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PLANO DE ATIVIDADES 

(2019/2020) 

1. Nota Introdutória 

O Instituto Superior de Ciências Educativas – ISCE, através dos seus órgãos competentes 

(Presidência, Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico), cujos pareceres foram 

aprovados em reuniões convocadas para o efeito, publica o seu plano de atividades para o ano 

académico de 2019/2020. 

O plano de atividades constitui um elemento de referência para investimentos, desenhos 

curriculares, opções técnicas, práticas de ensino, linhas de investigação.  

Os eixos de atuação são baseados nos eixos consignados no plano estratégico, constituindo as 

áreas ou atividades consideradas chave para o cumprimento da Missão. Representam linhas de 

orientação prioritárias de desenvolvimento da Instituição. Enunciam-se e explanam-se, 

seguidamente, as prioridades estratégicas que foram delineadas para 2019/2020, 

designadamente: Ensino, Investigação, Extensão e Internacionalização, Recursos Humanos, 

Instalações e Recursos Materiais; Informação, Imagem e Comunicação e Avaliação e Promoção da 

Qualidade. 

2. Eixos Estratégicos 

2.1 Ensino 

As orientações assentam, sobretudo, na dinamização e consolidação da oferta formativa, na 

melhoria da eficiência, na diversificação e no aumento da formação ao longo da vida. 

Ao nível da dinamização e consolidação da oferta formativa será aprofundada a monitorização da 

organização do ensino tendo em conta a real articulação curricular, os objetivos de aprendizagem, 

os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino e a integração da investigação. 

O ISCE dará continuidade ao processo de maturação e reflexão sobre a organização e o 

funcionamento dos diferentes ciclos de estudo, no sentido da promoção da qualidade pedagógica. 

Neste sentido, os processos de revisão curricular e melhoria do processo de ensino aprendizagem 

partirão da avaliação do funcionamento dos diferentes ciclos de estudos tendo como objetivo a  
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implementação de medidas de melhoria. Nestes processos assumirá particular importância a 

coordenação de curso, os estudantes, as direções de departamento e respetivos docentes, bem 

como o Gabinete da Avaliação e Promoção da Qualidade-GAPQ. 

No caso específico das licenciaturas, as orientações, assentam sobretudo na implementação das 

melhorias resultantes dos processos de avaliação internos e externos, com particular enfase na 

garantia que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular e na promoção de metodologias de ensino que facilitem a 

participação dos estudantes em atividades científicas. Assim, pretende-se: 

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

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

empreendedores; 

- Aumentar e sistematizar a oferta de disciplinas de opção; 

- Diversificar os horários de funcionamento; 

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

necessidades do novo perfil de estudantes. 

No âmbito dos mestrados será aprofundada a promoção da qualidade pedagógica e científica 

potenciando-se a integração de trabalhos finais de Mestrado (Estágios com Relatório e Trabalhos-

Projeto) em linhas de Investigação do Centro de Investigação do ISCE e o reforço dos estágios do 

2.º Ciclo, com uma forte ligação ao mercado de trabalho. Deste modo, promover-se-á: 

- O reforço das competências que permitam aos estudantes uma aprendizagem ao longo da vida, 

de um modo fundamentalmente auto-orientado; 

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

Investigação do ISCE e a sua divulgação na biblioteca digital e em publicações nacionais e 

internacionais; 

- O aumento do número de publicações conjuntas, de docentes e estudantes. 

- O reforço dos estágios do 2.º Ciclo, com uma forte ligação ao mercado de trabalho. 
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Quanto aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, procurar-se-á promover a importância dos 

mesmos, enquanto formação de curta duração do ensino superior.  

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

Desportivo e de Aventura e em Gestão Hoteleira e da Restauração, as orientações assentaram 

sobretudo na avaliação da qualidade e na elaboração de propostas de melhoria. Quanto ao CTESP 

em Desenvolvimento de Produtos Multimédia, dado que não atraiu estudantes, será realizada 

uma campanha de marketing com vista à sua divulgação. 

