para a população da 
União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira 
Branca do Concelho de Torres Novas.  

Mônica Braúna da 
Costa; Jaime Ribeiro; 
Pedro Rodrigues e 
Alunos do 4º ano do 
Curso de TO 

2020-2021 
Parceria entre a ESSLei e a Associação 
Ur´Gente - Associação de Utentes de 
Saúde de Porto de Mós 

 Nível de Satisfação dos utentes da unidade de 
saúde funcional de Porto de Mós. 

Maria Dixe, Cidália 
Pereira, Cândida Silva 

2020 Projeto Friendly Bar 

Projeto desenvolvido com estudantes no âmbito de 
UC do Curso de Licenciatura em Terapia da Fala e 
que se pretende implementar após o regresso ao 
ensino presencial. Pretende-se que o Projeto 
Friendly Bar tenha impacto sobre todas as pessoas 
que frequentam os bares do Politécnico de Leiria de 
forma que, caso tenham alguma perturbação da 
comunicação, possam recorrer ao QR code que lhes 
dará acesso ao Menu do Bar e lhes permitirá ver o 
que existe (impacto em pessoas com dificuldades 
de compreensão), escolher e pedir o que 
pretendem através da aplicação (pessoas com 
dificuldades de expressão). 

Elsa Soares, Andreia 
Salvador e Estudantes 
do Curso de 
Licenciatura em Terapia 
da Fala 

 

2020 Plano de Ação do Gabinete Económico 
e Social (GES)  

Promoção da saúde mental/ elaboração de plano de 
atividades para idosos em estruturas residenciais e 
capacitação aos cuidadores formais. 

Mônica Braúna, 
Marlene Rosa, Maria 
Guarino, Sónia Pereira 

2020 Comissão de Humanização com o 
Hospital de Santo André 

Implementar projetos dedicados à humanização 
que se centrem nas pessoas (utentes, cuidadores e 
profissionais de saúde) e que garantam o bom 
relacionamento interpessoal e interprofissional e o 
respeito por valores humanos. 

Helena Reis e Sandra 
Amado  

2020 Gabinete Económico Social da Região 
de Leiria- Grupo de Trabalho Saúde  

O Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, 
a 13 de abril de 2020, como estrutura informal 
dinamizada por 3 entidades com atuação relevante 
na Região de Leiria: CIMRL (Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria), Politécnico de 
Leiria e NERLEI (Associação Empresarial de Leiria). A 
motivação de base para a criação do Gabinete 
reside na consciência de que, ao nível regional, 
existe uma necessidade urgente de coordenar e 
partilhar ações, de modo a antecipar decisões que 
possam manter a atividade empresarial, manter o 
emprego e a coesão social da região. 

Salvato Feijó (CHL), 
(USP-ACES Pinhal 
Litoral: Odete Mendes, 
Rui Passadouro, Inês 
Pinto e Bartolomeu 
Alves, Queimadela 
Batista), (USP-ACES 
Pinhal Interior Norte: 
Queimadela Batista 
Avelino Pedroso), Rui 
Pinto (ESSLei - IPLeiria), 
Sónia Pereira e Maria 
Guarino (ciTechCare - 
IPLeiria)  

2020 Congresso "O futuro da nossa cidade" 

O Congresso subdivide-se em seis temas 
agregadores, sobre os quais se produzirá reflexão, e 
que podem guiar a construção do futuro da nossa 
cidade: a história e o património que marcam o 
território, a hospitalidade e a capacidade de atrair e 
integrar quem vem de fora, o espaço público como 
espaço de encontro, participação e cidadania, as 
estruturas de criação e transmissão, incluindo as 
plataformas digitais, a reflexão que envolve o 
pensamento: filosofia, ciência e arte, a relação 
entre as diferentes gerações, nomeadamente 
crianças e jovens, e a criação artística e cultural. 

Maria Guarino, Elsa 
Rodrigues, Ana Castro, 
Silvia Bernardino, João 
Gomes 

2020  Estratégia Municipal de Saúde 2021-
2023 

Elaboração da Estratégia Municipal de Saúde do 
Município de Leiria. 

Câmara Municipal de 
Leiria, Politécnico de 
Leiria, ACES-PL 

2020 Tradução de recursos de CAA da 
Widgit Symbols 

Projeto desenvolvido com os estudantes de terapia 
da fala que visa aumentar o acesso a recursos 
gratuitos em português europeu de CAA, no âmbito 
de diferentes áreas da saúde e sociais. Colaboração 
com a Widgit Symbols. 

Andreia Salvador e 
estudantes de Terapia 
da Fala 

 

2019 Projeto Reativus - reutilizar para 
reabilitar  

Uma plataforma digital, aberta, de conteúdos para 
o desenvolvimento de soluções simples de 
produtos/ideias, ambientalmente sustentáveis, para 
o apoio e a reabilitação funcional, da pessoa com 
algum grau de incapacidade. Os produtos/ideias 

Marlene Rosa e 
estudantes do curso de 
Fisioterapia  
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criados tem por base a reutilização de materiais 
disponíveis ao utilizador, estimulando o acesso 
facilitado e universal às soluções em saúde. 

2019 SINC – Prevenir e Programar a 
institucionalização  

O SINC detém como objetivos prevenir e programar 
a institucionalização em idosos residentes no seu 
domicílio e ativos na sua comunidade, através 
de uma avaliação multidimensional de idosos não 
institucionalizados. Pretende deste modo identificar 
perfis de risco e implementar uma intervenção 
capaz de atrasar a institucionalização ou efetuar a 
sua programação evitando estados de dependência 
física e mental. 

Sara Gordo, Hugo 
Neves, Catarina Lobão, 
Catarina Reis, Marisa 
Maximiliano, Maria 
Anjos Dixe, Mónica 
Leão, Célia Simões  

2019  ComuniTer®  

Objetivos gerais: Providenciar suporte ao 
desenvolvimento de programas de intervenção a 
pessoas com vulnerabilidade e necessidades 
especiais, utentes de instituições públicas que não 
oferecem serviço de Terapia Ocupacional; 
Promover estreita articulação com instituições 
públicas inseridas na comunidade de forma que os 
estudantes possam divulgar e propagar a mais-valia 
do Terapeuta Ocupacional em equipas de 
profissionais que desenvolvem a sua prática com 
utentes com défices no desempenho ocupacional; 
Desenvolver iniciativas inclusivas junto de 
populações vulneráveis no âmbito das instituições 
com que são estabelecidas parcerias; Dar suporte às 
instituições parceiras para o conhecimento da 
prática profissional do Terapeuta  Ocupacional 
melhorando a qualidade de vida dos utentes com 
incapacidade físicas, intelectuais, sociais  e 
emocionais; Encorajar os parceiros a reconhecer a 
importância de atuação do Terapeuta Ocupacional 
numa equipa interdisciplinar; Recolher e disseminar 
evidências de boas práticas inerentes ao 
desempenho profissional do Terapeuta  
Ocupacional. 

Helena Reis, Jaime 
Ribeiro, Maria Dulce 
Gomes 

2017  HumaniTer® 

Tem como objetivo criar locais de Ensino Clínico 
para os estudantes do Curso de Licenciatura em 
Terapia Ocupacional em ONG's (Organizações Não 
Governamentais), em contexto comunitário ou 
Missão Humanitária. 

Elisabete Roldão, Maria 
Dulce Gomes e Médicos 
do Mundo 

 

2016 GeronTer® 

Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável em 
ERPIs da Região Centro e implementação do serviço 
de Terapia Ocupacional.  Tem como objetivo 
facilitar o desenvolvimento do raciocínio da prática 
clínica da especificidade de cada área científica em 
contexto Gerontológico e tem como ação a 
promoção do Envelhecimento Ativo na população 
idosa numa Estrutura Residencial para a Pessoa 
Idosa na vertente da saúde, participação e 
segurança. 

Mônica Braúna, Maria 
Dulce Gomes e 
estudantes de TO 

2016 Adolescer com sentido  

Projeto de Avaliação e Intervenção em meio 
escolar, no âmbito dos Afetos e Sexualidade, para a 
promoção do desenvolvimento pessoal e 
relacionamentos significativos de modo a capacitar 
jovens/adolescentes para adequada vivência da 
sexualidade. Projeto desenvolvido em parceria 
entre a ESSLei e Câmara Municipal de Leiria. 

Teresa Barros, 
Clementina Gordo, 
Sónia Ramalho, João 
Frade, Maria Dixe; 
Pediatras do Serviço de 
Pediatria do H. S. André 
do CHL: Pascoal 
Moleiro e Alexandra 
Luz; Câmara Municipal 
de Leiria: Célia 
Rodrigues e as escolas 
da região 

Fonte: Gabinete de Apoio à Investigação, Desenvolvimento e Qualidade – GAIDQual  
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

O dinamismo da participação em projetos é também visível através do número de publicações com 

contribuição dos docentes da Escola de Saúde. Em seguida apresenta-se um quadro onde é possível 

verificar tais números por tipo de publicação. 

Tabela 10. Produção Científica 
Produção Científica em 2020 Nº 

Artigos indexados em revistas Scopus  120 

Artigos em revistas indexadas não Scopus 43 

Livros 6 

Capítulo de livros  30 

Resumos publicados em revistas Scopus 41 

Resumos publicados em revistas indexadas não Scopus 14 

Comunicações em congressos nacionais/internacionais 207 

Marcas 5 

Patentes 1 

Colaborações nacionais/internacionais  48 

Prémios nacionais e internacionais 8 

Orientações de dissertações de mestrado de estudantes do Politécnico de Leiria e outras instituições 88 

Orientações de teses de doutoramento  23 

Membros do corpo editorial de revistas: revistas nacionais e internacionais  29 

Revisor de artigos em revistas nacionais e internacionais indexadas e abstracts para congressos 
nacionais e internacionais  325 

Comissões Científicas e Organizacionais em Congressos nacionais/internacionais 45 

Júri de provas públicas de avaliação de dissertações de mestrado ou trabalho equivalente nos termos 
da lei, desde que não tenha sido orientador do trabalho 52 

Integração do painel de apreciação e defesa do progresso do projeto e investigação de 
doutoramento 20 

Comissão de Avaliação dos Relatórios Científicos Finais de Projetos IC&DT 2019-20221 na área das 
Ciências da Saúde e do Desporto 2 

Fonte: GAIDQual | ciTechCare  
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8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2021 

Neste ponto apresenta-se a execução do plano de atividades relativo ao ano de 2021. O Plano de 

atividades apresentado seguiu os cinco eixos do plano estratégico 2020 do Politécnico de Leiria e os 

respetivos objetivos estratégicos. Para cada objetivo estratégico foram definidas linhas orientadoras 

para melhor definir, quer iniciativas estratégicas, quer indicadores de monitorização. 

 

Eixo I - QUALIDADE E INOVAÇÃO NO ENSINO 

(OE1) OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: TER OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA E DISTINTIVA 

IE PE2020 AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 1 

Alargamento da oferta 
formativa própria ou em 
parceria.  

Submissão de 2 
propostas de 
mestrado, 
preparação de 1 
proposta de 
licenciatura 

 

Submissão de 1 
programa doutoral 
em associação 

Direção/ CTC/ grupos de 
trabalho nomeados 

˃ Foram realizados os pedidos de 
acreditação prévia, de 3 cursos: 
- Mestrado em Fisioterapia; 
- Mestrado em Cuidados Paliativos; 
- Mestrado em Enfermagem Médico-
Cirúrgica – Área de Especialização em 
Enfermagem à Pessoa em Situação 
Crítica. 
˃ Foi aprovada a proposta, nos órgãos 
competentes do Politécnico de Leiria, 
de um programa doutoral em 
associação com a Universidade de 
Évora. Esta proposta encontra-se a 
aguardar parecer da Universidade de 
Évora para ser submetida à A3ES. 
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# 2 Alargamento da oferta 
formativa de CTeSP  

Proposta de 1 novo 
CTeSP 

Proposta de 
funcionamento de 1 
CTeSP em Pombal 

Direção/ CTC/ 
Coordenadores de curso 

˃ Realização de 2 reuniões 
preparatórias. 
˃ Dinamizado o Núcleo de Pombal - 
funcionamento do CTeSP em 
Gerontologia em Pombal com início em 
novembro de 2021. 

# 3 Alargamento da oferta 
formativa no âmbito das 
pós-graduações 

Funcionamento de 3 
novas pós-
graduações 

Direção/ Coordenadores 
de curso 

˃ Pós-graduação em Gestão de 
Unidade de Saúde – início em outubro. 
˃ Pós-graduação em Perturbações do 
Espectro do Autismo – início em 
outubro. 
˃ Pós-graduação em Enfermagem do 
Trabalho 2ª edição – início em maio. 
˃ Pós-graduação em Enfermagem do 
Trabalho 1ª edição – Torres Vedras – 
não abriu por falta de candidatos. 

# 4 Criação de oferta 
formativa no âmbito dos 
cursos de curta duração 
| formação contínua, 
promotores de 
atualização científica, 
técnica e profissional 

Funcionamento de 5 
cursos 

Direção/ Coordenadores 
de curso e/ou 
Coordenador de 
Laboratório de 
simulação 

˃ Realização de 1 Curso Suporte 
Avançado de Vida em novembro. 
˃ Realização de 2 Cursos Avançados 
em Ciências da Saúde. 
˃ Realização de 2 Formações em Excel 
de Nível Avançado/Intermédio. 
˃ Realização de 2 Formações em Excel 
de Nível Básico. 

# 5 Equipar os laboratórios e 
espaços de trabalho  

Concluir a fase II da 
requalificação dos 
espaços 
pedagógicos da 
Escola. 

Reforço da 
aquisição de 
equipamento, 
mobiliário e 
materiais de apoio a 
atividades letivas. 

Presidência/ Direção/ 
Grupos de trabalho 
nomeados 

˃ Fase II requalificação dos 
laboratórios - abertura de Concurso 
Público Aquisição de Mobiliário de 
Laboratório para o funcionamento de 
cursos TeSP no âmbito do projeto TeSP 
Funcionamento. 
˃ Aquisição de equipamento e 
consumíveis para os vários cursos da 
ESSLei. 

# 6 Realização de aulas 
abertas |tertúlias, 
seminários | workshops, 
aula de campo, no 
âmbito dos diversos 
ciclos de estudo com a 
participação de 
profissionais e 
investigadores de 
referência 

15 iniciativas Direção/ Coordenador 
de curso e/ou 
responsável da UC 

˃ Colaboração de docentes na 
lecionação de conteúdos em mestrados 
de outras escolas do Politécnico, e 
também de outras IES. 
˃ Foram realizados 113 eventos: 
4 Atividades Externas; 
33 Aulas abertas; 
24 Aulas com convidado nacional 
2 Ciclos de Seminários (ao todo 9 
seminários); 
9 Demonstrações; 
2 Jornadas; 
4 Palestras; 
1 Projeto; 
4 Seminários 
8 Visitas de Estudo; 
7 Workshops; 
4 Outras Iniciativas; 
4 Eventos Externos. 
 
Anexo 1 | Eventos 

# 7 Disponibilização de 
formação modular e em 
formato de b-learning na 
oferta de 2.º ciclo 

A disponibilizar em 
2 das ofertas 
formativas 

Direção/ Coordenadores 
de Curso/ Responsáveis 
de unidades curriculares 

˃ Aprovação do Curso Avançado em 
Ciências da Saúde. 
˃ Apresentação da proposta de Curso 
Avançado em Investigação e Inovação 
em Saúde. 
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(OE2) OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER O SUCESSO ACADÉMICO E COMBATER O ABANDONO. 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 8 Acompanhamento/ 
envolvimento dos 
estudantes em risco de 
abandono escolar 

1 proposta de plano 
de ação de combate 
ao insucesso e 
abandono 

Direção/ SAPE/ 
Coordenadores de 
curso/ estudantes/ 
Conselho Pedagógico 
/AE /SAS 

˃ Contactados os 5 estudantes ainda 
inscritos no curso em Ciências da 
Informação em Saúde, com o intuito de 
os apoiar no término do curso. 
˃ Manteve-se na ESSLei a figura do 
Gestor de Caso, no âmbito do Projeto 
100%IN (projeto de inovação social para 
a inclusão integral de estudantes com 
necessidades específicas (ENE)).  
˃ Foram sinalizados e acompanhados 
pela Gestora de Caso, 23 estudantes, 
mais 10 que no ano anterior.  
˃ Realizados 235 contatos (mais do 
triplo do ano anterior) pela Gestora de 
Caso. 

# 9 Formação pedagógica de 
professores e formação de 
orientadores clínicos 

2 cursos de 
formação 

CP/Direção 
/Coordenadores de 
Curso 

˃ Realização de 2 webinars pelo Curso 
de Licenciatura em Terapia Ocupacional 
direcionados para os orientadores de 
educação clínica. 

 

(OE3) OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: AUMENTAR A CAPTAÇÃO DOS MELHORES ESTUDANTES 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 10 Reforçar as atividades 
direcionadas ao público 
externo do ensino 
secundário 

5 ações Direção/ Coordenadores 
de curso/ grupos de 
trabalho nomeados 

˃ Realizado em formato online o Dia 
Aberto/Open Day da ESSLei em junho. 
˃ 2 atividades realizadas em novembro 
no âmbito da iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal de Torres Vedras – 
novembro Mês da Ciência e tecnologia, 
do CTeSP em Alimentação Saudável e 
CTeSP em Estética Cosmética e Bem-
Estar.  
˃ Acolhimento na ESSLei do evento 
Leiria IN A Academia da Indústria que 
contou com a participação de 
estudantes do secundário, docentes da 
ESTG e da ESSLei. 

# 11 Acolhimento de Estágios de 
Escolas secundárias e/ou 
profissionais 

2 estagiários Direção/ Direção de 
serviços 

˃ Acolhimento de 3 estagiárias, 1 da 
Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, 
2 da Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais do Politécnico de Leiria 
dos Cursos de CTeSP em Práticas 
Administrativas e Comunicação 
Empresarial e Licenciatura em Relações 
Humanas e Comunicação 
Organizacional. 