No que diz respeito à formação pós-graduada, o objetivo principal passará pelo desenvolvimento 

de formações interligadas com as necessidades laborais da região, identificando as competências 

exigidas pelo mercado de trabalho. Estas atividades contribuirão para a valorização e 

desenvolvimento económico através da integração das mesmas em projetos e/ou parcerias 

nacionais e internacionais. 

Relativamente às ações de formação de curta duração, será constituído um grupo de trabalho para 

a implementação da formação ao longo da vida. A criação de cursos de curta duração, creditados 

com ECTS e articulados com os programas existentes ou a criar, permitirá diversificar a oferta 

formativa e responder mais eficazmente às necessidades dos formandos. Assim, proceder-se-á ao 

levantamento das necessidades de formação profissional contínua coorganizando-se iniciativas 

com outras instituições e associações profissionais e aprofundando-se as ações nas modalidades 

de formação presencial e a distância. 

Destaca-se a parceria entre o ISCE e a Uno & Verso, empresa brasileira responsável por programas 

inovadores de formação junto de multinacionais. Assim, serão realizados em Portugal numa 

parceria transnacional os programas de Formação de Gestor de Alta Performance e de Educação 

Lúdica. 

Relativamente à melhoria da eficiência formativa serão aperfeiçoados os apoios educativos aos 

estudantes através da ação conjugada dos Gabinetes de Apoio Social e Psicopedagógico, do 

ISCE.VIDA.ATIVA e do GAPQ, com vista à melhoria das taxas de aprovação e do sucesso escolar, 

diminuindo as taxas de abandono e o tempo médio de conclusão do curso. 

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

Educação Empreendedora, que procura desenvolver nos Formandos competências de pro-ação,  
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criatividade, inovação e predisposição para aceitar correr riscos; um acompanhamento do 

percurso dos Profissionais formados pelo ISCE, percebendo e apoiando as suas rotas profissionais; 

a gestão de redes entre o Universo do ISCE e a malha profissional na área dos Cursos que o ISCE 

leciona, na premissa de ações de facilitação nas relações dos Profissionais recém-formados com 

mercado de trabalho e a ligação à Comunidade como potencial de desenvolvimento local e da 

Comunidade ISCE. 

O ISCE.VIDA.ACTIVA concretiza-se pelo funcionamento de cinco unidades: UNIVA (Unidade de 

Inserção na Vida Ativa); UPA-Emp (Unidade de Promoção da Atividade Empreendedora); GECOM 

(Gabinete de Extensão Comunitária) e o GPP (Gabinete Psicopedagógico)  

O Provedor do Estudante dará cumprimento aos novos desafios decorrentes da lei atual, 

continuando atento e sensível às questões apresentadas pelos estudantes, reforçando o seu 

horário de atendimento, no sentido de promover a resolução de problemas de natureza letiva ou 

administrativa que não sejam solucionados de imediato nos órgãos próprios, como descrito na 

sessão VI, Artigo 18º., dos Estatutos do ISCE. 

O GABINETE DE AÇÃO SOCIAL, prestará informações para candidatura às Bolsas de Estudo do 

Fundo de Ação Social da DGES; acompanhará os alunos no processo de candidatura às Bolsas de 

Estudo; organizará os dados requeridos pela DGES; colaborará na recolha, tratamento e 

manutenção de informações de interesse para divulgação através da página dos serviços na 

Internet. 

O ISCE continuará a diversificar métodos e ferramentas de trabalho implementando recursos de 

aprendizagem capazes de sustentar novas estratégias de ensino bem como novos métodos de 

distribuição do conhecimento caracterizados por elevados índices de flexibilidade em torno das 

variáveis tempo e espaço.  

A UniDED constituir-se-á como uma estrutura com responsabilidades na área da gestão e 

organização das formações com a componente online, concretizadas na oferta formativa do ISCE. 