 

 

 



    

38 
______________________________________ 
Relatório de Atividades 2021 

 

(OE4) OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: AUMENTAR A EMPREGABILIDADE 

IE 

PE2020 

Ações META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 12 Reforço das redes de Alumni 
e do seu contributo e 
participação em atividades 
da instituição. 

4 Ações  Direção/ Coordenadores 
de curso/ Coordenador 
da rede alumni 

˃ Sensibilização dos estudantes para 
registo na Rede Alumni. 
˃ Divulgação da Rede Alumni nas redes 
sociais. 
˃ Divulgação de testemunhos de 
antigos estudantes da ESSLei nas redes 
sociais. 

# 13 Reforço da participação ativa 
de profissionais externos nas 
atividades académicas 

4 Ações  Direção/ Coordenadores 
de curso/ docentes 

˃ 2 Aulas abertas - Conversas sobre 
acessibilidade - Testemunhos pessoais 
de pessoas (Paula Reis e Dália Faria) 
com incapacidade acerca da 
acessibilidade na rua e em casa, bem 
como as estratégias a utilizar no dia-a-
dia. Conhecer um projeto de turismo 
adaptado. 
˃ 4 Aulas abertas com convidados 
internacionais - No âmbito dos cursos 
de Licenciatura em Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional foram realizadas 4 
aulas abertas com convidados 
internacionais, que deram testemunhos 
em primeira pessoa ou abordarem 
temáticas específicas de modo a 
promover o contacto do ensino e da 
prática. 
˃ 24 Aulas abertas com convidado 
nacional - No âmbito dos cursos de 
licenciatura e CTeSP foram realizadas 
aulas abertas com convidados nacionais 
que deram testemunhos em primeira 
pessoa ou abordarem temáticas 
específicas de modo a promover o 
contacto do ensino e da prática. 
˃ Ciclo de seminários de nutrição 
comunitária - Várias nutricionistas dão a 
conhecer os seus projetos de 
intervenção em nutrição comunitária, 
dando perspetivas aos estudantes de 
dietética e nutrição das possibilidades 
de dinamização de atividades nesta 
área de atuação - 4 seminários. 

# 14 Realização de atividades de 
formação complementar e 
transversal orientadas para 
os estudantes 

4 Ações  Direção/ Coordenadores 
de curso/ docentes 

˃ Curso de Inovação e Investigação 
Aplicada à Saúde. 
˃ Curso Avançado em Ciências da 
Saúde. 
˃ Workshops e formações no âmbito 
dos cursos de Licenciatura em 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Mestrado em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica e CTeSP em 
Cosmética Estética e Bem-Estar. 
˃ Realização de 10 demonstrações de 
produtos de apoio, plataformas, 
programas informáticos e softwares de 
gestão clínica e de reabilitação. 
˃ No âmbito do Mestrado em Saúde 
Mental e Psiquiátrica realizou-se 
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workshop direcionado para capacitar os 
mestrandos para a escrita científica. 
˃ Aulas Abertas TO | Health Ergonomics 
and Occupational Therapy e Diabetes 
Mellitus: Evidence-Based Practice of 
Occupational Therapy and Lifestyle 
Interventions. 
˃ Aula aberta: Empreendedorismo: 
Desafios e Oportunidades - no âmbito 
do CTeSP de Estética Cosmética e Bem-
Estar o empreendedorismo é uma 
característica que os atuais profissionais 
da área da Estética, Cosmética ou Bem-
estar devem ter quando querem criar o 
seu conceito ou implementar o seu 
negócio/pequena ou média empresa.  

# 15 Reforço das atividades de 
apoio à inserção profissional. 

4 Ações  Direção/ Coordenadores 
de curso/ docentes 

˃ Participação de Estudantes da ESSLei 
na Feira Virtual de Emprego do 
Politécnico. 
˃ Divulgadas ofertas de emprego: 
Terapia ocupacional- 2; 
Fisioterapia- 9; 
Enfermagem- 57; 
Terapia da Fala- 9; 
Dietética e Nutrição- 1. 
˃ Ciclo de Seminários da Unidade 
Curricular "Introdução à Profissão - No 
âmbito da Licenciatura em Dietética e 
Nutrição foram realizados 5 seminários 
no âmbito da UC Introdução à profissão 
para que o estudante compreenda a 
profissão do nutricionista, 
nomeadamente através do 
reconhecimento das competências e 
áreas de atuação profissional. 
˃ Aula Aberta Amplia Talent - Partilhar 
formas de recrutamento e seleção, 
consultoria de recursos humanos, 
formação e assessment center, tendo 
como missão ampliar os horizontes dos 
estudantes e organizações, superando 
expectativas e maximizando benefícios 
mútuos. 
˃ Conversas sobre acessibilidade - 
procura de emprego - Testemunho 
pessoal de uma pessoa (Dália Faria) que 
lida com a incapacidade no dia-a-dia e a 
forma como se encontra no mercado de 
trabalho. Perceber os desafios de uma 
pessoa com incapacidade na procura do 
trabalho e na formação. 

# 16 Projetos de extensão na 
comunidade 

5 projetos Direção/ Coordenadores 
de curso/ docentes 

˃ 22 projetos de extensão na 
comunidade que englobou os iniciados 
no ano de 2021 (4) e os de continuidade 
em anos anteriores. 
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(OE5) OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: CONSOLIDAR ACREDITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 17 Conclusão dos processos de 
acreditação de 4 ciclos de 
estudo junto da A3ES 

Preparação e 
aprovação de 4 
guiões de 
acreditação (DN, FT, 
TF, TO) 

Direção/ CTC/ 
Coordenadores de curso 

˃ Foram concluídos 4 guiões de 
acreditação para A3ES, referentes ao 
ano 2020/21, dos cursos de Licenciatura 
em:  
- Dietética e Nutrição; 
- Fisioterapia; 
- Terapia da Fala; 
- Terapia Ocupacional. 

# 18 Preparação e elaboração de 
2 processo de acreditação 
de 2 ciclos de estudos junto 
da A3ES 

Aprovação e 
submissão dos 
guiões do CL 
Enfermagem e Curso 
de Mestrado em 
Enfermagem Médico 
Cirúrgica 

Direção/ CTC/ 
Coordenadores de curso 

˃ Submetido, no final de dezembro de 
2021, o guião de acreditação do curso 
de Licenciatura em Enfermagem. 
˃ Acreditados os cursos de:   
- Mestrado em Enfermagem 
Comunitária - Área de Enfermagem de 
Saúde Comunitária e de Saúde Pública – 
acreditado sem condições, pelo período 
de 6 anos; 
- Mestrado em Terapia da Mão – 
acreditação com condições, por um 
período de 3 anos. 
˃Participação de 3 docentes em 
comissões de avaliação prévia de ciclos 
de estudos da A3ES. 

# 19 Submissão às Ordens 
Profissionais ou 
Organismos de certificação 
de pedidos certificação de 
PG 

Submissão de 1 Pós-
Graduação 

Submissão de 1 
formação a certificar 

Direção/ CTC/ 
Coordenadores de curso 

˃ Submissão de 1 Pós-Graduação de 
Gestão de Unidades de Saúde, para 
acreditação da Ordem dos Enfermeiros 
(OE) e dos Médicos. Apesar de ainda 
não acreditada pela Ordem dos 
Médicos a 1ª Edição iniciou-se em 
outubro de 2021 com a acreditação da 
OE.  
˃ Submissão e aprovação da Pós-
Graduação de Espectro do Autismo, 
pelo Conselho Científico-Pedagógico de 
Formação Contínua pelo período de 3 
anos. 1ªEdição desta Pós-Graduação 
iniciada em outubro de 2021. 
˃ Preparação da proposta de renovação 
da acreditação, pela Ordem dos 
Enfermeiros, da Pós-Graduação de 
Enfermagem do Trabalho. 
˃ Preparação da proposta Pós-
Graduação de Supervisão Clínica para 
aprovação dos órgãos e posterior 
submissão à acreditação pela Ordem 
dos Enfermeiros. 
˃ Certificação da ESSLei como entidade 
formadora do Conselho Científico-
Pedagógico de Formação Contínua com 
o registo nº CCPFC/ENT-ES-0759/21, em 
24/05/2021. 
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EIXO II – INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO AO SERVIÇO DA SOCIEDADE 

(OE6) OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: AUMENTAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE RELEVÂNCIA 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 20 Reforço do apoio à 
atividade de I&D+i e à 
participação em projetos 
de I&D+i em programas 
nacionais e internacionais 
competitivos. 

Participação em 10 
candidaturas a 
projetos financiados  

Direção/ Proponentes ˃ 10 projetos financiados. 
˃25 candidaturas a projetos 
financiados, que não foram aprovadas 
ou ainda se encontravam a aguardar 
resposta no final do ano. 

# 21 Promoção da participação 
em eventos de natureza 
científica 

20 participações Direção/ CTC ˃ 41 participações em eventos de 
caracter científico. 

# 22 Apoio à organização de 
eventos de caráter 
científico pelos estudantes 

Participação de 25 
estudantes 

Direção/ Coordenadores 
de curso/ docentes 

˃ Encontro Científico Enfermagem do 
Trabalho - O 1º Encontro Científico do 
Curso de Pós-graduação de 
Enfermagem do Trabalho da Escola 
Superior de Saúde do Politécnico de 
Leiria que teve como principais 
objetivos partilhar os resultados de um 
Estudo implementado no âmbito da 
Componente Prática da 1ª edição do 
Curso e promover o acesso dos 
participantes ao diálogo transdisciplinar 
da Equipa de Saúde Ocupacional com 
visão estratégica. 
˃ Jornadas de Enfermagem à Pessoa 
em Situação Crítica - Jornadas 
organizadas pelos estudantes e 
docentes do Mestrado em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica - área de 
especialização em enfermagem à 
pessoa em situação crítica. 
>Jornadas Internas de Terapia 
Ocupacional. 

 

(OE7) OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: AUMENTAR A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

PRODUZIDO  

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 23 Participação na candidatura 
aos Healthy Campus da 
FISU  

Participação de 4 
docentes na 
elaboração da 
candidatura 

Direção/ Grupo de 
trabalho 
proponente/Presidência 
do Politécnico 

˃ Participação de 5 docentes nas 
equipas setoriais no âmbito da 
candidatura ao programa Healthy 
Campus da FISU. 

# 24 Participação em Registos de 
Propriedade (intelectual ou 
industrial) 

4 registos CTC-OTIC/ Docentes ˃ 6 registos de marcas: 
- Revista Portuguesa de Terapia 
Ocupacional - Portuguese Journal of 
Occupational Therapy (Jaime Ribeiro; 
Maria Dulce Gomes); 
- QUICLY HEAL (Bruno Paulino-
estudante); 
- 2ARTS (Rui Fonseca Pinto);  
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- Nutri'Clock (Maria Guarino; Marlene 
Lages). 
- On TRACK (Joana Cruz). 
- HA&RD – Hand Assessment and 
Rehabilitation Device (Elisabete 
Roldão). 
˃ 1 patente: Wrist control (Marlene 
Rosa).  
 

# 25 Prestação de serviços à 
Comunidade 

15 prestações de 
serviço 

Direção/ Docentes ˃ Realizadas 14 prestações de serviço 
externas nacionais. 
˃ Realizada 1 prestações de serviço 
externas internacional com a 
Universidade de Santiago de Cabo 
Verde que envolveu vários docentes 
de enfermagem. 
 
Anexo 2| Prestações de Serviço 
Externas Nacionais 

 

(OE8) OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: PROMOVER A INOVAÇÃO SOCIAL 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 26 Ações de melhoria da 
acessibilidade 

2 ações Direção/ Diretora de 
Serviços / Coordenador 
/Docentes 

˃ Continuação de disponibilização de 
equipamento para estudantes ENE. 
˃ Adoção das medidas propostas pelo 
100% IN para os estudantes ENE no 
sentido de melhorar a acessibilidade às 
provas académicas. 
˃ Inauguração aTOPLab no Campus 5. 

# 27 Promoção do 
empreendedorismo social 

1 candidatura no 
âmbito dos 
projetos 
Poliempreende, 
DEMOLA, 1000 
Ideias 

Direção/ Docentes ˃ Link me up - 1000 ideias - 1ªedição - 
Marlene Rosa fez formação e apresentou 
caso com a empresa Medicineto - 
Technology Innovation in wounds 
treatment - an integrated point of view. 
˃ Link me up - 1000 ideias - 2ªedição - 
Maria António Castro fez formação + 
Marlene Rosa como facilitadora alumni 
apresentaram caso coma Câmara 
Municipal de Pombal - Body movement 
literacy for social cohesion in schools. 
˃ 3 Candidaturas Poliempreende - No 
concurso regional Poliempreende 2021 
foram registadas 3 candidaturas de 3 
equipas da ESSLei (duas das quais em 
parceria com elementos da ESTG). 
 
Anexo 3 | Candidaturas Poliempreende 
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(OE9) OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NACIONAL 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 28 Acompanhamento da 
Execução de projetos com 
instituições 

1 reunião por 
semestre por 
projeto 

Direção/ Responsável do 
Projeto 

˃ Foram realizadas aproximadamente 32 
reuniões. 

# 29 Participação em projetos 
com instituições da região 
ou nacionais 

5 projetos Direção/ docentes ˃ Dos 78 projetos de 2021, 95% destes 
(74) envolveram a participação de 
instituições da região ou nacionais.   
˃ Dos 23 Projetos iniciados em 2021, 91% 
(21), tiveram a participação em projetos 
com instituições da região ou nacionais.  

# 30 Promover projetos de 
economia circular 

1 projeto Direção/ docentes ˃ Novo projeto de economia circular -: 
%100Figo, com o intuito de envidar 
esforços para criar processos inovadores 
de valorização destes frutos, baseados em 
extratos naturais, e tendo como pilares os 
princípios de sustentabilidade e economia 
circular. 
˃ Deu-se continuidade ao Projeto 
Reativus - reutilizar para reabilitar 
(iniciado em 2019) e foi criado em 2021. 

# 31 Participação em projetos 
Internacionais 

5 projetos Direção/ docentes ˃ Durante 2021 foram contabilizadas 8 
participações da ESSLei em Projetos 
Internacionais.  

˃ Criação de 1 novo Projeto com esta 
abrangência. 

 
EIXO III – CAMPI, RECURSOS E PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA 

(OE10) OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: ATRAIR E RETER PROFISSIONAIS DE ELEVADA COMPETÊNCIA 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 32 Abertura de concursos 3 Professores 
Adjuntos 

2 Professores 
Coordenadores 

Direção ˃ Concursos pessoal docente em curso 
(n.º de lugares): 3 professores 
coordenadores + 12 professores adjuntos; 
˃ Concursos corpo técnico em curso (n.º 
de lugares): 1 lugar de Assistente Técnico 
para a área do Audiovisual e Multimédia. 

# 33 Integração de novos técnicos 
e administrativos 

Integração de 1 
assistente técnico 

Direção/ Diretor de 
serviços 

˃ Integração de 1 Assistente Operacional 
no Gabinete de Apoio aos Laboratórios e 
Prática Simulada. 
˃ Aguarda-se consolidação de 2 
mobilidades intercarreiras e aprovação de 
1 mobilidade intercarreiras por parte da 
tutela. 

# 34 Formação em Supervisão 1 ação de 
formação 

Direção/ Coordenador 
de Curso/ Conselho 
Pedagógico 

 

˃ Preparação da proposta Pós-Graduação 
de Supervisão Clínica para aprovação dos 
órgãos e posterior submissão à 
acreditação pela Ordem dos Enfermeiros. 
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(OE11) OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: TER MODELO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 35 Reorganização dos espaços 
letivos e não letivos 

Reorganização 
dos postos de 
trabalho, salas de 
aulas e salas de 
estudo para 
estudantes 
adequadas às 
normas da DGS 

Direção/ Diretor de 
serviços 

˃ Adequação dos espaços letivos ao 
aumento do nº de estudantes, com a 
afetação de maior capacidade em cada 
sala. 
˃ Inauguração do aTOPLab como espaço 
letivo, de investigação e de apoio à 
comunidade. 

# 36 Alocação de equipamentos 
informáticos e audiovisual   

Atribuição de PC’s 
e redistribuição 
de equipamentos 
informáticos  

Direção ˃ Disponibilização de equipamentos para 
teletrabalho. 

# 37 Reorganização 
administrativa e de gestão 

Implementação 
de 
procedimentos 
por tipo de ação e 
simplificação de 
processos até 
dezembro 2021 

Direção/ Diretor de 
serviços 

˃ Pleno funcionamento da base de dados 
da DSD da ESSLei. 
˃ Construção da Base de dados para 
organização dos estágios. 
˃ Procedimento de Distribuição de 
Serviço Docente. 
˃ Procedimento para Gestão de Ensino 
Clínico/Educação Clínica/Estágio. 
˃ Procedimento de Organização 
Pedagógica. 

# 38 Reunião da direção com 
docentes e com corpo 
técnico 

1 por semestre Direção ˃ Realizadas 31 reuniões com docentes. 

# 39 Reunião da direção com 
Coordenadores de Curso 

4 por ano Direção ˃ Realizadas 3 reuniões com todos os 
coordenadores de curso. 
˃ Realizadas 4 reuniões com 
coordenadores de curso. 
˃ Realizadas 2 reuniões com todos os 
coordenadores de departamento. 

# 40 Reunião com Associação de 
Estudantes 

1 por semestre Direção ˃ Realizadas 6 reuniões com a Associação 
de Estudantes. 
˃ Realizadas 4 reuniões com estudantes. 

 

(OE12) OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: TER CAMPI SUSTENTÁVEIS 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 41 Implementação de medidas 
de monitorização, redução e 
racionalização de consumos 

Redução em gasto 
de consumíveis e 
consumos, face à 
média de anos 
anteriores a 2019. 