Caberá à UniDED promover o desenvolvimento do ensino a distância no ISCE, assegurando a 

organização e a gestão de recursos multimédia, associadas a práticas de interação e de 

aprendizagem colaborativa online aplicados em diferentes modalidades e contextos. 
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2.2 Investigação 

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

promoverá a institucionalização da investigação realizada pelos seus docentes, considerada 

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

mediante a atribuição de horas semanais para investigação consideradas no horário de cada 

docente. 

A identificação das prioridades estratégicas de investigação resulta da ponderação entre as áreas 

científicas dos diferentes cursos e o número de Doutores, Especialistas e Mestres existentes na 

Instituição, ou, em processo formativo. Assim, são considerados como potencialmente 

institucionalizáveis os projetos de investigação que se enquadram nas ciências da especialidade de 

cada uma das licenciaturas e mestrados do ISCE. 

Para os próximos anos está identificada a necessidade de se desenvolverem projetos de 

investigação nas seguintes áreas: Ciências do Desporto, Ciências da Educação; Ciências Sociais e 

Humanas e Turismo (ver mais adiante os planos de atividades por departamento). 

Emerge, também, a necessidade de se promover a internacionalização da investigação, através da 

publicação de artigos em revistas internacionais com revisão por pares e da realização de 

atividades científicas, tecnológicas e artísticas de alto nível. 

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

dados atualizada que congregue os planos de investigação de cada ciclo de estudos, mediante a 

identificação dos grupos de investigação, das linhas principais; dos objetivos; da duração; das 

parcerias e colaborações e dos investigadores pertencentes a cada grupo de investigação (ver mais 

adiante o plano de atividades do ISCE-CI). 

O ISCE-CI dinamizará e apresentará os resultados das atividades científicas, tecnológicas e 

artísticas, designadamente: as resultantes das parcerias entre o ISCE e as demais instituições de 

ensino superior, identificando a partilha de investigadores e recursos; da investigação na área dos 

ciclos de estudos do ISCE, acreditados pela A3ES, em que docentes desenvolvem a sua atividade; 

do incremento do número de publicações do corpo docente por ciclo de estudos; do impacto real 

das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 

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

tecnológicas e artísticas para a sua melhoria; do acompanhamento da investigação desenvolvida 

pelos docentes e estudantes. 

Será realizado o aprofundamento da associação com os centros de investigação em áreas afins 

com quem foram estabelecidos protocolos específicos nomeadamente: 

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

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

de Investigação em Qualidade de Vida (IPS e IPL); CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura 

Urbanismo e Design – UL; CISAAS - Centro de Investigação em Sociologia e Antropologia Augusto 

da Silva 

CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades; CLUNL – Centro de Linguística 

da Universidade Nova de Lisboa; CEEPS - Centro de Estudos de Educação e Promoção da Saúde – 

FMH;  LCM - Laboratório de Comportamento Motor – FMH;  CeiED – Centro de Estudos 

Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento – ULHT e UIDEF – Unidade de Investigação e 

Desenvolvimento em Educação e Formação – IE-UL.  

Internacionais - Centro de Excelência em Turismo da Faculdade Planaltina, Universidade de 

Brasília; V.B. Sochava Institute of Geography – The Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences, CETAPS – Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies; PREVENGO – 

Universidad Miguel Hernandez de Elche; A.R.E.A. – Análises de la Realidad Educativa Andaluza – 

Universidad de Granada; Grupo de Investigación Ciencias de la Educacion -Estilos de Pensamiento 

y Estilos de aprendizaje – UDCA; Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul. 

2.3 Atividades de Extensão e Internacionalização 

O ISCE procurará responder aos permanentes desafios trazidos pelo fenómeno da globalização, 

melhorando a sua estrutura de cooperação nacional e internacional, com vista ao 

desenvolvimento da relação cada vez mais positiva entre a formação e o emprego. A 

internacionalização do ISCE será desenvolvida através do Centro de Cooperação e Relações 

Internacionais (CCRI) (ver mais adiante o plano de atividades), promovendo: o desenvolvimento de 

ações de cooperação; a participação em redes internacionais; a promoção de projetos de  
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investigação em parceria com instituições estrangeiras e a promoção de programas de mobilidade 

de estudantes, docentes, staff e investigadores. 