Direção/ Diretor de 
serviços 

˃ Ações de sensibilização para a 
diminuição de consumíveis e consumos 
de papel, água e eletricidade através de 
ações de sensibilização. 
˃ Implementação do registo de presenças 
eletrónico com recurso a QRCode com 
redução do consumo de papel. 
˃ Registo digital de requisição de chaves. 
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EIXO IV – INTERNACIONALIZAÇÃO 

(OE13) OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 42 Promoção da formação 
internacional colaborativa 
com instituições de ensino 
superior, em particular no 
âmbito da RUN 

2 ações 
conjuntas  

Direção/ Docentes /GCI ˃ Colaboração de 5 docentes da área de 
enfermagem no Mestrado em 
Enfermagem de Saúde Materno-Infantil, 
lecionado na Universidade de Santiago 
(Cabo Verde). 
˃ Colaboração de 12 docentes da área de 
enfermagem na orientação de 36 
dissertações do Mestrado em 
Enfermagem de Saúde Materno-Infantil, 
lecionado na Universidade de Santiago 
(Cabo Verde). 
Colaboração no desenvolvimento do 
Curso de Mestrado em Saúde Mental e 
Comunitária na Universidade de Santiago 
(Cabo Verde). 
˃ Colaboração de 4 docentes da área de 
enfermagem no Mestrado em Saúde 
Mental e Comunitária na Universidade de 
Santiago (Cabo Verde). 
˃ Acolhimento da conferência 
internacional RUN: "Universidade 
Europeia: transformação pioneira na 
educação, investigação e inovação". 
˃ Participação na coordenação do Work 
Package 1. 
˃ Participação de alunos da Escola no 
Student Advisory Board. 
˃ Participação da Direção e o do Gabinete 
de Comunicação e Internacionalização na 
semana internacional com o tema RUN 
Towards the Future – New Opportunities 
in European Universities Network. 
˃ Mobilidade Erasmus de 1 docente a 
Voralberg no âmbito da RUN. 
˃ Acolhimento do 1º Seminário 
Internacional de Investigação 
Colaborativa CCISP - HES.SO, uma 
organização conjunta do CCISP com o 
apoio do MCTES e FCT. 
˃ Protocolo de cooperação com a 
Xinxiang Medical University que visa 
estabelecer atividades de cooperação 
científica e académica. 
˃ Proposta de Short-Advanced Program 
da RUN - End-of-Life and Bereavement 
Care. 
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# 43 Promoção da mobilidade de 
colaboradores docentes e 
técnicos e administrativos 

Aumentar 10% 
do número de 
colaboradores 
em mobilidade 

Direção/ GCI ˃ Mobilidade Docentes e Corpo Técnico: 
2021 – 18; 
2020 – 3. 

# 44 Promoção da mobilidade de 
estudantes incoming e 
captação de estudantes 
internacionais 

20% de 
aumento de 
estudantes em 
mobilidade 
incoming e de 
candidaturas de 
estudantes 
internacionais 

Direção/ Coordenadores 
de curso /GCI 

˃ Mobilidade Incoming: 
2021 – 37; 
2020 – 18. 
˃ Estudantes internacionais: 
2021 - 67 estudantes internacionais; 
2020 – 56 estudantes internacionais  
(considerados os estudantes do 1º ano do 
ano letivo 2020/2021 e 1º ano o do ano 
letivo 2021/2022). 
˃ Renovação automática da totalidade 
dos acordos. 
˃ Novo acordo com o Colégio 
Internacional de Cosmetologia, na 
Letónia. 
˃ No início de cada semestre realizaram-
se sessões de acolhimento aos estudantes 
internacionais pela Direção e 
Coordenadores de Curso. 

# 45 Desenvolvimentos de projetos 
com parceiros internacionais 

Manter o 
número de 
participação em 
projetos 

Direção/ Docentes ˃ Durante o ano de 2021 desenvolveram-
se na ESSLei 17 projetos com parceiros 
internacionais que inclui 9 Projetos 
Financiados e 8 Projetos Não Financiados 
e com a Comunidade que tiveram de 
algum modo a participação de parceiros 
internacionais.  
˃ Para além, de se terem mantido 
durante 2021, os 13 projetos dos anos 
anteriores, desenvolvidos com parceiros 
internacionais, foram criados mais 4 
novos projetos neste ano.  

# 46 Manutenção da 
representatividade dos cursos 
da ESSLei em organizações 
internacionais 

Manutenção do 
nº de afiliações 
internacionais 

Direção/ Coordenadores 
de curso 

˃ Foram mantidas as 6 afiliações 
internacionais: 
. RIUPS - Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de Salud; 
. RACS - Rede Académica das Ciências da 
Saúde; 
. WFOT – World Federation of 
Ocupacional Therapists; 
 ENOTHE - European Network of 
Occupational Therapy in Higher 
Education; 
. ENPHE - European Network of 
Physiotherapy in Higher Education; 
. EFAD - European Federation of the 
Association of Dietitians; 
. ALADEFE – Associación Latinoamericana 
de Escuelas y Facultades de Enfermería. 
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EIXO V – EVOLUÇÃO PARA UNIVERSIDADE 

(OE14) OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: INCREMENTAR A NOTORIEDADE NACIONAL E INTERNACIONAL 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 48 Reforço da divulgação da 
ESSLei 

Atualização 
semanal dos 
meios de 
comunicação da 
escola e redes 
sociais, com 
divulgação das 
diferentes 
iniciativas  

Direção ˃ Participação de 17 docentes na Rede 
Académica das Ciências da Saúde na 
Lusofonia (RACS): no Conselho Consultivo 
do Observatório OESSP da RACS; na 
Comissão Coordenadora dos Núcleos 
Académicos da RACS (CCNA); nos Núcleos 
Académicos: Ciências da Nutrição, 
Enfermagem, Terapia da Fala, Terapia 
Ocupacional, Psicologia; no Programa de 
Mobilidade Académica da Rede 
Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia e Agência de Mobilidade – 
MOTUS. 
˃ Participação de 1 docente na 
Assembleia Geral da European Network of 
Physiotherapy in Higher Education 
(ENPHE). 
˃ Realização de 90 protocolos com 
entidades externas. 
 
Anexo 4| Protocolos 2021 

# 49 Reforço da presença na 
comunicação social 

Divulgação de 
um artigo por 
mês na 
comunicação 
social periódica 

Direção/ Docentes ˃ Divulgação de 4 artigos na comunicação 
social periódica: 
. Chat2Quit: uma nova abordagem para 
combater a adição - Sara Dias (Diário de 
Leiria);  
. A pergunta da semana - Rui Fonseca 
Pinto (Região de Leiria);  
. Como valorizar as pessoas? - Cláudia 
Vala (Diário de Leiria);  
. Enfermagem ao Serviço do Cidadão - 
Joana Sousa (Diário de Leiria). 
˃ Atualização semanal dos meios de 
comunicação da Escola e redes sociais, 
com divulgação das diferentes iniciativas. 
As iniciativas da Escola foram divulgadas 
no site e nas redes sociais da ESSLei. A 
atualização ocorreu semanalmente. 
˃ Clipping 2021 - no que concerne às 
principais notícias que saíram nos meios 
de comunicação social, constantes na 
grelha abaixo, foram recolhidas 144 
entradas com o apoio da Cision e também 
através de algumas notícias impressas. 
 
Anexo 5 | Clipping 2021 

# 50 Reforço da participação de 
docentes em provas 
académicas 

Aumentar em 
10% a 
participação 

Docentes ˃ Participação de docentes em provas 
académicas de doutoramento, título de 
especialista e mestrado: 
2021 – 83 participações; 
2020 – 80 participações. 
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(OE15) OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: TER FORMAÇÃO DE 3º CICLO 

IE 

PE2020 

AÇÕES META RESPONSÁVEL AÇÕES DESENVOLVIDAS 

# 51 
Estabelecimento de 
negociações nacionais ou 
internacionais para o 
estabelecimento de parcerias 
conducentes a um plano de 
Doutoramento na área da 
Saúde 

Participação em 
2 reuniões de 
trabalho com 
dois parceiros 
distintos 

Direção/ ciTechCare/ 
Grupo de trabalho 

˃ Submissão de 1 programa doutoral 
em associação - Foi aprovada a 
proposta, nos órgãos competentes do 
Politécnico de Leiria, de um programa 
doutoral em associação com a 
Universidade de Évora. Esta proposta 
encontra-se a aguardar parecer da 
Universidade de Évora para ser 
submetida à A3ES. 
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9 NOTA FINAL 

O presente relatório apresenta a atividade desenvolvida na Escola da Saúde no ano de 2021. Trata-se 

de um documento que serve o propósito de cumprir com as obrigações que decorrem dos estatutos, 

mas também de um instrumento de gestão que permite situar o estado de execução do projeto de 

gestão da Escola apresentado na candidatura do diretor em finais de 2019, onde se define a estratégia 

de Escola a curto e médio prazo. O relatório encontra-se alinhado com o Plano de Atividades para 2021 

que por sua vez, em termos estruturais, foi definido tendo por base o plano estratégico 2020 do 

Politécnico de Leiria. 

No ano de 2021 os desafios e impacto a que a COVID19 nos devotou no ano anterior continuaram. 

Ainda assim, a experiência acumulada, as medidas implementadas, e os períodos entre as vagas 

pandémicas permitiram que parte da atividade letiva fosse retomada, ainda que com restrições e 

adaptações. Em particular foi possível realizar integralmente em modo presencial as avaliações das 

unidades curriculares.  

Apesar do contexto de particular desafio para as instituições da área da Saúde, foi possível, com o 

empenho e colaboração de todos, avançar com as atividades planeadas e com o objetivo de continuar 

a crescer e a dar resposta às necessidades de formação identificadas, à consolidação da oferta 

formativa de licenciatura, e também ao crescimento da formação de nível pós-graduado. Destaco os 

cursos de pós-graduação e a possibilidade de serem oferecidas formações avançadas de curta duração 

modulares, alinhados com a estratégia da RUN e com as necessidades de atualização profissional cada 

vez mais prementes nas áreas de atuação dos profissionais de saúde e áreas relacionadas com a 

investigação e serviços de saúde. De igual destaque é a proposta de doutoramento em Reabilitação e 

Envelhecimento Humano que foi preparada para submissão à A3ES em associação com a Universidade 

de Évora e que congrega as áreas da Reabilitação e Envelhecimento, mas que tem na sua matriz a ideia 

de funcionalidade. 

O crescimento do número de estudantes, a que se junta a melhoria nos indicadores de procura como 

sejam o número de candidatos em primeira opção e as médias de entrada, é o reflexo de um conjunto 

de fatores diversos, de contexto, mas também de afirmação da nossa Escola de Saúde como entidade 

de formação na área da saúde de referência na região, mas também cada vez mais fora dela. Este 

aumento da visibilidade é fruto da colaboração que a Escola tem tido de interação com os parceiros 

da sociedade, que vão para além da oferta formativa e que nos diferenciam enquanto instituição com 

atuação abrangente em todas as dimensões da saúde, e que se materializam na organização de 
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eventos, integração de equipas de projetos de investigação lideradas por empresas e IPSS, projetos de 

intervenção na comunidade, prestações de serviços, atividades de consultoria, entre outros. 

Apesar da dimensão financeira deste relatório estar vertida na execução orçamental do Politécnico de 

Leiria no seu global, e no respetivo relatório de atividades conjunto do Politécnico, não posso deixar 

de dar uma nota para o investimento realizado na escola no concurso de aquisição de equipamentos 

para os Laboratórios, mas também na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os 

estudantes utilizarem nos locais de Ensino clinico/Educação Clínica/Estágio, que continuam a assumir 

encargos financeiros sem precedentes e que não podemos, no entanto, deixar de assumir. 

Os resultados aqui apresentados só foram possíveis com o contributo e empenho de todos, a quem 

agradeço de forma geral. Continuaremos a implementar o projeto “Por uma Saúde com Estratégia” e 

a criar uma Escola que se afirma cada vez com mais afinco dentro do Politécnico, mas que tem ambição 

de crescer ainda mais fora de portas.  

Leiria, 22 de março de 2022 

 

O Diretor 

 

 

 



    

i 
 

Anexos 

Anexo 1 | Eventos ........................................................................................................................................ ii 

Anexo 2 | Prestações de Serviço Externas Nacionais .............................................................................. xxiv 

Anexo 3 | Candidaturas Poliempreende .................................................................................................. xxv 

Anexo 4 | Protocolos 2021 ...................................................................................................................... xxvi 

Anexo 5 | Clipping 2021 ......................................................................................................................... xxxii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

ii 
 

Anexo 1 | Eventos  

 

 

Eventos 2021 
Atividades externas 

n. 
ordem Data Curso Nome do Evento Sinopse 

Número 
(previsto) de 
participantes 

1 27/10/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Comemorações do Dia 
Mundial da Terapia 
Ocupacional 

A união dos estudantes em torno de 
algo comum, a sua futura profissão, 
é conseguida através de momentos 
conjuntos de união, partilha e 
celebração de efemérides e 
iniciativas neste âmbito. Desta forma 
o Dia Mundial da Terapia 
Ocupacional é o momento ideal para 
criar este espírito de corpo e 
promover a profissão. 

Este ano esta iniciativa estendeu-se 
ao exterior, à comunidade, com 
algumas atividades que decorreram 
no centro da cidade de Leiria, no 
Mercado de Santana, em parceria 
com a Câmara Municipal. 

120 

2 24/11/2021 
TeSP Alimentação 
Saudável 

Novembro Mês da Ciência 
e Tecnologia 

Atividades demonstrativas da 
aplicação da Ciência na Cozinha (kits 
colorimétricos e placas de contacto 
para a avaliação da higienização, 
análise de rótulos, gastronomia 
molecular), no âmbito da iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal 
de Torres Vedras. 

120 

3 24/11/2021 
TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Novembro Mês da Ciência 
e Tecnologia 

No âmbito da iniciativa organizada 
pela Câmara Municipal de Torres 
Vedras, foram desenvolvidas 
atividades que tiveram por base 
reações químicas ou de 
transformação física visíveis no 
âmbito da Estética e Cosmética. 
Desta forma os estudantes (de 
ensino secundário e profissional) que 
participem podem assistir às mesmas 
e tomar consciência de algumas das 
transformações químicas e físicas 
associadas a esta área. 
As estudantes do CT&SP de Estética 
irão demonstrar diversos processos 
que explicam aos estudantes.  

200 

4 14/12/2021 
CTeSP Alimentação 
Saudável 

Refeição Solidária 2021 

Os estudantes planearam e 
confecionaram uma refeição (sopa, 
prato principal e sobremesa) para 
beneficiários carenciados da REFOOD 

35 
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Aula Aberta (online/presencial) 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

5 
26/02/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Associação Portuguesa para 
a Prevenção e Desafio à Sida: 
A importância da atuação do 
Terapeuta Ocupacional 

Pretendeu-se abordar a atuação do 
Terapeuta Ocupacional em 
Serviços/instituições mais atípicos 
e desafiantes no sentido de 
demonstrar ao estudante a 
expansão de atuação e o sucesso 
que pode ter este profissional. 

40 

6 02/03/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Projeto Eu Consigo - A 
Terapia Ocupacional ao 
domicílio 

Apresentou-se o reconhecimento 
da Terapia Ocupacional ao 
domicílio como a melhor amiga de 
todas as pessoas que, apesar de 
vulneráveis devido ao seu estado 
de saúde, idade ou grau de 
incapacidade, reconhecem o seu 
direito – e o dos seus familiares e 
cuidadores – a viver uma vida 
plena de qualidade e significado. 

40 

7 09/03/2021 Terapia da Fala 

A comunicação e linguagem 
nas crianças em idade pré-
escolar: qual o impacto da 
pandemia? 

Este evento visou sensibilizar para 
o impacto da pandemia no 
desenvolvimento da comunicação 
e linguagem das crianças em idade 
pré-escolar; promover o 
conhecimento de medidas e 
estratégias que facilitam o 
desenvolvimento da comunicação 
e linguagem das crianças em idade 
pré-escolar. 

40 

8 09/03/2021 
Terapia 
Ocupacional 

AMPLIA Talents 

Pretendeu-se partilhar formas de 
recrutamento e seleção, 
consultoria de recursos humanos, 
formação e assessment center, 
tendo como missão ampliar os 
horizontes dos estudantes e 
organizações, superando 
expectativas e maximizando 
benefícios mútuos. 

40 

9 
09/03/2021 

Dietética e 
Nutrição 

A intervenção nutricional e 
dietética no tratamento 
substitutivo da função renal: 
a prática clínica 

A aula aberta pretendeu abordar, 
sob uma perspetiva prática, a 
intervenção nutricional no 
tratamento substitutivo da função 
renal (hemodiálise, diálise 
peritoneal e transplante). 

100 

10 
16/03/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

Conversa com Paula Reis 
sobre acessibilidade 

Ouvir um testemunho pessoal de 
uma pessoa portadoras de 
incapacidade acerca da 
acessibilidade na rua e em casa, 
bem como as estratégias a utilizar 
no dia-a-dia. Conhecer um projeto 
de turismo adaptado. 

60 
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11 
16/03/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Estabelecimento Prisional de 
Sta. Cruz do Bispo e o papel 
da Terapia Ocupacional 

Esta partilha pretendeu 
demonstrar aos estudantes como é 
composto um estabelecimento 
prisional e como se desenvolve o 
serviço da terapia ocupacional, 
atuação individualizada e em grupo 
com as reclusas. 
Pretendeu ainda demonstrar como 
se implementou este serviço e 
como se organiza em equipa 
dentro do próprio 
estabelecimento. 

40 

12 
20/03/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

Conversa sobre 
acessibilidade com Dália 
Faria 

Ouvir um testemunho pessoal de 
uma pessoa que lida com a 
incapacidade no dia-a-dia e a 
forma como se encontra no 
mercado de trabalho. Perceber os 
desafios de uma pessoa com 
incapacidade na procura do 
trabalho e na formação. 