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

serão estabelecidos novos acordos de cooperação, designadamente para a realização de 

atividades de formação profissional, cursos de graduação e pós-graduação ajustados à 

comunidade envolvente, nomeadamente: Autarquias, IPSS, entre outras, potenciando as relações 

do ISCE enquanto membro do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Local de Ação 

Social.  

Destaca-se a participação do ISCE na realização de um estudo/investigação sobre a 

implementação do Plano Educativo Municipal de Odivelas (PEMO). Este estudo tem como objetivo 

geral analisar o progresso da intervenção da autarquia, relativamente à promoção do sucesso 

escolar e à prevenção do abandono escolar. Por outro lado, integramos a Comissão de 

Acompanhamento ao Novo Calendário Escolar no concelho de Odivelas, com enfase no processo 

de semestralidade de que a autarquia foi pioneira. 

O ISCE irá colaborar nas diversas atividades de Odivelas Capital Europeia do Desporto procurando 

contribuir para que Município de Odivelas realize a promoção da atividade física e da prática 

desportiva, formal e informal, incutindo hábitos e estilos de vida saudáveis que contribuam para o 

bem-estar dos munícipes, numa perspetiva de “Desporto para Todos”. 

No domínio internacional a cooperação para o desenvolvimento é uma prioridade estratégica e 

desenvolve-se a dois níveis, a um nível multilateral e a um nível bilateral. No quadro da 

cooperação para o desenvolvimento, a nível multilateral, situar-se-á sobretudo ao nível da 

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

ciência. De destacar, a vontade de renovar as relações de cooperação com Cabo-Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste no que se refere à mobilidade de 

estudantes, docentes e pessoal técnico bem como a manutenção da oferta de bolsas de estudo 

para estudantes destes países. Assim, proceder-se-á a análise dos convénios estabelecidos e à 

reelaboração de planos de ação traduzíveis em convénios específicos. No quadro da cooperação a 

nível bilateral, a intervenção, situar-se-á sobretudo ao nível da cooperação estabelecida com os 

países da CPLP, os países da América Latina e da Europa. Os convénios marcos enquadrarão a 

cooperação a desenvolver e estabelecerão as linhas de força que vão reger o contributo para o  
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desenvolvimento económico e social nos países parceiros através da participação em projetos e 

programas de cooperação bilateral. Ao nível da cooperação com Angola serão promovidos 

projetos e programas em várias áreas nos domínios da educação e da ciência destacando-se a 

consolidação das apostas nos setores da educação e do desporto. A cooperação com a Colômbia 

continuará a ser promovida através da rede ILUMNO e dos convénios específicos a estabelecer 

com um conjunto de universidades que partilham identidades e planos de desenvolvimento. Estas 

parcerias terão como finalidade o estabelecimento de cooperação para todos os programas ou 

atividades de desenvolvimento acadêmico ao nível do ensino, da investigação, do aconselhamento 

e do desenvolvimento de programas de extensão. Serão, ainda, potenciados os estágios e 

intercâmbios em áreas de interesse comum para as instituições que compõem a rede ILUMNO. 

Para benefício mútuo, fortalecimento de laços de amizade entendimento e cooperação serão 

aprofundados os acordos no âmbito da cultura e da educação entre o ISCE e Universidades 

Colombianas. Como principais eixos estratégicos destas parcerias destacam-se os seguintes: - 

Intercâmbio de professores, investigadores e estudantes, formação e atualização pedagógica e 

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

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

publicações conjuntas.  

Ao nível da cooperação com o Brasil prevê-se o aprofundamento de interesses e objetivos comuns 

nos campos académicos, científicos e culturais com o GRUPO CAELIS. Relativamente aos países 

Europeus o ISCE pretende estreitar o âmbito de atuação na REDE EURODIR (constituída por 

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

Suíça) através das seguintes ações: - Incremento do intercâmbio de docentes e estudantes no 

âmbito do programa Erasmus +. - Desenvolvimento de módulos de treinamento "europeus" como 

parte do treinamento das Instituições da rede. Análise da possibilidade de elaboração de ciclos de 

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

aprovação junto das instâncias próprias.  
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2.4 Recursos Humanos  

Quanto ao Pessoal Docente procurar-se-á melhorar a capacidade científica e pedagógica através 

de: 

- Incentivo ao aumento das qualificações académicas mediante o apoio institucional à frequência 

de Programas de Doutoramento, Pós-Doutoramento e provas de especialista nas áreas “core” dos 

ciclos de estudo em funcionamento. 

- Promoção da publicação em revistas internacionais com revisão por pares através de apoio 

financeiro e de tempo. 

- Incremento de ações que aproximam os docentes da realidade do mercado de trabalho, 

incentivando a realização de atividades em ambiente empresarial, através de projetos, prestações 

de serviços e visitas regulares a empresas e outras instituições. 

Relativamente ao Pessoal não Docente, o foco estará na melhoria e desenvolvimento de 

competências profissionais mediante a realização de ações de formação profissional contínua, de 

acordo com as necessidades identificadas em contexto de trabalho. 

Será dado cumprimento aos procedimentos de avaliação de desempenho do pessoal docente e 

não docente. Este processa implicará a disponibilidade para o desenvolvimento de todo um 

conjunto de reuniões de trabalho, desde os momentos iniciais para informação e preenchimento 

das fichas de autoavaliação às etapas seguintes para preenchimento das fichas de avaliação com 

os vários grupos de avaliadores, à produção de elementos, grelhas, relatórios para análise de 

resultados. 

2.5 Instalações e Recursos Materiais 

O ISCE pretende melhorar as instalações e os recursos materiais mediante: 

- A modernização dos serviços académicos. 

- O aumento do número de salas de apoio aos estudantes. 

- A atualização do equipamento informático designadamente os computadores. 

- O aumento e atualização do acervo documental designadamente digital.  

Outra das estratégias de desenvolvimento e expansão do ISCE, com vista à captação de novos 

públicos, passa pela ampliação das instalações do seu campus académico. Assim, no âmbito da  

mailto:geral@isce.pt
http://www.isce.pt/


12 

Rua Bento Jesus Caraça, 12 

 2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 | Fax: 219 332 688 
E-mail: geral@isce.pt 
www.isce.pt  
PLANO DE ATIVIDADES 
2019-2020 

              
 
 

 

  

 

 

parceria existente com a Câmara Municipal de Odivelas o ISCE iniciará os trâmites relativos à 

utilização de parte do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, aproximando o ISCE de um espaço de 

grande centralidade e boas acessibilidades.    

2.6 Informação, Imagem e Comunicação 

A comunicação interna e externa do ISCE é assegurada pelo Departamento de Comunicação e 

Marketing da Pedago/ ISCE (ver adiante o plano de atividades), através de ações que visam o 

reforço da noção de identidade da instituição e a divulgação das atividades. 

Assim, são definidas como prioridades estratégias: 

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

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

academic). 

2) A potenciação das variáveis externas e internas associadas à imagem e à comunicação do ISCE, 

tendo em conta o seguinte: 

- História, missão, valores, parceiros estratégicos, estrutura organizacional, processos internos e 

cenários para o futuro. 

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

- Identificação do perfil dos estudantes mais valiosos, conhecendo os seus hábitos e motivações de 

comportamento. 

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

comunicação. 

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

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

oferta de valor. 

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

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

dos estudantes. 
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- Análise do impacto das campanhas de comunicação da instituição e dos cursos, dos resultados 

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

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

retenção e fidelização de estudantes. 