60 

13 
23/03/2021 

Terapia 
Ocupacional 

A intervenção da Terapia 
Ocupacional nos Cuidados 
Paliativos Oncológicos: Uma 
experiência brasileira 

Aide Mitie Kudo é Terapeuta 
Ocupacional no Instituto da 
Criança no Hospital das Clínicas em 
S. Paulo e a Mónica Estuque é 
Terapeuta Ocupacional no Instituto 
de Infeciologia Emílio Ribas. 

40 

14 
26/03/2021 Enfermagem 

Fisiopatologia e abordagem 
de enfermagem ao doente 
em choque 

Definição de Choque;  
Fisiopatologia da resposta à 
agressão máxima, a falta de 
oxigênio às células. Ações do 
sistema nervoso simpático, 
parassimpático e sistema 
endócrino;  
Noções básicas de fisiopatologia 
cardíaca e pulmonar no 
enquadramento do choque;  
 Definição de choque e a sua 
classificação etiológica;   
Vários tipos de choque;  
Enquadrar estes assuntos no 
capítulo das defesas e adaptação 
do organismo; 
Abordagem inicial dos pacientes 
em choque e a importância da 
regra das prioridades: A, B, C, D, E;  
Relacionar o tratamento do 
paciente em choque com a 
fisiopatologia do choque; 
Algumas especificidades no 
tratamento dos tipos de choque, 
relacionado com fisiopatologia. 

150 

15 
06/04/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Health Ergonomics and 
Occupational Therapy 

Basics of ergonomics, the 
application of ergonomic principles 
to our patients at home and at 
their workplace. 

200 
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16 
13/04/2021 

Terapia 
Ocupacional, TeSP 
Gerontologia, TeSP 
Produtos de Apoio 
em Saúde, TeSP 
Secretariado 
Clínico 

Tiflotecnologia - Tecnologias 
de Apoio para a deficiência 
visual 

- Possibilitar o contacto e a 
experimentação de Produtos de 
Apoio dirigidos a pessoas com 
deficiência visual (Tiflotecnologia). 

100 

17 
20/04/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Diabetes Mellitus: Evidence-
Based Practice of 
Occupational Therapy and 
Lifestyle Interventions 

Assessment and lifestyle 
interventions of adult 
patients/clients with diabetes in 
the context of occupational 
therapy. 

200 

18 
29/04/2021 

Dietética e 
Nutrição 

Alergias e intolerâncias 
alimentares: a perspetiva do 
nutricionista 

A aula aberta apresentou a 
perspetiva do nutricionista na 
compreensão da fisiopatologia das 
alergias e intolerâncias 
alimentares, bem como a respetiva 
dietoterapia. 

100 

19 
14/05/2021 

Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

Escrita Científica: Workshop 

A escrita científica configura-se 
essencial para dar visibilidade à 
intervenção de âmbito 
especializado em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica. Neste 
workshop serão trabalhados as 
seguintes temáticas: 
Introdução à escrita científica; 
Guidelines (e.g., PRISMA, STROBE) 
para reportar diferentes tipologias 
de estudos (abordagens 
quantitativas e qualitativas); 
Formas de apresentação dos 
dados; 
Escrita das várias secções de um 
trabalho científico (incluindo 
considerações gramaticais e de 
estilo; 
Apoio à decisão na escolha da 
revista para publicação de 
trabalhos científicos: Think, Check, 
Submit; 
Como preparar abstracts gráficos; 
Estrutura e preparação de uma 
comunicação/poster. 
Ética na publicação de trabalhos 
científicos/conferências e 
publicações predatórias. 

50 

20 
19/05/2021 

TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Talasso Terapia 

A situação pandémica atual levou-
nos a adotar medidas de segurança 
quer para os funcionários quer 
para os clientes de um centro de 
Talasso Terapia. Tivemos 
oportunidade de ouvir quais as 
medidas e cuidados a adotar para 
que os clientes se sintam em 

150 
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segurança e os profissionais 
protegidos. 

21 
19/05/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

Visão prática do 
Secretariado Clínico 

O objetivo da aula aberta foi a 
partilha de experiência prática ao 
nível do Secretariado Clínico, 
abrindo a visão das alunas para um 
maior leque de oportunidades de 
inserção no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da partilha 
de experiências profissionais 
diferenciadas da função de 
Secretário Clínico. 

20 

22 
31/05/2021 TeSP Gerontologia 

Importância da gestão de 
resíduos na saúde e 
influência na SST 

A gestão de resíduos envolve um 
conjunto de procedimentos tendo 
por base vários princípios de 
sustentabilidade, assim como a 
preservação da saúde pública. Este 
seminário irá dar enfoque à 
importância da “Gestão de 
resíduos”, e a relevância do 
cidadão comum e dos profissionais 
da área da saúde para o seu 
sucesso. Este seminário também 
irá realçar os problemas de SST 
relacionados com os trabalhadores 
que exercem atividade no sector 
dos resíduos devido a 
comportamentos inadequados por 
parte dos geradores destes. 

50 

23 
31/05/2021 

TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Empreendedorismo: 
Desafios e Oportunidades 

O empreendedorismo é uma 
característica que os atuais 
profissionais da área da Estética, 
Cosmética ou Bem-estar devem ter 
quando querem criar o seu 
conceito ou implementar o seu 
negócio/pequena ou média 
empresa. Existem diversos tipos de 
empreendedorismo e o essencial é 
ser inovador de algum modo. 

150 

24 
08/10/2021 Terapia da Fala 

Produtos para a intervenção 
com pessoas com disfagia 

A intervenção em pessoas com 
disfagia é uma realidade cada vez 
mais presente na prática clínica do 
Terapeuta da Fala. Os 
comprometimentos apresentados 
por uma pessoa com alterações de 
deglutição ditam a necessidade de 
utilização de produtos alimentares 
adaptados, a fim de garantir a 
segurança na alimentação, assim 
como o aporte nutricional. Neste 
contexto, a Nestlé dispõe de uma 
vasta gama de produtos que 
devem ser conhecidos e 
degustados, pelos estudantes do 

35 
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CLTF, a fim de poderem vir a ser 
utilizados na sua prática clínica. 

25 
13/10/2021 Fisioterapia 

Ética e Deontologia 
Profissional: Os desafios do 
séc. XXI 

No atual contexto, onde a 
mudança opera numa grandeza 
escalar sem precedentes, seja ao 
nível das novas exigências e 
competências profissionais, seja na 
diversificação de locais de 
intervenção, seja mesmo ao nível 
sociopolítico e cultural e 
tecnológico, os códigos 
deontológicos profissionais 
requerem particular atenção. O 
convidado tem vasta experiência 
como dirigente associativo na 
Associação Portuguesa de 
Fisioterapeutas, e tem uma vasta 
experiência neste campo, sendo 
que a sua participação neste 
evento representará um valor 
acrescentado para todos os 
participantes. 

80 

26 
30/10/2021 

Dietética e 
Nutrição, 
Fisioterapia, 
Terapia 
Ocupacional 

Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências 

Exemplo de prática multidisciplinar 
nos comportamentos aditivos e 
nas dependências:  
   - Intervenção nos 
comportamentos aditivos: 
prevenção, dissuasão, tratamento, 
redução de riscos e minimização de 
danos e reinserção - Exemplos de 
práticas desenvolvidas; 
   - Intervenção motivacional nos 
Comportamentos Aditivos; 
   - Instrumentos de avaliação 
utilizados; 
   - Papel dos diferentes Técnicos 
na intervenção destes 
comportamentos aditivos e 
dependências; 
   - Exemplo de estudo de caso. 

65 

27 
05/11/2021 

Pós-graduação em 
Gestão de 
Unidades de Saúde 

Políticas e Sistemas Saúde 
em Portugal: Modelos 
organização integrada 
favorecem Desempenho 

No âmbito da Unidade Curricular 
Políticas e Sistemas de Saúde da 1ª 
Edição da Pós-Graduação em 
Gestão de Unidades de Saúde e 
como forma de agregar os 
conteúdos programáticos 
dinamizou-se a aula aberta 
"Políticas e Sistemas Saúde em 
Portugal: Modelos organização 
integrada favorecem 
Desempenho", fazendo sentido 
abrir à comunidade académica 
com interesse no tema. É uma ação 
sujeita a inscrições, 70 
participantes, com a respetiva 
certificação. 

70 
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28 
10/11/2021 Fisioterapia 

Ventilação Não-Invasiva e 
Aplicação do Cough Assist e 
da Peça Bucal 

Os objetivos da aprendizagem 
foram: Reconhecer metodologias 
de ventilação não-invasiva (VNI); 
diferenciar 
vantagens/desvantagens e 
indicações/contraindicações 
(absolutas e relativas) da VNI; 
Selecionar a interface mais 
apropriada para cada indivíduo, de 
forma a promover a sua adesão ao 
tratamento; aplicar um plano de 
ação em caso de fugas; aplicar o 
Cough Assist de acordo com as 
necessidades fisiológicas dos 
indivíduos; 

70 

29 
12/11/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Associativismo 

Integrada na UC de Fundamentos 
da Terapia Ocupacional será 
apresentada a Associação Nacional 
que representa os Terapeutas 
Ocupacionais em Portugal. 

60 

30 
17/11/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

Processos de Front-Office e 
Back Office em Secretariado 
Clínico 

Unidade Curricular subsistemas de 
saúde, acordos e comparticipações 
e abordando tópicos do PUC, irão 
debater-se questões/casos 
concretos relativos à gestão de 
front e back office. 

15 

31 
22/11/2021 

TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Aula Aberta - Avène Portugal 

Apresentação da composição da 
água termal Avène, suas vantagens 
e desvantagens, linhas de produtos 
destinadas a várias regiões do 
corpo e cuidados; composição das 
formulações de produtos para 
linhas patológicas e não 
patológicas. 

40 

32 
23/11/2021 

TeSP Produtos de 
Apoio em Saúde 

A experiência de uma 
enfermeira no 
aconselhamento de 
produtos de higiene e 
descartáveis 

A aula aberta pretendeu trazer um 
exemplo prático para o contexto 
de sala de aula sendo este 
transmitido na 1ª pessoa. 

16 

33 
29/11/2021 

Dietética e 
Nutrição 

Desafios do Marketing na 
Rotulagem Alimentar 

A rotulagem alimentar tem um 
efeito muito direto nas escolhas 
dos consumidores e exerce uma 
grande influência nos hábitos 
alimentares. Como podem os 
Nutricionistas contribuir para a 
diferenciação positiva da 
rotulagem dos produtos 
alimentares? Que desafios 
encontramos atualmente na 
indústria alimentar? 

50 

34 
30/11/2021 

Terapia 
Ocupacional 

Ortóteses para o Membro 
Superior - Orficast 

Apresentação do OrfitCast;  
Descrição das características dos 
materiais;  
Apresentação de ortóteses 

42 
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confecionadas com OrfiCast;  
Aplicação prática, relação com 
casos clínicos;  
Demonstração prática. 

35 
02/12/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

Glintt - Uma solução 
tecnológica para o 
secretariado clínico 

Os sistemas informáticos de registo 
e referenciação assumem um 
papel de extrema importância no 
suporte ao desempenho de 
funções do secretário clínico. Desta 
forma, pela diversidade de 
produtos existentes no mercado, 
importa oferecer aos estudantes o 
contacto com o maior número 
possível de ferramentas desta 
natureza. 

35 

36 
15/12/2021 

TeSP Secretariado 
Clínico 

A comunicação acessível a 
todos: aplicação no 
atendimento em saúde 

Os objetivos desta aula aberta 
foram:  
Sensibilizar para a importância da 
adequação da comunicação ao 
público-alvo através da utilização 
de estratégias, técnicas e sistemas 
alternativos; 
Desenvolver a capacidade de 
reflexão crítica e criativa na 
procura de soluções para a criação 
de comunicação alternativa. 

30 

37 
15/12/2021 

Dietética e 
Nutrição, Terapia 
Ocupacional 

À conversa com 
empreendedores I 

Apresentação de projetos 
inovadores e partilha da 
experiência de vários 
empreendedores. 
Tem como objetivo mostrar a 
importância da inovação e 
incentivar o empreendedorismo 
dos futuros licenciados. 

36 

Aula com convidado nacional (online/presencial) 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

38 
04/03/2021 

Terapia 
Ocupacional 

À Conversa com ... 

Orador: Osvaldo Santos  
A comunicação no 
estabelecimento de uma boa 
relação terapeuta é essencial para 
o sucesso do processo terapêutico. 
Exemplo disso é o convidado que 
vem partilhar a sua experiência 
pessoal. 

55 

39 08/03/2021 Terapia da Fala 
Aplicação de produtos de 
apoio à comunicação 

No sentido de partilhar a 
implementação de CAA ao longo 
do ciclo de vida, em diferentes 
patologias, numa dinâmica de 
trabalho em equipa, convidaram-se 
palestrantes de diferentes áreas de 
atuação para assim possibilitar 
uma visão alargada de reflexão 

10 
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conjunta dos diferentes produtos 
de apoio à comunicação utilizados, 
práticas e metodologias de 
intervenção, estrutura e atuação 
da equipa. Assim, a TF Mónica 
Lopes vem partilhar a 
implementação da CAA num caso 
de ELA; a TF Débora Franco vem 
partilhar um caso de Paralisia 
Cerebral; a TF Guida Neves vem 
partilhar a utilização da 
comunicação inclusiva e acessível 
num contexto de UCC; e a 
Intérprete Helga Magalhães vem 
partilhar a utilização de CAA em 
casos de surdez e de surdez com 
perturbação intelectual. 

40 09/03/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Tecnologias de Apoio para 
Acesso ao Computador e 
Comunicação Aumentativa 

Oradora: Miriam Azevedo 

Conhecer a oferta de produtos 
para acesso ao computador e à 
comunicação aumentativa 
disponibilizados pela Anditec. 

40 

41 22/03/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Cooperação Profissional 

Oradora: Maria Bernardete 
Abrantes 

A cooperação entre profissionais 
de saúde de diferentes áreas é 
essencial na persecução da 
abordagem centrada na pessoa e 
da obtenção de ganhos em Saúde. 
Como tal deveremos conhecer o 
que fazem os outros profissionais 
de saúde, para também saber o 
que podemos fazer em cooperação 
direta com estes, e o que podemos 
obter em cooperação indireta. 

55 

42 23/03/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Posicionamento e 
mobilidade - O papel do 
Terapeuta Ocupacional no 
processo de prescrição de 
produtos de apoio 

Orador: João Aires 

Dar a conhecer aos estudantes do 
primeiro ano a atuação da TO em 
empresas. 

50 

43 26/03/2021 Fisioterapia 
Webinar: APFisio e os 
diferentes grupos de 
interesse 

Orador: Adérito Seixas 

O fisioterapeuta, para além dos 
conhecimentos e competências 
base que a Licenciatura lhe 
confere, adquire conhecimentos e 
competências próprias e 
especializadas para prestar 
cuidados junto de populações 
específicas. Abordagem e 
divulgação dos diferentes Grupos 
de Interesse da APFISIO. 

60 
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44 12/04/2021 Fisioterapia 

Motivação para o exercício e 
atividade física: definição, 
estadios de mudança, 
exemplos nas áreas da 
doença renal e da saúde 
mental 

Oradora: Roberta Frontini 

No final da palestra, os estudantes 
terão uma visão abrangente sobre 
a importância da motivação e dos 
estadios de mudança na promoção 
de atividade física e irão adquirir 
conhecimento e competências na 
identificação e implementação de 
estratégias motivacionais em 
intervenções de promoção de 
atividade física. 

50 

45 15/04/2021 Fisioterapia 
Exercício e atividade física 
em populações específicas: 
DPOC e cancro 

Oradores: Sofia Flora e Pedro 
Machado 

Pretendeu-se reconhecer a 
importância da promoção de 
atividade física em doenças 
específicas (DPOC e cancro), a 
evidência disponível, e as 
recomendações e precauções na 
implementação de intervenções de 
promoção de atividade física 
nestas populações. 

50 

46 15/04/2021 
Terapia 
Ocupacional 

A Intervenção da Terapia 
Ocupacional em contexto de 
lar. 

Oradora: Mafalda Neves 

Deu-se a conhecer aos estudantes 
do primeiro ano a atuação da TO 
nos diversos contextos. 

50 

47 21/04/2021 Fisioterapia 

Avaliação das propriedades 
de medida em instrumentos 
de avaliação (PROMs): 
exemplos práticos na DPOC 
e no cancro 

Oradores convidados: Sofia Flora e 
Pedro Machado 

Os estudantes adquiriram 
conhecimento e competências na 
identificação dos procedimentos 
de avaliação de propriedades de 
medida (validade, fiabilidade), na 
interpretação dos resultados no 
sentido de determinar a qualidade 
de um ou mais instrumentos de 
medida, e no reconhecimento do 
valor da pesquisa das propriedades 
de medida dos instrumentos para 
tomar decisões fundamentadas 
que suportem a sua intervenção 
enquanto Fisioterapeuta. 

50 

48 22/04/2021 
TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Aparatologia 

Oradora: Fernanda Lobo 

A utilização de equipamentos 
elétricos na área da Estética para 
obtenção de melhores resultados 
tem vindo a crescer e diversificar-
se.  Existem atualmente protocolos 
de tratamentos rápidos e fáceis 
que podem ser personalizados e 
usados para tratar vários tipos de 

17 
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problemas de pele. O 
conhecimento, sob o ponto de 
vista estrutural e funcional destes 
equipamentos é essencial para as 
estudantes deste curso. Desta 
forma terão oportunidade de 
contactar diretamente com 
diversos equipamentos e 
experimentar o seu 
manuseamento. 

49 27/04/2021 
Terapia 
Ocupacional 

A Intervenção da Terapia 
Ocupacional em reabilitação 
física. 