2.7 Avaliação e Promoção da Qualidade 

Neste domínio prioritário a ação do GAPQ (ver adiante o plano de atividades) assume capital 

importância, devendo reforçar a sua atuação de modo a se continuar a assumir como a face visível 

do compromisso de mobilização da Comunidade ISCE para a construção de uma Cultura 

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

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

garantir a prossecução da missão do ISCE, o GAPQ promoverá a interiorização de valores de 

excelência e qualidade contínuas nas práticas pedagógicas, nos desempenhos individuais e nas 

estruturas gerais de funcionamento e interação com o mercado educativo, social e económico. 

Face ao exposto o ISCE pretende aprofundar o sistema interno de qualidade orientado para a 

melhoria contínua de modo a: 

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

do aumento do grau de participação das partes interessadas. 

- Elaborar um quadro de indicadores de monitorização e avaliação das principais áreas de 

atividades do Instituto. 

- Potenciar o grau de envolvimento em exercícios de avaliação externa 

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

enquadramento geral do GAPQ pretende-se que este continue a corresponder às expectativas de 

trabalho propostas no sentido de uma contínua afirmação da cultura de avaliação e promoção da 

qualidade pedagógica no ISCE em todas as realidades de ensino-aprendizagem. 

Para tal, destaca-se também a importância de dar continuidade ao trabalho realizado no terreno 

com a realização de workshops e sessões de informação/esclarecimento sobre a missão e valores 

promovidos pelo GAPQ. Com estas sessões práticas procurar-se-á contribuir para a cooperação 

entre alunos e docentes, assim como, exaltámos a importância da dinamização do espaço  
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Qualidade – um espaço criado na plataforma para divulgação, reflexão e construção partilhada de 

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

O GAPQ manterá atualizados os dispositivos de informação e apresentações eficazes para as 

reuniões que foram sucedendo em contexto de processos avaliativos aos cursos da instituição, 

comissões de avaliação externa, grupos de trabalho internos, entre os demais. 

3. Planos de ação por unidades e serviços de apoio 
 
Relativamente aos serviços do Instituto Superior de Ciências Educativas, a informação encontra-se 

organizada por Tabelas de Objetivos e Medidas/Atividades previstas para cada área do ISCE: 

- Serviços Académicos 

- Biblioteca 

- Informática 

- Marketing e Comunicação 

- Gestão Financeira e Patrimonial 

 

3.1 Serviços Académicos 
 
 

OBJETIVOS Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Reorganização e 
modernização dos 
Serviços; 

Implementação de novo software para 
gestão de alunos e recursos humanos; 

 
a decorrer 

 

 
 
 
 
 

Adoção de medidas 
tendentes ao reforço 
da qualidade dos 
serviços prestados ao 
cliente 

Frequência de ações de formação 
adequadas ao conteúdo funcional dos 
colaboradores resultantes da avaliação 
promovida pelo GAPQ; 

 
a decorrer 
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 3.2 Biblioteca 
 

 
 

3.3 Informática 

OBJETIVOS Medidas / atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Promover a utilização 
da Plataforma de 
Recursos de 
Aprendizagem ISCE 
como complemento da 
formação superior do 
aluno; 

Promoção de Cursos de Formação para 
melhorar a eficácia e a eficiência na 
utilização da Plataforma 

a decorrer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

- Melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços 

- - Desenvolvimento e atualização da 
coleção 

Durante o 
ano letivo 

 

- Melhoria do 
funcionamento e das 
condições de utilização 

- - Aquisição de equipamentos 
informáticos (hardware e Software) 
- - Dinamização e atualização da 

biblioteca digital 
- - Frequência de ações de formação 
pelos colaboradores 

Durante o 
ano letivo 

- Aquisição do 
módulo OPAC da 
Bibliobase para 
disponibilização 
do catálogo 
online. 

- Fomento de atividades 
culturais; 

- - Organização e divulgação de 
Encontros, Colóquios, Exposições 
temáticas e debates. 

Durante o 
ano letivo 

- Aquisição de 
equipamento 
para exposições 
(placards, 
expositores, etc.) 