Oradora: Margarida Ferreira 

Dar a conhecer aos estudantes do 
primeiro ano a atuação da TO nos 
diversos contextos 

50 

50 29/04/2021 Terapia da Fala 
Intervenção da Terapia da 
Fala na Laringectomia 

Oradora: Joana Póvoa 

A intervenção da Terapia da Fala 
no doente laringectomizado 
apresenta especificidades bem 
definidas, que decorrem das 
características das intervenções 
cirúrgicas a que estes doentes são 
sujeitos. Após uma intervenção 
cirúrgica na área da laringectomia, 
o doente apresentará diferentes 
alterações, relacionadas com a 
produção de voz, o mecanismo da 
respiração e o mecanismo de 
deglutição. O profissional 
capacitado para a intervenção 
terapêutica nesta área necessita de 
conhecimentos teóricos, 
relacionados com a 
anatomofisiologia da região 
laríngea, com as técnicas e 
abordagens de intervenção mais 
adequadas, mas também dos 
dispositivos disponíveis no 
mercado. Desta forma, a 
associação entre os conteúdos 
teóricos e práticos esteve no foco 
desta aula. O estudante integrou 
os conteúdos teóricos já 
lecionados, estabelecendo a sua 
relação com a prática clínica e 
poderá conhecer os dispositivos 
disponíveis (que serão 
apresentados pela oradora). 

25 

51 29/04/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Intervenção da Terapia 
Ocupacional em contexto 
infantojuvenil 

Oradora: Claida Ferreira 

Dar a conhecer aos estudantes do 
primeiro ano a atuação da TO nos 
diversos contextos 

50 
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52 05/05/2021 Terapia da Fala 
Intervenção colaborativa em 
contextos geriátricos 

Oradoras convidadas: Inês 
Moreira, Marta Teles, Catarina 
Vieira e Ana Tojeira 

Os contextos geriátricos 
pressupõem a intervenção de 
diferentes profissionais com 
competências distintas para dar 
resposta às necessidades da 
pessoa idosa, que podem advir de 
quadros patológicos instalados ou 
do processo normal de 
envelhecimento. Desta, torna-se 
crucial a atuação colaborativa 
entre todas as áreas e respetivos 
profissionais, com o objetivo de 
criar cuidados de excelência, 
contribuindo para a manutenção 
e/ou melhoria da qualidade de vida 
da pessoa idosa. 

20 

53 10/05/2021 Fisioterapia 
Doenças reumatismais 
sistémicas/ autoimunes 

Oradora convidada: Rita Rocha 

Integrar os processos 
fisiopatológicos e as alterações 
morfo-funcionais do sistema 
músculo-esquelético no processo 
de decisão clínica em fisioterapia. 

60 

54 11/05/2021 
Terapia 
Ocupacional 

A intervenção da TO em 
França: exemplo de um caso 
clínico com COVID-19 

Oradora: Lia Esteves 

Dar a conhecer aos estudantes do 
primeiro ano a atuação da TO nos 
diversos contextos. 

50 

55 17/05/2021 Fisioterapia 
Espondilite Anquilosante: 
conceito, alguns exemplos, 
diagnóstico e intervenção 

Oradora convidada: Ana Gomes 

Doenças reumatismais, Espondilite 
Anquilosante (EA): conceito, alguns 
exemplos, diagnóstico e 
intervenção; 
Integrar os processos 
fisiopatológicos e as alterações 
morfo-funcionais do sistema 
músculo-esquelético no processo 
de decisão clínica em fisioterapia 
na EA;  
Explicar as consequências das 
perdas e danos funcionais do 
sistema músculo-esquelético na 
EA;  
Formular raciocínios de diagnóstico 
e de intervenção terapêutica na 
EA. 

60 

56 24/05/2021 
TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Associação Nacional de 
Esteticismo Profissional 

Oradora convidada: Daniela 
Oliveira 
 
A atual regulamentação da Estética 
e Cosmética em Portugal passa 

20 
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pela Associação Nacional de 
Esteticismo Profissional que 
representa estes profissionais e 
defende o exercício da sua 
profissão promovendo formações, 
debates e iniciativas formativas. 
Como futuros profissionais desta 
área as estudantes do CT&SP de 
Estética, Cosmética e Bem-estar 
devem manter-se a par da 
existência de organizações que as 
representam e do modo como 
estas o fazem e defendem a 
profissão. 

57 25/10/2021 
Dietética e 
Nutrição 

O papel da indústria 
alimentar na alimentação 
infantil 

Oradora convidada: Maria Helena 
Canário 

A indústria alimentar apresenta 
cada vez mais soluções para a 
alimentação infantil, com bolachas, 
papas, cereais, leites e iogurtes 
adequados a esta faixa etária. É 
cada vez mais importante conhecer 
estes novos alimentos e saber 
integrá-los nas nossas 
recomendações alimentares. 

40 

58 03/11/2021 Fisioterapia 
Oxigeno terapia - 
recomendações, aplicação 
clínica e cuidados a ter 

Orador convidado: Bruno Ferreira 
 
Os objetivos de aprendizagem 
foram:  
Reconhecer as indicações, 
populações-alvo e metodologias de 
tratamento de oxigeno terapia;  
Distinguir os diferentes sistemas de 
fornecimento de oxigénio, bem 
como as suas vantagens e 
desvantagens;  
Reconhecer a importância da 
oxigeno terapia na melhoria da 
qualidade de vida dos utentes, 
tanto em situações transitórias 
como em períodos de longa 
duração; 
Compreender os cuidados a ter no 
tratamento de oxigeno terapia e 
manuseio dos diferentes sistemas 
de fornecimento de oxigénio. 

75 

59 22/11/2021 Enfermagem Aula a convite 

Orador convidado: Raul de Sousa 
Nogueira Antunes 

Aula sobre motivação e mudança 
comportamental 

44 

60 26/11/2021 
TeSP Secretariado 
Clínico 

Secretariado em contexto de 
Cuidados de Saúde Primários 
versus URCCI 

Oradora convidada: Rubina Jardim 

A diversidade dos contextos de 
atendimento ao público, a 
tipologia de instituições e 
processos característicos destas, 

25 
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podem condicionar o modelo de 
atendimento, os processos e 
contacto com os utentes. Desta 
forma é relevante a perceção e 
compreensão das diversas nuances 
associadas aos mesmos. 

61 07/12/2021 Terapia da Fala 
Perturbação do 
Processamento Auditivo 
Central: Casos Clínicos 

Oradora convidada: Ana Marta 
Anastácio 

Esta aula pretendeu proporcionar 
aos estudantes a discussão de 
casos clínicos com a referida 
problemática com os seguintes 
objetivos: 
- reconhecer o papel do Terapeuta 
da Fala no âmbito da identificação, 
avaliação e intervenção da PPAC; 
- conhecer as comorbidades da 
PPAC e outras problemáticas da 
comunicação humana; 
- reconhecer a aplicação de 
técnicas e estratégias de 
intervenção na PPAC. 

20 

Ciclo de Seminários/Conferências 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

62-66 11/03/2021 
Dietética e 
Nutrição 

Ciclo de Seminários da 
Unidade Curricular 
"Introdução à Profissão" 

A unidade curricular de Introdução 
à Profissão pretende que o 
estudante compreenda a profissão 
do nutricionista, nomeadamente 
através do reconhecimento das 
competências e áreas de atuação 
profissional. Nesse sentido, a 
realização de um ciclo de 
seminários (5 no total) permitirá 
aos estudantes contactar com 
diferentes nutricionistas (nacionais 
e internacionais) que exercem 
funções nas diversas áreas de 
atuação profissional e em 
instituições distintas. 
 
Seminário dia 11/03 -  “De 
estudante a nutricionista: a 
perspetiva de atuais e antigos 
estudantes” 
 
Seminário dia 8/04 - "O papel do 
nutricionista na nutrição clínica" 
 
Seminário dia 15/04 - "O papel do 
nutricionista na alimentação 
coletiva e restauração" 
 
Seminário dia 22/04 - "O 

100 
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nutricionista em novos contextos 
de trabalho" 
 
Seminário dia 29/04 - "A realidade 
profissional em diferentes países" 

67-70 18/03/2021 
Dietética e 
Nutrição 

Ciclo de seminários de 
nutrição comunitária (4) 

Várias nutricionistas deram a 
conhecer os seus projetos de 
intervenção em nutrição 
comunitária, dando perspetivas 
aos estudantes de dietética e 
nutrição das possibilidades de 
dinamização de atividades nesta 
área de atuação. 

70 

Demonstração 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

71 06/09/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Plux - Biofeedback 

Physioplux - Sistema de biofedback 
que permite a monitorização de 
exercícios de reabilitação 
presencialmente e através de tele-
reabilitação. 

40 

72 06/09/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Software de Gestão Clínica - 
Therabox 

Therabox - Uma plataforma online 
de gestão diária da prática clínica e 
terapêutica individual ou em 
equipa multidisciplinar. 
Áreas de intervenção como 
Psicologia, Terapia da Fala, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia, 
Osteopatia, Psicomotricidade, 
Nutrição e outros profissionais de 
saúde e bem-estar. 
Para organizar os processos de 
atendimento ao cliente, reduzir a 
necessidade de documentação 
física, aumentar a interação e 
comunicação com os pacientes. 

40 

73 13/09/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Cogweb - Software de 
reabilitação Cognitiva 

O COGWEB® é uma ferramenta 
que permite a implementação de 
programas personalizados de 
treino cognitivo, disponibilizando 
aos profissionais e aos doentes um 
vasto conjunto de exercícios de 
computador dirigidos a diferentes 
domínios cognitivos (e.g. atenção, 
memória, linguagem, cálculo e 
funcionamento executivo). 
Atualmente é composto por mais 
de 100 exercícios que evoluem 
automaticamente por níveis, 
tornando-se mais difíceis ou mais 
fáceis consoante o desempenho do 
doente. 
Uma vez que assenta numa 
plataforma online, quer o 

40 
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profissional quer o doente podem 
aceder ao programa a partir de 
qualquer local onde exista uma 
ligação à internet. O profissional 
especializado compõe sessões de 
treino cognitivo, que o doente 
realiza em casa ou na instituição, 
de acordo com as orientações 
definidas. 

74 20/09/2021 
Terapia 
Ocupacional 

E-Link - biometrics 

E-LINK brings Evaluation & Exercise 
together in a unique, innovative 
design for both the upper & lower 
extremities, using gradable 
computer-based games for exciting 
exercise suitable for patients in 
various clinical specialities. 

40 

75 27/09/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Sensing Future - Tecnologias 
para Reabilitação 

Apresentação de tecnologias para 
a reabilitação baseadas em: 
Sensores de pressão e de força; 
Software de treino com 
biodfeedback visual; Robótica 
médica e telemedicina. 

40 

76 01/10/2021 Terapia da Fala 
A alimentação do bebé: 
soluções Medela 

A área da motricidade orofacial 
centra-se na prevenção avaliação e 
intervenção nas alterações do 
sistema estomatognático, desde o 
neonato ao idoso. O terapeuta da 
fala deve conhecer as soluções 
existentes no mercado para aplicar 
a cada caso e para aconselhar os 
pais e a equipa de intervenção. 
Esta aula tem como intuito: 
Apresentação dos produtos 
MEDELA para a alimentação do 
bebé; 
Apresentação da principal 
investigação desenvolvida pela 
MEDELA na área de saúde 
materno-infantil. 

65 

77 11/10/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Ankira - Software 

O Ankira é uma plataforma para a 
gestão da prestação de cuidados a 
idosos. 
Ajuda equipas em lares de idosos, 
casas de repouso, centros de dia e 
serviços de apoio domiciliário a 
gerir e prestar cuidados aos 
utentes. Torna o planeamento e 
registo de cuidados simples para 
Técnicos e Auxiliares. 

40 

78 14/10/2021 

Terapia 
Ocupacional, TeSP 
Gerontologia, TeSP 
Produtos de Apoio 
em Saúde 

Vida independente - Foxi 

Apresentação de produtos de 
apoio para a promoção da vida 
independente das pessoas com 
deficiência ou incapacidade. 

100 
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79 25/11/2021 

Terapia 
Ocupacional, TeSP 
Gerontologia, TeSP 
Produtos de Apoio 
em Saúde 

Mobilidade e 
Posicionamento sentado - 
TSimetria 

Produtos de apoio diferenciados 
para o posicionamento sentado de 
pessoas com incapacidade ou 
deficiência. 
Produtos de Apoio para a 
mobilidade manual e elétrica. 

100 

Jornadas 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

80 16-04-2021 
Pós-graduação em 
Enfermagem do 
Trabalho 

1º Encontro Científico 
“Transdisciplinaridade na 
Equipa de Saúde 
Ocupacional” 

O 1º Encontro Científico do Curso 
de Pós-graduação de Enfermagem 
do Trabalho da Escola Superior de 
Saúde do Politécnico de Leiria teve 
como principais objetivos partilhar 
os resultados de um Estudo 
implementado no âmbito da 
Componente Prática da 1ª edição 
do Curso e promover o acesso dos 
participantes ao diálogo 
transdisciplinar da Equipa de Saúde 
Ocupacional com visão estratégica. 

150 

81 15/10/2021 

Mestrado em 
Enfermagem à 
Pessoa em 
Situação Crítica 

Jornadas de Enfermagem na 
Pessoa em Situação Crítica 

Abordagem da Pessoa em situação 
crítica em contextos de pandemia, 
desde a abordagem no pré-
hospitalar, no serviço de urgência, 
nos serviços de internamento até à 
alta clínica. 

300 

Palestra 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

82 14/01/2021 
Terapia 
Ocupacional 

A atuação da terapia 
ocupacional num centro de 
atividades ocupacionais 

Partilha de casos clínicos de CAO, 
segundo os modelos profissionais 
da Terapia Ocupacional. 

200 

83 25/05/2021 Enfermagem Gravidez em tempos difíceis 

Face à situação pandémica que 
vivemos, é importante perceber o 
impacto desta situação no 
processo gravídico, do trabalho de 
parto e parto, para a mãe e família. 

150 

84 13/11/2021 
Pós-Graduação em 
Gestão de 
Unidades de Saúde 

Aula Inaugural 

Esta aula visou marcar a abertura 
formal da Pós-graduação e conta 
com a participação do Doutor 
Manuel Antunes. 

50 

85 18/11/2021 Fisioterapia 
Rehabilitation after COVID-
19: One size does not fit all 

No final da palestra, os 
participantes tiveram uma visão 
abrangente sobre o impacto da 
COVID-19 na capacidade funcional, 
a mais atual evidência na área da 

100 
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reabilitação após COVID-19 e as 
implicações para a prática clínica e 
investigação futura. 

Projetos 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

86 16/03/2021 Terapia da Fala 

Projeto de Prevenção: 
Promoção de competências 
comunicativas e linguísticas 
no Pré-escolar 

Com o enquadramento no Projeto 
de Prevenção a desenvolver pelos 
estudantes na UC de Linguagem na 
Criança II, foi realizada uma 
reunião com quatro educadoras de 
infância. Quatro grupos de 
Estudantes irão reunir-se com uma 
das quatro Educadoras convidadas 
para levantamento de 
necessidades na comunidade e 
posterior desenvolvimento de 
recursos/materiais que deem 
resposta à necessidade 
identificada. 

27 

Seminário 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

87 22/01/2021 

Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Familiar, 
Saúde Comunitária 
e Pública e 
Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

Autonomia e Consentimento 
Informado 

Abordagem dos conceitos de 
autonomia e consentimento 
informado, numa perspetiva 
axiológica, ético-deontológica e 
legal e de transversalidade na sua 
aplicação aos contextos de 
enfermagem, em particular, nos 
domínios de saúde mental e saúde 
comunitária/saúde familiar. 

100 

88 23/06/2021 Enfermagem 

Cuidar a Criança e Família 
em tempo de pandemia: as 
nossas experiências em 
Ensino Clínico. 

Abordar o contexto da prática 
clínica de cuidar a Criança e sua 
família em situação de pandemia 
por COVID 19, a partir das 
experiências vivenciadas por 
estudantes de enfermagem que 
realizaram o EC de Enfermagem à 
Criança e ao Adolescente. 

115 

89 12/11/2021 

Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

Projetos de melhoria 
contínua da qualidade de 
cuidados de Enfermagem 

Este seminário pretendeu ser um 
espaço de divulgação e partilha de 
conhecimentos sobre a construção 
e desenvolvimento de projetos de 
melhoria contínua da qualidade 
dos cuidados de enfermagem. 

30 
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90 17/12/2021 

Mestrado em 
Enfermagem 
Comunitária - 
Saúde Familiar, 
Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

Seminário "Autonomia e 
vulnerabilidade" 

Pretendeu-se uma abordagem 
crítico- reflexiva do ponto de vista 
ético e deontológico sobre os 2 
conceitos centrais da pessoa 
humana. 

60 

Visita de estudo 

n. 
ordem 

Data Curso Local Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

91 23/02/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Visita de Estudo Virtual ao 
CRID – centro de Recursos 
para a Inclusão Digital 

Possibilidade de visualizar 
Tecnologias de Apoio para acesso 
ao computador e comunicação 
aumentativa. 

40 

92 07/05/2021 Fisioterapia 
CDRSP - Centro para o 
Desenvolvimento Rápido e 
Sustentável do Produto 

Experimentação em condições 
laboratoriais (3 estações). Estação 
de trabalho 1: estudo do 
movimento humano. Estação de 
trabalho 2: produção de estruturas 
3D. Estação de trabalho 3: testes 
mecânicos.  

28 

93 14/05/2021 Fisioterapia 
CDRSP - Centro para o 
Desenvolvimento Rápido e 
Sustentável do Produto 

Experimentação em condições 
laboratoriais (3 estações). Estação 
de trabalho 1: estudo do 
movimento humano. Estação de 
trabalho 2: produção de estruturas 
3D. Estação de trabalho 3: testes 
mecânicos. 

28 

94 03/11/2021 Enfermagem 
Serviço de Medicina 
Intensiva do Hospital de 
Santo André - CHLeiria 

Objetivos da Visita de Estudo: 
- Conhecer uma Unidade de 
Cuidados Intensivos; 
- Conhecer a unidade da pessoa em 
situação crítica (organização e 
equipamento); - Consolidar 
conhecimentos sobre o cuidado à 
pessoa em situação crítica; 
- Desenvolver competências do 
cuidado à pessoa em situação 
crítica. 

55 

95 04/11/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Vista de estudo Virtual 
MultiOrthos 

Visita virtual interativa com 
visualização de diferentes produtos 
de apoio para mobilidade e 
posicionamento, AVD, AVDI, 
Ortóteses e Próteses. 

40 

96 04/11/2021 Enfermagem 
Serviço de Medicina 
Intensiva do Hospital de 
Santo André - CHLeiria 

Objetivos da Visita de Estudo: 
- Conhecer uma Unidade de 
Cuidados Intensivos; 
- Conhecer a unidade da pessoa em 
situação crítica (organização e 
equipamento); - Consolidar 

55 
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conhecimentos sobre o cuidado à 
pessoa em situação crítica; 
- Desenvolver competências do 
cuidado à pessoa em situação 
crítica. 

97 11/11/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Visita de estudo - Gameiros 

Contacto com Produtos de Apoio 
de diferentes classes, 
enquadramento da profissão numa 
empresa de produtos de apoio. 

40 

98 13/12/2021 
TeSP Produtos de 
Apoio em Saúde 

Visita de Estudo à Gameiros 
LDA 

A aprendizagem em contexto é 
enriquecedora pelo que a visita a 
esta empresa, da região de Leiria, 
proporcionou aos estudantes 
aquisição de conhecimentos 
consubstanciados num contacto 
direto com o contexto empresarial 
bem como os equipamentos em 
causa. 

15 

Workshop 

n. 
ordem 

Data Curso Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

99 06/01/2021 Fisioterapia 
Práticas e Simulações 
Colaborativas 

Realizado no âmbito da Unidade 
Curricular de Aprendizagem em 
Ambientes Colaborativos. 

50 

100 20/03/2021 Fisioterapia 
A cocriação e a criatividade 
em saúde 

Mudança no paradigma das 
soluções em saúde - Do “desenhar 
para” ao “desenhar com”; Dr. 
Pedro Sousa, Blue Physio 
Consulting; Dr. Tiago Freitas, Blue 
Physio Consulting; 
Espaço para a empatia na gestão 
dos serviços em saúde – novas 
formas de criar valor em saúde 
- Elemento da Equipa de 
Avaliadores Externos da Academia 
Gym2BeKind. 
A multidisciplinaridade como um 
cenário fértil à cocriação – 
exercício prático - Elemento da 
Equipa de Avaliadores Externos da 
Academia Gym2BeKind. 

100 

101 09/04/2021 
Terapia 
Ocupacional 

Formação GRID 3 

Elaboração de tabelas de 
comunicação aumentativa e 
atividades interativas com o GRID 
3. 
Formação de 6 horas - 3 sessões de 
2 horas 
09/04/2021 – 17h30 – 19h30 
16/04/2021– 17h30 – 19h30 
30/04/2021– 17h30 – 19h30 

40 

102 30/06/2021 Mestrado em 
Enfermagem de 

Análise qualitativa de dados O workshop enquadrou-se na 
unidade curricular de Investigação 

25 
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Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

em ESMP e pretende desenvolver 
competências no tratamento e 
análise se dados qualitativos com 
recurso a ferramentas informáticas 
específicas, em particular o 
WebQDA. 

103 07/07/2021 

Mestrado em 
Enfermagem de 
Saúde Mental e 
Psiquiátrica 

Análise quantitativa de 
dados 

O workshop enquadrou-se na 
unidade curricular de Investigação 
em ESMP e pretende desenvolver 
competências no tratamento e 
análise se dados quantitativos com 
recurso a ferramentas informáticas 
específicas, em particular o SPSS. 

25 

104 28/11/2021 Fisioterapia 
Design Thinking - projetos 
em saúde 

Ensino de estratégias práticas em 
Design Thinking para desenho e 
implementação de projetos em 
saúde. 

45 

105 14/12/2021 
TeSP Estética, 
Cosmética e Bem-
Estar 

Estética e Deficiência 

A estética é uma área abrangente 
que chega a todo o público pelo 
que, também as pessoas com 
algum tipo de deficiência, tem 
acesso aos serviços prestados 
neste âmbito e como tal temos de 
saber como lidar com as suas 
particularidades e características 
sejam estas físicas ou outras. 

30 

Outras iniciativas 

n. 
ordem 

Data Promotor Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

106 
02/06/2021 

Dietética e 
Nutrição 

Provas Hedónicas 

Os estudantes prepararam e 
confecionaram receitas 
tradicionais numa vertente mais 
saudável, sendo provadas e 
avaliadas por participantes 
externos ao curso. 

30 

107 17/06/2021 Direção Dia Aberto da ESSLei 

Evento online para promoção dos 
cursos e da Escola de Saúde, com 
espaços para contacto com 
docentes e estudantes e 
possibilidade de fazer uma visita 
virtual às instalações. 

100 

108 03/12/2021 Direção 48º Aniversário da ESSLei 

Momento que visou assinalar o 
aniversário da Escola, com a 
participação da Higiatuna, na 
escadaria da Escola. 

200 

109 03/12/2021 Direção Inauguração do aTOPlab 

Evento de assinatura de protocolos 
e visita ao aTOPlab, no campus5, 
que contou com a presença de 
Maria de Belém. 

100 
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Eventos externos  

n. 
ordem 

Data Promotor Nome do Evento Sinopse 
Número 
(previsto) de 
participantes 

110 14/04/2021 
Politécnico de 
Leiria 

Conferência “European 
Universities: pioneering 
transformation in education, 
research and innovation” 

Evento online, com componente 
presencial que contou com o 
Senhor Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Prof. 
Doutor Manuel Heitor, realizado 
no contexto da Presidência 
Portuguesa do Conselho da União 
Europeia (PPUE 2021). 

200 

111 09/07/2021 
Politécnico de 
Leiria e Fórum 
Estudante 

Leiria In Academia da Indústria 24 

112 02/09/2021 ACES Pinhal Litoral Reunião ACES Pinhal Litoral 
Reunião dos Conselhos Técnicos do 
ACES Pinhal Litoral. 

100 

113 30/11/2021 CCISP 
1st International Seminar on 
CCISP-HES.SO collaborative 
research 

Apresentação de trabalhos de 
investigação desenvolvidos no 
âmbito da parceria CCISP – HES.SO, 
com o apoio do MCTES e da FCT. 

150 
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Anexo 2 | Prestações de Serviço Externas Nacionais 

 

  

Acrónimo/Designação Entidade Requisitante Docentes Participantes 
Lecionação na UC “Cuidados no Luto e Apoio à 
Família” do curso de Mestrado em Cuidados 
Paliativos 

Universidade Católica Portuguesa - 
Instituto de Ciências da Saúde Ana Isabel Fernandes Querido 

Verificação da conformidade EQAVET - no âmbito do 
Protocolo Cooperação com Agência Nacional 
Qualificação e Ensino Profissional 

Escola Básica e Secundária da 
Batalha Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 

Lecionação dos conteúdos programáticos 
relacionados com a Gestão da Esperança do curso de 
Pós-Graduação em Cuidados Paliativos e Fim de Vida 

Instituto Politécnico de Viseu - 
Escola Superior de Saúde Ana Isabel Fernandes Querido 

Verificação da conformidade EQAVET - no âmbito do 
Protocolo Cooperação com Agência Nacional 
Qualificação e Ensino Profissional 

Escola Secundária do Cartaxo Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 

Verificação da conformidade EQAVET - no âmbito do 
Protocolo Cooperação com Agência Nacional 
Qualificação e Ensino Profissional 

Escola Secundária de Madeira Torres 
Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe e 
Maria da Saudade Oliveira Custódio 
Lopes 

Lecionação nas UCs “Comunicação e Relação de 
Ajuda” e “Relatório Final” do curso de Mestrado em 
Cuidados Paliativos 

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes 
Dias do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco 

Ana Isabel Fernandes Querido 

Lecionação na UC “Enfermagem de Saúde Infantil” do 
curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil 
e Pediátrica 

Universidade Católica Portuguesa - 
Instituto Ciências da Saúde 

Maria da Saudade Oliveira Custódio 
Lopes 

Unidade Curricular subordinada ao tema “Exercício e 
atividade física no doente cardiorrespiratório” do 
curso de Pós-Graduação em Fisioterapia 
Cardiorrespiratória 

CESPU - Formação Joana Patrícia Santos Cruz 

Orientação de Dissertações do curso de Mestrado em 
Cuidados Paliativos 

Universidade Católica Portuguesa - 
Instituto Ciências da Saúde Ana Isabel Fernandes Querido 

Lecionação de aula sobre a Gestão da Esperança e 
Espiritualidade, no âmbito do curso de Mestrado em 
Cuidados Paliativos 

Instituto Politécnico de Beja Ana Isabel Fernandes Querido 

Lecionação na UC "Comunicação e Relação de Ajuda" 
do curso de Mestrado em Cuidados Paliativos 

Instituto Politécnico de Castelo 
Branco - Escola Superior de Saúde 
Dr. Lopes Dias 

Ana Isabel Fernandes Querido 

Lecionação na UC "Abordagem Sistémica da Pessoa 
com Feridas" do curso de Pós-Graduação em 
Tratamento de Feridas 

Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra Cristina Raquel Batista Costeira 

Lecionação na UC “Saúde Pública, Epidemiologia e 
Bioestatística” do curso de Mestrado Integrado em 
Medicina (decorre até 31/07/2022) 

NOVA Medical School | Faculdade 
de Ciências Médicas 

Sara Alexandra da Fonseca Marques 
Simões Dias 

Lecionação na UC “Cuidados no Luto e Apoio à 
Família” do curso de Mestrado em Cuidados 
Paliativos 

Universidade Católica Portuguesa - 
Instituto Ciências da Saúde Ana Isabel Fernandes Querido 
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Anexo 3 | Candidaturas Poliempreende 

Título do Projeto  Empreendedores da ESSLei Curso da ESSLei  

Projeto Fatos For All Ana Gaspar, Catarina Estima, Catarina Bernardes e Andreia 
Silva Terapia Ocupacional  

Moinhos das Estrelas Joana Bernardes juntamente com estudante da ESTG Fisioterapia  

Veggies4myHeart  Cátia Pontes (Docente) e estudante Neuza Barros 
(Restantes elementos são docentes e estudantes da ESTG) Dietética e Nutrição 
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Anexo 4 | Protocolos 2021 

N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

01 Associação de Bem-Estar Social e 
Recreativa de Alpedriz (ABESRA) 

26/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

02 Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental de Viseu (APPACDM 
Viseu) 

13/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

03 Associação RECOVERY IPSS 12/03/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

04 Barra Talasso, S.A. 17/06/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Estética, 
Cosmética e Bem-Estar 

05 Bethera, Lda. 15/06/2021 Estabelecer formas de cooperação, 
tendo em vista o aproveitamento 
mútuo dos respetivos recursos 
científicos, técnicos e humanos 

Científica e Pedagógica 

06 Bethera, Lda. 05/11/2021 Visa a partilha de conhecimento e de 
espaços, bem como o fomento de 
programas de formação/intervenção 
na área da saúde 

Programas de 
formação/intervenção na 
área da saúde 

07 Calimenta - Agroindústria, S.A. 05/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

08 Casa do Povo de Albergaria dos 
Dozes 

 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

09 Celium-Instituição Particular de 
Solidariedade Social 
 

25/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

 Centro de Estudos em Dinâmicas 
Sociais e Saúde (CEIDSS) 

20/12/2021 Realização de atividades inseridas em 
unidades curriculares e estágios 

Dietética e Nutrição 

10 Centro Hospitalar do Baixo 
Vouga, E.P.E. (CHBV) 

04/02/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Cuidados Paliativos 

11 Centro Hospitalar do Médio 
Tejo-Hospital N.S. da Graça em 
Tomar 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

12 Centro Hospitalar e Universitário 
Lisboa Central, E. P.E (CHULC) 

21/04/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

13 Centro Hospitalar S. Francisco 25/01/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde e TeSP 
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N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

14 Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve (CHUA) 

08/04/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino, da investigação 
e da prestação de serviço à 
comunidade, em áreas e campos 
temáticos comuns ou complementares 
às duas instituições. 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

15 Centro Social de Carnide 07/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

16 Centro Social de Carnide 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

17 Centro Social de Idosos de São 
Francisco Xavier do Raminho 
 

25/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

18 Centro Social do Carriço 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

19 Centro Social e Cultural da 
Paróquia do Souto da Carpalhosa 

06/01/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

20 Centro Social e Cultural N.S. do Ó 
de Aguim 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

21 Centro Social Interparoquial de 
Abrantes (Lar Dmus Pacis) 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

22 Centro Social Paroquial de 
Caldas da Rainha 

 

25/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

23 Clínica Central de Gaia, Lda. 22/07/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências das Tecnologias 
da Saúde – Fisioterapia e 
Terapia da Fala 

24 Comissão de Apoio Social de 
Desenvolvimento de Santa 
Catarina 

14/07/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

25 Confraria Nossa Senhora da 
Nazaré 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

26 Cooperativa de Educação, 
Reabilitação, Capacitação e 
Inclusão, CRL (CERCI Peniche) 

05.05.2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

27 Deltalloy-Laboratório de Prótese 
Dentária Ilídio Marques 
Gameiro, Lda. 

12/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

28 Diaverum-Investimentos e 
Serviços, Lda. 

17/11/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

29 Eurodial-Centro de Nefrologia e 
Diálise de Leiria, S.A. 

17/09/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

30 Fisitrofa-Clínica de Medicina 
Física e de Reabilitação Lda. 

22/07/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-

Ciências das Tecnologias 
da Saúde – Fisioterapia e 
Terapia da Fala 
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N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

31 Flor da Serra, Residência Sénior 09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

32 Flor da Serra, Residência Sénior 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

33 Freguesia de Carriço 09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

34 Freguesia do Carriço 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

35 Fundação César Faria Thomaz - 
Solar do Povo do Juncal 

07/10/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

36 Fundação Otília Pessoa Mutra 
Lourenço e Marido Dr. José 
Lourenço Júnior 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

37 Gaspar e Couto, Lda. 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

38 Grupo de Amigos de Avós e 
Netos da Freguesia de Lapas 

19/07/2021 Definir os termos e condições da 
cooperação entre as partes no 
desenvolvimento do projeto 
"Demências em SOS" 

 
Projeto de Iniciativa de 

Inovação e 

Empreendedorismo 

Social 

39 Happy Clínica -Clínica Médica e 
Dentária, Lda. 

12/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

40 InPulsar-Associação para o 
Desenvolvimento Comunitário 

20/07/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem- 
Enfermagem de Saúde 
Mental 

41 Instituição Villa Jasmim 05/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

42 Irmandade da Misericórdia da 
Redinha 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

43 Lar da Felicidade, Associação 
Solidariedade Social 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

44 Lar da Felicidade, Associação 
Solidariedade Social 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

45 Lar d'Aldeia-Sociedade Gestora 
de Lares, Lda. 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

46 Lar Golden-Haven, Lda. 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

47 Lar S. Francisco 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

48 Lazer Utópico (Cantinho do 
Lazer) 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

49 Leirivida Cuidados Médicos, Lda. 09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

50 Lis Médica-Ortopédica, Lda. 07/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Produtos de 
Apoio em Saúde 
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N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

51 Loja das Ajudas 07/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Produtos de 
Apoio em Saúde 

52 Loja do Avô-Comércio de 
Produtos e Serviços para 
Séniores, Lda. 
 

07/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Produtos de 
Apoio em Saúde 

53 Monterey Residencial de Idosos 05/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

54 Município das Caldas da Rainha 09/06/2021 Cooperação abrangerá as matérias de 
interesse comum, designadamente 
nos domínios técnico, científico e 
pedagógico 

Científica e Pedagógica 

55 Município das Caldas da Rainha 09/06/2021 Formalizar a colaboração das 
entidades outorgantes, considerando 
que é de benefício mútuo o 
estabelecimento de uma relação de 
parceria para a partilha de 
conhecimento e de espaços, bem 
como o fomento de programas de 
formação/intervenção na área da 
saúde 

Aulas Práticas de 
Termalismo do Curso 
TeSP de Estética, 
Cosmética e Bem-Estar 

56 Município das Caldas da Rainha - 
Termas das Caldas Rainha 

19/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Secretariado 
Clínico 

57 Município de Torres Vedras 13/09/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

58 Município de Torres Vedras 27/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Alimentação 
Saudável 

59 ORPEA Ibérica em Portugal 31/03/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

60 Paço Verde, Lar de Idosos 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

61 Poltrona-Comércio de 
Equipamentos Ortopédicos, 
Unipessoal, Lda. (Ortopedia 
Portugal) 

07/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Produtos de 
Apoio em Saúde 

62 Pombaldial-Clínica de Diálise, 
S.A. 

17/11/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

63 Protermas-Gestão e exploração 
de Termas, Lda. 

17/06/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Estética, 
Cosmética e Bem-Estar 

64 Qualisénior - Residência 
Geriátrica 

13/09/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

65 Residência Sénior Fátima Spa 
Club 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

66 Santa Cas da Misericórdia de 
Aljubarrota 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 
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N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

67 Santa Casa da Misericórdia da 
Batalha 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

68 Santa Casa da Misericórdia da 
Marinha Grande - Lar dos 
Outeirinhos 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

69 Santa Casa da Misericórdia das 
Caldas da Rainha 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

70 Santa Casa da Misericórdia de 
Alfeizeirão 

21/07/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

71 Santa Casa da Misericórdia de 
Almeida 

05/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

72 Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos 

21/05/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

73 Santa Casa da Misericórdia de 
Figueiró dos Vinhos 
 

25/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

74 Santa Casa da Misericórdia de 
Pedrogão Grande 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

75 Santa Casa da Misericórdia de 
Santarém 
 

25/11/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

76 Santa Casa da Misericórdia de 
Tomar 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

77 Santa Casa da Misericórdia de 
Torre de Moncorvo 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

78 Santa Casa da Misericórdia de 
Vila de Rei -Lar Casa do Idoso 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

79 Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Porto 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

80 Santa Casa da Misericórdia de 
Viseu 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

81 Santa Casa da Misericórdia 
Fátima-Ourém 
 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

82 Santa Casa Misericórdia de 
Canha 

21/06/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

83 Saúde e Vida, Ortopedia, Saúde 
e Bem Estar 

15/12/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Produtos de 
Apoio em Saúde 

84 Solar dos Prazeres de Serra 
d'Aire de Bem Estar para a 
Terceira Idade, Lda. 

 

15/02/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 



    

xxxi 
 

N.º Instituição Data de 
Assinatura 

Objetivo Área 

85 União Recreativa e Desportiva 
Juncalense 

26/01/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências da Tecnologia da 
Saúde - Fisioterapia 

86 Unidade de Saúde de Ilha de São 
Jorge 

14/06/2021 A cooperação abrangerá as matérias 
de interesse comum, designadamente 
nos domínios técnico, científico e 
pedagógico 

Científica e Pedagógica 

87 Unidade de Saúde de Ilha de São 
Jorge 

14/06/2021 Visa regular a relação entre as partes 
no domínio do ensino e da 
investigação, no âmbito da formação 
graduada (Licenciaturas) e pós-
graduada (Pós-Graduações e 
Mestrados) 

Ciências de Enfermagem 
e das Tecnologias da 
Saúde 

88 Universidade de Aveiro, Escola 
Superior de Enfermagem de 
Coimbra, Escola Superior de 
Enfermagem do Porto, Escola 
Superior de Saúde do Politécnico 
de Leiria, Escola Superior de 
Saúde do Politécnico de Viseu 

17/09/2021 Organização de um Congresso de 
natureza internacional no âmbito da 
Saúde Ocupacional denominado 
ICOHN – International Congress of 
Occupational Health Nursing; 
Formação e investigação no âmbito da 
Saúde Ocupacional/Enfermagem do 
Trabalho 
 

Saúde 
Ocupacional/Enfermagem 
do Trabalho 
 

89 Verde Recanto, Casa de Repouso 
 

09/07/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Gerontologia 

90 XIPU Gestão e Administração de 
Ativos, Lda.- Termas de 
Monfortinho 

15/06/2021 Formação em contexto de trabalho TeSP de Estética, 
Cosmética e Bem-Estar 
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Anexo 5 | Clipping 2021 

Data da 
Publicação 

Meio de 
comunicação 

social 
Título do Artigo 

Autor 
ESSLei 

(quando 
aplicável) 

Link 

06/01/2021 Magazine 
Serrano  

SR Centro apresenta 
um novo ciclo de 
Webinares 

  https://magazineserrano.pt/srcentro-apresenta-um-novo-
ciclo-de-webinares/ 

06/01/2021 Campeão das 
Províncias  

SR Centro da Ordem 
dos Enfermeiros 
promove novo ciclo 
de webinares em 
2021 

  
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/srcentro-da-
ordem-dos-enfermeiros-promove-novo-ciclo-de-webinares-
em-2021  

06/01/2021 99.3 Aveiro  
SR Centro promove 
novo ciclo de 
webinares em 2021 

  https://www.radiosoberania.pt/noticias/srcentro-promove-
novo-ciclo-de-webinares-em-2021/ 

06/01/2021 Terra Nova  
SR Centro promove 
novo ciclo de 
webinares em 2021 

  https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/srcentro-
promove-novo-ciclo-de-webinares-em-2021  

14/01/2021 Jornal de Leiria  

A literacia para a 
saúde é uma arma 
extraordinária e 
muito poderosa - 
Entrevista a Rui 
Fonseca-Pinto 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36b7506
b-4804-4d2b-8083-
c0fd53d22d04&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

14/01/2021 Jornal de Leiria  

 
Rui Fonseca-Pinto: "A 
literacia para a saúde 
é uma arma 
extraordinária e 
muito poderosa”? 
Entrevista 

  
https://www.jornaldeleiria.pt/entrevista/rui-fonseca-pinto-a-
literacia-para-a-saude-e-uma-arma-extraordinaria-e-muito-
poderosa  

31/01/2021 Ensino Magazine 
Online  

Torres Vedras 
reforça-se no 
Superior  

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1680242
6-dba6-49ff-8ead-
e438bfea3be9&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

11/02/2021 Jornal de Leiria  
Covid-19 empurra 
jovens médicos para 
a linha da frente 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e757cb0
-79d0-43c6-b301-
98c79a41fe95&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

12/02/2021 Jornal de Leiria  

Covid-19 é batismo 
de fogo para jovens 
médicos e 
enfermeiros  

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/covid-19-e-baptismo-de-
fogo-para-jovens-medicos-e-enfermeiros 

21/02/2021 Mais Superior  

Estudantes-atletas do 
IPL alcançam cinco 
medalhas nos 
Campeonatos de 
Portugal de Atletismo 

  
https://maissuperior.com/2021/02/21/estudantes-atletas-do-
ipl-alcancam-cinco-medalhas-nos-campeonatos-de-portugal-
de-atletismo/  

24/02/2021 Diário de Leiria  

O caminho para uma 
terapêutica 
nutricional mais 
personalizada  

Marlene 
Lages 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51ea2d0
d-5751-4fe7-8de1-
e595ea519fd1&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

26/02/2021 Diário de Leiria  

Investigador leiriense 
participa em estudo 
sobre a evolução da 
pandemia  

  https://www.diarioleiria.pt/noticia/66826  
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26/02/2021 Rádio 94 Aveiro  

Investigador do IPL 
participa em estudo 
sobre equilíbrio entre 
taxas de contágio da 
Covid-19 e a 
reabertura da 
economia  

  
http://www.radio94fm.pt/investigador-do-ipl-participa-em-
estudo-sobre-equilibrio-entre-as-taxas-de-contagio-da-covid-
19-e-a-reabertura-da-economia/  

02/03/2021 Fórum Estudante 
Online  

Covid-19. 
Investigadores 
nacionais realizam 
estudo sobre 
reabertura da 
economia  

  https://forum.pt/tecnologia/covid-19-investigadores-
nacionais-realizam-estudo-sobre-reabertura-da-economia  

05/03/2021 Rádio Benedita 
FM 

Politécnico de Leiria 
associa-se a projeto 
de cocriação de 
inovação que junta 
estudantes e 
empresas na 
resolução de desafios 

  http://www.beneditafm.pt/?p=50634  

09/03/2021 
Jornal do 
Enfermeiro 
Online  

ESSLEI aborda tema 
da 
transdisciplinaridade 
na equipa da saúde 
ocupacional  

  
https://www.jornalenfermeiro.pt/formacao/item/1996-esslei-
aborda-tema-da-transdisciplinaridade-na-equipa-de-saude-
ocupacional.html 

10/03/2021 Notícias de Leiria 

Campeonato 
Universitário 
Atletismo Pista 
Coberta: Estudantes-
atletas do Politécnico 
de Leiria conquistam 
seis medalhas 

  
https://noticiasdeleiria.pt/campeonato-universitario-atletismo-
pista-coberta-estudantes-atletas-do-politecnico-de-leiria-
conquistam-seis-medalhas/ 

10/03/2021 Ensino Magazine 
Online  

ATLETISMO: ALUNOS 
DO POLITÉCNICO DE 
LEIRIA SAGRAM-SE 
CAMPEÕES 
NACIONAIS 

  
https://www.ensino.eu/ensino-
magazine/politecnico/2021/alunos-de-leiria-sao-campeos-
nacionais/  

11/03/2021 Região de Leiria  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://www.regiaodeleiria.pt/2021/03/praxe-solidaria-da-
escola-de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 RTP Noticias  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://www.rtp.pt/noticias/pais/praxe-solidaria-da-escola-de-
saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital_n1303608 

11/03/2021 Saúde Mais TV 

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://www.saudemais.tv/noticia/29977-praxe-solidaria-da-
escola-de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital 

11/03/2021 Porto Canal  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://portocanal.sapo.pt/noticia/256616  

11/03/2021 País ao Minuto  

Praxe da Escola de 
Saúde de Leiria 
angaria verbas para o 
hospital 

  https://www.noticiasaominuto.com/pais/1707414/praxe-da-
escola-de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital 

11/03/2021 Gazeta das 
Caldas  

IPL Lança programa 
de inovação que 
junta estudantes e 
empresas  

  https://gazetadascaldas.pt/economia/ipl-lanca-programa-de-
inovacao-que-junta-estudantes-e-empresas/  
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11/03/2021 Destak 

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  http://www.destak.pt/artigo/470203-praxe-solidaria-da-
escola-de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital 

11/03/2021 Terras de Sicó  

Leiria: Praxe solidária 
da Escola Superior de 
Saúde angaria verbas 
para o hospital  

  https://www.jornalterrasdesico.pt/2021/03/leiria-praxe-
solidaria-da-escola-de-saude-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 Torres Vedras  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://torresvedrasweb.pt/praxe-solidaria-da-escola-de-
saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 Região de Leiria  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://www.regiaodeleiria.pt/2021/03/praxe-solidaria-da-
escola-de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 Noticia ao 
Minuto  

Praxe de escola do 
politécnico de Leiria 
angaria verbas para 
hospitais  

  https://www.onfm.pt/2021/03/11/praxe-de-escola-do-
politecnico-de-leiria-angaria-verbas-para-hospitais/  

11/03/2021 On Centro  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/5336-5336  

11/03/2021 Noticias de Leiria 

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://noticiasdeleiria.pt/praxe-solidaria-da-escola-de-saude-
de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 Jornal de Leiria 
Praxe solidária 
angaria verbas para o 
hospital de Leiria 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/praxe-solidaria-angaria-
verbas-para-o-hospital-de-leiria  

11/03/2021 HealthNews 

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  https://healthnews.pt/2021/03/11/praxe-solidaria-da-escola-
de-saude-de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

11/03/2021 Gazeta das 
Caldas  

IPL lança programade 
inovação que junta 
estudantes e 
empresas 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=504c2d04
-f1b3-446d-8d93-
9a0a45711aea&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

11/03/2021 Gazeta das 
Caldas  

Rafael Correia e Inês 
Carreira trazem ouro 
e prata para o Oeste 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9cab4ac6
-c1fe-4245-bcd3-fbb1f0441fa7&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

11/03/2021 94 FM  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  http://www.radio94fm.pt/praxe-solidaria-da-escola-de-saude-
de-leiria-angaria-verbas-para-o-hospital/  

15/03/2021 Diário de Leiria  

Praxe solidária da 
Escola Superior 
Saúde de Leiria 
angaria verbas para o 
hospital  

  Formato Papel  

15/03/2021 Diário de Leiria  

Praxe solidária da 
Escola de Saúde de 
Leiria angaria verbas 
para o hospital 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ea7db7
6-c8de-4a11-b0a8-
dc3ec1d6091f&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  
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16/03/2021 Terras de Sicó  

Leiria: Camara 
Municipal aprova 
estratégia para a 
saúde 

  https://www.jornalterrasdesico.pt/2021/03/leiria-camara-
municipal-aprova-estrategia-para-a-saude/ 

18/03/2021 Região de Leiria  

Trovantina “perde” 
festival de tunas, mas 
mantém ação 
solidária 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3787ca2b
-fa03-4611-9b3d-bc7bfb0f4d58&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

19/03/2021 Ensino Magazine 
Online  IPLeiria lança ciclo    https://www.ensino.eu/ensino-

magazine/politecnico/2021/ipleiria-lanca-ciclo/ 

21/03/2021 Região de Leiria  

Trovantina “perde” 
festival de tunas, mas 
mantém ação 
solidária 

  https://www.regiaodeleiria.pt/2021/03/trovantina-perde-
festival-de-tunas-mas-mantem-acao-solidaria/ 

24/03/2021 Jornal das Caldas  
Estudantes do 
Politécnico de Leiria 
distinguidos 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54350c10
-de09-4e79-8ea0-
4bcbd515d169&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

24/03/2021 Jornal de Leiria 

Prémios Caixa 'Mais 
Mundo' distinguem 
oito estudantes do 
Politécnico de Leiria 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/premios-caixa-mais-
mundo-distinguem-oito-estudantes-do-politecnico-de-leiria  

24/03/2021 Jornal das Caldas  
Estudantes do 
Politécnico de Leiria 
distinguidos 

  https://jornaldascaldas.com/Estudantes_do_Politecnico_de_Le
iria_distinguidos 

26/03/2021 Ensino Magazine 
Online  

Caixa premeia alunos 
do IPLeiria    https://www.ensino.eu/ensino-

magazine/politecnico/2021/caixa-premeia-alunos-do-ipleiria/  

28/03/2021 Mais Superior  

Estudantes de Leiria 
distinguidos com 
Prémios Caixa mais 
Mundo 

  
https://maissuperior.com/2021/03/28/estudantes-do-
politecnico-de-leiria-distinguidos-com-premios-caixa-mais-
mundo/ 

06/04/2021 Jornal de Leiria  

Vai mas é para a tua 
terra: os 15 de Leiria 
na luta contra o 
discurso de ódio 

  
https://www.ensino.eu/ensino-
magazine/politecnico/2021/polotecnico-de-leiria-faz-jornadas-
de-cidadania/ 

06/04/2021 Ensino Magazine 
Online  

Politécnico de Leiria 
faz Jornadas de 
Cidadania  

  
https://www.ensino.eu/ensino-
magazine/politecnico/2021/polotecnico-de-leiria-faz-jornadas-
de-cidadania/ 

08/04/2021 Gazeta das 
Caldas  

IPLeiria dinamiza 
Jornadas de 
Educação e Cidadania 

  https://gazetadascaldas.pt/educacao/ipleiria-dinamiza-
jornadas-de-educacao-e-cidadania/ 

08/04/2021 Tinta Fresca  

Politécnico de Leiria 
dinamiza Jornadas 
Intergeracionais de 
Educação e Cidadania 

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/04/07/politecnico-de-
leiria-dinamiza-jornadas-intergeracionais-de-educacao-e-
cidadania/ 

08/04/2021 94fm  

IPL dinamiza a 
primeira edição das 
Jornadas 
Intergeracionais de 
Educação e Cidadania 

  http://www.radio94fm.pt/ipl-dinamiza-a-primeira-edicao-das-
jornadas-intergeracionais-de-educacao-e-cidadania/ 
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09/04/2021 Tinta Fresca  

Investigador do 
Politécnico de Leiria 
participa em estudo 
sobre as taxas de 
contágio da Covid-19 
e reabertura da 
Economia  

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/02/24/investigador-do-
politecnico-de-leiria-participa-em-estudo-sobre-taxas-de-
contagio-da-covid-19-e-reabertura-da-economia/  

09/04/2021 Tinta Fresca  

Politécnico de Leiria 
convida nutricionistas 
para participar em 
ciclo de seminários 
sobre a introdução à 
profissão 

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/03/10/politecnico-de-
leiria-convida-nutricionistas-para-participar-em-ciclo-de-
seminarios-sobre-a-introducao-a-profissao/  

14/04/2021 Região de Leiria  
Uma pessoa nem se 
reconhece quando 
volta  

  
https://www.regiaodeleiria.pt/feira-online-de-emprego-
formacao-2021/artigos/uma-pessoa-nem-se-reconhece-
quando-volta/ 

19/04/2021 Jornal de Leiria 

Alunos de saúde 
apoiam compra de 
material para o 
hospital de Leiria 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/alunos-de-saude-
apoiam-compra-de-material-para-o-hospital-de-leiria  

22/04/2021 Região de Leiria  

Só no Verão de 2022 
é que vamos poder 
"Respirar" - 
entrevista a Sara Dias 

  Suporte Papel  

23/04/2021 Ensino Magazine  Oito alunos do IPL 
distinguidos   https://www.ensino.eu/ensino-

magazine/politecnico/2021/oito-alunos-do-ipl-distinguidos/  

26/04/2021 Diário das Beiras 

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica  

  https://www.asbeiras.pt/2021/04/politecnico-de-leiria-
desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica/ 

26/04/2021 Healthnews 

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica  

  https://healthnews.pt/2021/04/26/jogo-analogico-quer-
auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica-em-idosos/  

26/04/2021 Ineews 

Politécnico de Leiria 
cria jogo para auxiliar 
o tratamento da dor 
crónica 

  https://ineews.eu/politecnico-de-leiria-cria-jogo-para-auxiliar-
tratamento-da-dor-cronica/?lang=pt-pt 

26/04/2021 Jornal de Leiria 

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/politecnico-de-leiria-
desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica 

26/04/2021 Pais ao Minuto  

Politécnico de Leiria 
cria jogo para auxiliar 
tratamento da dor 
crónica 

  https://www.noticiasaominuto.com/pais/1740343/politecnico-
de-leiria-cria-jogo-para-auxiliar-tratamento-da-dor-cronica 

26/04/2021 Noticias de 
Coimbra  

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica 

  https://www.noticiasdecoimbra.pt/politecnico-de-leiria-
desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica/ 

26/04/2021 Região de Leiria  

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica 

  https://www.regiaodeleiria.pt/2021/04/politecnico-de-leiria-
desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica/ 

26/04/2021 Saúde Mais  

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxilio do tratamento 
da dor crónica 

  https://www.saudemais.tv/noticia/31402-politecnico-de-leiria-
desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-cronica 
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26/04/2021 TSF Rádio 
Noticias  

Portugueses e 
brasileiros criam jogo 
para ajudar idosos a 
lidar com dores 
crónicas 

  
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/portugueses-e-
brasileiros-criam-jogo-para-ajudar-idosos-a-lidar-com-dores-
cronicas-13611941.html 

27/04/2021 Diário das Beiras Jogo ajuda a tratar a 
dor crónica   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d6fbeb9
-43ef-486c-b850-
3eabe05be889&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

28/04/2021 Tinta Fresca  

Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica na 
velhice  

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/04/26/politecnico-de-
leiria-desenvolve-jogo-para-auxiliar-o-tratamento-da-dor-
cronica-na-velhice/ 

28/04/2021 Diário de Viseu  

Politécnico de Leiria 
cria jogo para auxiliar 
tratamento da dor 
crónica 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0401f273
-b602-40d6-8348-
927bb7a6955a&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

29/04/2021 Região de Leiria  

Aula aberta na ESSLei 
sobre alergias e 
intolerância 
alimentar 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4fb4cffc-
84d4-4768-a1bc-144244b6c3ec&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

30/04/2021 Ensino Magazine  Oito alunos do IPL 
distinguidos   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f152c0a
-dffe-4c3f-962c-2e7a79d17037&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

30/04/2021 Região de Leiria  

Sónia Pós de Mina: 
“Um 
desenvolvimento da 
linguagem que não 
seja adequado pode 
ter consequências” 

  

https://www.regiaodeleiria.pt/2021/04/um-desenvolvimento-
da-linguagem-que-nao-seja-adequado-pode-ter-
consequencias/?fbclid=IwAR0ITdZNeuM35ubM2Y8W2MMRNK
IM3XxwVIHQYhQ_EVVpLvbTxjKy-0kzSEA  

30/04/2021 Fórum Estudante  Academia Gulbenkian 
do Conhecimento    Suporte Papel Pg.26 

06/05/2021 Região de Leiria  

ESSLei abre inscrições 
para Curso de 
Suporte Avançado de 
Vida 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15e8222
2-5fe7-444c-a373-
68896dcb726d&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

09/05/2021 Golo FM  

Estudante do 
Politécnico de Leiria 
vence medalha de 
bronze no Mundial 
de estafetas 

  https://golo.fm/?p=61346  

10/05/2021 Mais Superior  

Estudante-atleta do 
Politécnico de Leiria 
conquista medalha 
de bronze no 
Campeonato do 
Mundo de Estafetas 

  
https://maissuperior.com/2021/05/10/estudante-atleta-do-
politecnico-de-leiria-conquista-medalha-de-bronze-no-
campeonato-do-mundo-de-estafetas/  

19/05/2021 Diário de Leiria  
Chat2Quit: uma nova 
abordagem para 
combater a adição 

Sara Dias 
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7c896e69
-93fc-4168-b822-129c7b7fbfb9&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  
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21/05/2021 JMG online  
Pandemia: 
Politécnico debate 
impacto na gravidez 

  
http://www.jornaldamarinha.pt/index.php/educacao-
publisher/1733-pandemia-politecnico-debate-impacto-na-
gravidez  

24/05/2021 Diário de Leiria  
Seminário debate o 
impacto da pandemia 
na gravidez 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d047a7a6
-656f-44dc-a116-c03a71fd867c&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

24/05/2021 Ensino Magazine  
Campeonato do 
Mundo de estafetas 
Bronze para Leiria  

  https://www.ensino.eu/ensino-
magazine/associacoes/2021/bronze-para-leiria/  

27/05/2021 Jornal de Leiria 
Brincar, explorar e 
exercitar são agora 
palavras de ordem 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ba7cfbe
-25b7-4a31-8647-
5ce7d550d7a8&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

31/05/2021 Ensino Magazine  Bronze para Leiria   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96c83bb9
-8c53-4b71-9b73-
236e0f7a1209&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

31/05/2021 Ensino Magazine  Politécnico de Leiria 
desenvolve jogo   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54b4111
d-becc-4e23-a01b-
a066ee0b72fc&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

11/06/2021 Diário de Leiria  

Estudantes do 
Politécnico 
conquistam nove 
medalhas no 
Campeonato 
Universitário 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0087a858
-e3bc-4844-b262-
6e99725d91c2&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

16/06/2021 Jornal das Caldas  

Câmara das Caldas 
assina protocolos 
com Politécnico na 
área da saúde 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b51c01eb
-25d6-4164-b4d8-
1c655aaaf0d9&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

17/06/2021 Gazeta das 
Caldas  

Câmara das Caldas e 
IPL firmam 
protocolos na área da 
saúde e termalismo 

  https://gazetadascaldas.pt/sociedade/camara-das-caldas-e-ipl-
firmam-protocolos-na-area-da-saude-e-termalismo/  

17/06/2021 Sábado  O Futuro está no 
Conhecimento    

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6428a6aa
-f35b-425f-ab08-6d918522735f&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

17/06/2021 Região de Leiria  
Open Day virtual na 
Escola Superior de 
Saúde de Leiria 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3f17e1f-
9f10-48a0-bac0-8f21ad14bb4b&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

17/06/2021 Sábado  

O futuro está no 
conhecimento 
Politécnico de Leiria 
está a afirmar-se a 
nível nacional e 
internacional 

  https://www.sabado.pt/c-studio/especiais-c-studio/ensino-
superior/detalhe/o-futuro-esta-no-conhecimento 
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24/06/2021 Região de Leiria  A pergunta da 
semana 

Rui 
Fonseca-
Pinto  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7cc0044c
-3cab-470a-866b-c823c1c8f4b7&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

24/06/2021 Região de Leiria  

Escola de Saúde de 
Leiria vai abrir pós-
graduação em 
Perturbação do 
Espectro do Autismo 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ac633a6
-58a6-45e3-81e1-
7af51b155d0a&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

30/06/2021 Ensino Magazine  Bronze para Leiria   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=369a7b5
1-f124-4dea-a59c-
778f312133ae&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

30/06/2021 Médico News 

Politécnico de leiria 
desenvolve jogo para 
auxiliar o tratamento 
da dor crónica na 
velhice 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc8a2abd
-f136-4e89-8566-
e8ec661569d3&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

02/07/2021 Correio do 
Ribatejo 

Quando a pandemia 
trava um estágio no 
fim do curso 
universitário 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=07213bbf
-91ad-4884-971f-
7aa886870799&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

22/07/2021 Jornal da 
Marinha Grande 

Veggies 4 my heart 
conquista 2.º lugar 
do Poliempreende 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afebf93f-
a26f-4315-a209-6ef4757ef85d&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

27/07/2021 Tinta Fresca  

Pão de Medronho 
desenvolvido por 
Spin Off do 
Politécnico de Leiria 
vence Prémio Food 
Fab Lab 

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/07/22/pao-de-
medronho-desenvolvido-por-spin-off-do-politecnico-de-leiria-
vence-quarta-edicao-do-premio-food-fab-lab/ 

29/07/2021 RTP 1 – Portugal 
em Direto Envelhecimento ativo   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85566c30
-9d49-468e-b98b-36a5ef581f39&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-
819c-f7fbba60dfc3&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

31/07/2021 Ensino Magazine  Projeto de Leiria 
vence prémio   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=794e1f26
-e4d1-4d76-84c8-
95e0c60387fb&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

01/08/2021 Região de Leiria  

Pão de medronho de 
investigador do 
Politécnico vence 
Prémio Food Fab Lab 

  https://www.regiaodeleiria.pt/2021/08/pao-de-medronho-de-
investigador-do-politecnico-vence-premio-food-fab-lab/  

04/08/2021 Diário de Leiria  Como valorizar as 
pessoas? 

Cláudia 
Vala 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a164c2c
-3004-41b8-83a7-
bf4797c4e2a2&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  
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04/08/2021 
Jornal da 
Marinha Grande 
Online 

"Veggies 4 my heart" 
conquista 2.º lugar 
do Poliempreende 

  
http://www.jornaldamarinha.pt/index.php/educacao-
publisher/1823-veggies-4-my-heart-conquista-2-lugar-do-
poliempreende  

11/09/2021 Just News 

Enfermeiros debatem 
os cuidados a prestar 
à «pessoa em 
situação crítica em 
contextos de 
pandemia» 

  
https://justnews.pt/noticias/enfermeiros-debatem-os-
cuidados-a-prestar-a-pessoa-em-situacao-critica-em-
contextos-de-pandemia#.YcSlAGjP3IU  

30/09/2021 Jornal de Leiria Leiria marcha pelos 
direitos LGBTQIA+   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d43405f
-1e39-4d19-b460-
4fd194c50edc&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

01/10/2021 Família Cristã 
Espiritualidade dá 
«mais esperança para 
a pessoa partir bem» 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3612b2e
6-f1e4-40b5-8185-
a5067f128252&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

02/10/2021 Just News Online 

Jornadas de 
Enfermagem à 
Pessoa em Situação 
Crítica 2021: Inovar 
em Tempo de 
Pandemia 

  
https://justnews.pt/agenda/jornadas-de-enfermagem-a-
pessoa-em-situacao-critica-2021-inovar-em-tempo-de-
pandemia/#.YcV9gWjP3IU  

02/10/2021 Jornal de Leiria 
Leiria marcha pelos 
direitos humanos de 
pessoas LGBTQIAP+ 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/leiria-marcha-pelos-
direitos-humanos-de-pessoas-lgbtqiap  

09/10/2021 Jornal de Mafra 
Online 

Torres Vedras | Estão 
a decorrer as 
candidaturas à pós-
graduação em 
enfermagem do 
trabalho 

  
https://jornaldemafra.pt/2021/10/09/torres-vedras-estao-a-
decorrer-as-candidaturas-a-pos-graduacao-em-enfermagem-
do-trabalho/  

13/10/2021 94fm online 

Jornadas de 
Enfermagem na 
Pessoa em Situação 
Crítica regressam ao 
Politécnico de Leiria 

  http://www.radio94fm.pt/jornadas-de-enfermagem-na-
pessoa-em-situacao-critica-regressam-ao-politecnico-de-leiria/  

13/10/2021 Benedita Fm 
online 

Leiria: Jornadas de 
Enfermagem na 
Pessoa em Situação 
Crítica regressam ao 
Politécnico 

  http://www.beneditafm.pt/?p=53695  

13/10/2021 Diário de Leiria  

Jornadas de 
Enfermagem na 
Pessoa em Situação 
Crítica regressam ao 
Politécnico de Leiria 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcc042a5-
1af3-4f6e-b085-60357e1a7d68&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

13/10/2021 Diário de Leiria  Microrganismos, para 
que vos queremos?   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a2b187
3-11c9-4eaa-9566-
be0031455e83&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-
819c-f7fbba60dfc3  

15/10/2021 Tinta Fresca 
Online 

Jornadas de 
Enfermagem na 
Pessoa em Situação 
Crítica regressam ao 
Politécnico de Leiria 

  
https://tintafresca.net/index.php/2021/10/12/jornadas-de-
enfermagem-na-pessoa-em-situacao-critica-regressam-ao-
politecnico-de-leiria/  
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21/10/2021 Jornal de Leiria 

Três escolas do 
Politécnico de Leiria 
preenchem 
totalidade das vagas 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2ae2f06
-75da-4ea7-88de-
c978375365cb&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

10/11/2021 Diário de Leiria  Enfermagem ao 
Serviço do Cidadão 

Joana 
Sousa 

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a439fc60
-606d-47d0-b568-
e9b0191b96c2&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

16/11/2021 Notícias ao 
Minuto Online 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria iniciativa para 
estimular idosos 

  https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=010F03C
8-29EB-4544-A57C-2C224A56DD6C  

16/11/2021 Notícias de 
Coimbra 

Spinoff do Politécnico 
de Leiria cria 
laboratórios de jogos 
para estimular idosos 

  https://www.noticiasdecoimbra.pt/spin-off-do-politecnico-de-
leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-idosos/  

16/11/2021 RTP Online 

Spinoff` do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=771A712
F-A923-44AF-9C05-646EE4F9028F  

16/11/2021 HealthNews 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  https://healthnews.pt/2021/11/16/spin-off-do-politecnico-de-
leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-idosos/  

16/11/2021 Jornal de Leiria 
Online 

Spinoff do Politécnico 
de Leiria cria 
laboratórios de jogos 
para estimular idosos 

  https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/spin-off-do-politecnico-
de-leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-idosos 

16/11/2021 Notícias de Leiria 
Online 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  https://noticiasdeleiria.pt/spin-off-do-politecnico-de-leiria-
cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-idosos/  

16/11/2021 Porto Canal 
Online 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  https://portocanal.sapo.pt/noticia/283828  

16/11/2021 Região de Leiria 
Online 

‘Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/11/spin-off-do-
politecnico-de-leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-
idosos/  

16/11/2021 S+ Online 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  
https://www.saudemais.tv/noticia/35664--spin-off-do-
politecnico-de-leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-
idosos 

16/11/2021 Sapo Online 

Envelhecimento 
saudável: 70 
instituições de todo o 
país transformadas 
em laboratórios de 
jogos graças a 
´spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 

  
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/spin-off-
do-politecnico-de-leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-
estimular-idosos 

16/11/2021 Terras de Sicó 
Online 

Leiria: ´Spinoff´ do 
Politécnico cria 
laboratórios de jogos 
para estimular idosos 

  https://www.jornalterrasdesico.pt/2021/11/leiria-spin-off-do-
politecnico-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-idosos/  
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17/11/2021 Mirante Online 

´Spinoff´ do 
Politécnico de Leiria 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
idosos 

  
https://omirante.pt/sociedade/2021-11-17-Spin-off-do-
Politecnico-de-Leiria-cria-laboratorios-de-jogos-para-estimular-
idosos-488855ae  

22/11/2021 Diário de Leiria  

Spinoff do Politécnico 
cria laboratórios de 
jogos para estimular 
seniores 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2bedac6
-8eea-4812-921a-
47c15aaadf55&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

26/11/2021 Impulso Positivo 
Online 

Jogos que estimulam 
o envelhecimento 
ativo 

  https://impulsopositivo.com/jogos-que-estimulam-o-
envelhecimento-ativo/  

26/11/2021 TVI - Jornal da 
Uma 

Criados jogos 
inovadores para 
ajudar os mais velhos 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=01afbf73-
f45e-441c-a390-7be3d86ee94f&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-
819c-f7fbba60dfc3&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

01/12/2021 Jornal de Leiria 
Online 

Novo laboratório de 
investigação e 
formação para 
celebrar aniversário 
da Escola Superior de 
Saúde 

  
https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/novo-laboratorio-de-
investigacao-e-formacao-para-celebrar-aniversario-da-escola-
superior-de-saude 

01/12/2021 Região de Leiria 
Online 

Escola Superior de 
Saúde Leiria inaugura 
laboratório de 
investigação em dia 
de aniversário 

  
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/12/escola-superior-de-
saude-leiria-inaugura-laboratorio-de-investigacao-em-dia-de-
aniversario/  

02/12/2021 Terras de Sicó 
Online 

Leiria: Escola 
Superior de Saúde 
inaugura laboratório 
de investigação e 
formação 

  
https://www.jornalterrasdesico.pt/2021/12/leiria-escola-
superior-de-saude-inaugura-laboratorio-de-investigacao-e-
formacao/ 

03/12/2021 Diário de Leiria  

Escola Superior de 
Saúde celebra 48 
anos com novo 
laboratório 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b22e44
3-1993-4d7f-b79c-
931398af9d30&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

03/12/2021 Executive Digest 
Online 

Escola Superior de 
Saúde de Leiria 
inaugura hoje novo 
laboratório de 
investigação e 
formação 

  https://pt.cision.com/cp2013/clippingdetails.aspx?id=6E225C3
9-2E30-467F-8524-253C9BA52263 

03/12/2021 Notícias de Leiria 
Online 

Escola Superior de 
Saúde de Leiria 
inaugura laboratório 
de investigação e 
formação 

  https://noticiasdeleiria.pt/escola-superior-de-saude-de-leiria-
inaugura-laboratorio-de-investigacao-e-formacao/ 

06/12/2021 Diário de Leiria  

Escola Superior de 
Saúde inaugurou 
laboratório de 
investigação 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e68b34
4-9a55-4613-8e3b-
2d024bbbc254&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

06/12/2021 Diário de Leiria  

Maria de Belém 
Roseira na 
inauguração do 
laboratório 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1102598
2-ba79-448f-8bfc-
ba3ba79babed&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-
819c-f7fbba60dfc3  
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06/12/2021 Diário de Leiria 
Online 

Escola Superior de 
Saúde poderá vir a 
ter um Centro de 
Prescrição de 
Produtos 

  https://www.diarioleiria.pt/noticia/77220  

09/12/2021 Região de Leiria 

Escola de Saúde de 
Leiria inaugura 
laboratório, anuncia 
novo mestrado e 
prepara 
doutoramento 

  

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08cea141
-cb5a-4847-84c2-
0f15e42e3b62&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-819c-
f7fbba60dfc3  

09/12/2021 Região de Leiria 

Comunicação 
acessível no 
atendimento em 
saúde com aula 
aberta 

  
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f66f9f3c-
9bc4-4895-be39-378908f78404&analises=1&userId=e267a80e-
1d5c-4aa4-819c-f7fbba60dfc3  

14/12/2021 Ensino Magazine 
Online  Leiria cria laboratório   https://www.ensino.eu/ensino-

magazine/politecnico/2021/leiria-cria-laboratorio/ 

17/12/2021 Região de Leiria 

Sente-se com espírito 
natalício? Saiba como 
ajudar quem mais 
precisa na região de 
Leiria 

  
https://www.regiaodeleiria.pt/2021/12/sente-se-com-espirito-
natalicio-saiba-como-ajudar-quem-mais-precisa-na-regiao-de-
leiria/  

20/12/2021 Observador 
Elon Musk e a 
herança do 
Iluminismo 

  https://observador.pt/opiniao/elon-musk-e-a-heranca-do-
iluminismo/  

31/12/2021 Ensino Magazine Leiria cria laboratório   

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95114b9
2-7a46-4908-ad01-
b8e973ab039d&analises=1&userId=e267a80e-1d5c-4aa4-
819c-f7fbba60dfc3  
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