- Divulgação das Atividades 
- - Desenvolvimento e atualização da 

página da Biblioteca no site do ISCE 
- Promoção de visitas guiadas 

Durante o 
ano letivo 

- Visitas destinadas 
sobretudo aos 
alunos do 1.º ano 
de cada um dos 
ciclos 
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3.4 Marketing 

 OBJETIVOS Medidas / Atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

- Dinamização e 
projeção externa do 
ISCE 

-Campanha Publicidade em meios tradicionais 
e em épocas específicas 
- Campanha mupis 
- Remodelação suportes comunicacionais da 
oferta formativa 
- Marketing direto – feiras e exposições 
temáticas 
- Campanhas Web 

a decorrer  

Modernização dos 
serviços internos 

Sinalética Campus a decorrer  

 

3.5 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

OBJETIVOS Medidas / atividades Previstas 
Período de 
Execução 

Observações 

Otimização dos 
recursos materiais e 
financeiros 
conducentes a uma 
gestão racional 

Controlo e execução do Orçamento 
estabelecendo indicadores de gestão que 
permitam definir regras para o controlo do 
orçamento. 
Elaboração do Relatório de contas de 
2018/2019 
Elaboração da Proposta de Orçamento para 
2019/2020. 
Apuramento dos custos de financiamento de 
2018/2019 por centro de responsabilidade, 
através da recolha e carregamento da 
informação necessária à imputação de custos. 
Gestão do Aprovisionamento, assegurando o 
fornecimento de bens e serviços 
indispensáveis ao funcionamento dos 
serviços, através do controlo dos consumos 
dos artigos, pedidos e análises de orçamentos 
e elaboração de propostas para aquisição de 
bens e serviços. 
 Definição das necessidades anuais de artigos 
a adquirir. 
Gestão do património. 

a decorrer 

Responsável pela 
Execução: Divisão 
Financeira, 
Contabilidade e 
Divisão do 
Património. 

Gestão Financeira e 
Contabilística 

Organização e manutenção dos processos 
técnicos e financeiro-contabilísticos. 

  

Apoio ao Centro de 
Investigação do ISCE-CI 

Gestão financeira e contabilística do Centro 
de Investigação. 
Dinamização de atividades científicas nas 
novas áreas dos ciclos de estudos do ISCE 
acreditados pela A3es. 

 
 
 

a decorrer 

Responsável pela 
gestão financeira: 
Divisão Financeira, 
Contabilidade e 
Divisão do 
Património. 

Planeamento de 
atividades e avaliação 
da respetiva execução 

Elaboração do Relatório de Atividades de 
2018/2019 
Elaboração do Plano de Atividades para 
2019/2020 

 
a decorrer 
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4. Planos de Atividades por Departamento e/ou unidade 

4.1 Departamento de Ciências do Desporto 

PREÂMBULO 

O presente documento tem como objetivo definir as atividades a desenvolver durante o ano 

letivo de 2019/2020 pelo Departamento de Ciências do Desporto do Instituto Superior de Ciências 

Educativas. Em cada atividade, serão explicados os objetivos, procedimentos de 

operacionalização, dinamizadores, bem como as datas de realização das respetivas atividades. 

FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 

Mestrado em “Treino Desportivo: Especialização em Futebol ou Futsal” 

Funcionamento  

Introdução: Realização da 5ª Edição do 2º Ciclo - Mestrado em “Treino Desportivo: Especialização 

em Futebol” 

Objetivo: Formar especialistas na área do treino desportivo, nas modalidades de Futebol ou Futsal. 

Público-alvo: Licenciados na área científica das Ciências do Desporto e afins. 

Coordenador: Prof. Doutor Valter Pinheiro 

Data: Início no ano letivo de 2019-2020  

ACREDITAÇÃO  

Submissão à Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) do PERA com vista à 

renovação da Acreditação Institucional deste ciclo de estudos para os próximos anos letivos. Este 

processo deverá ser concluído até 28 de dezembro. 

Pós Graduação em Treino de Guarda Redes de Futebol 

Introdução: Realização da 1ª Edição da Pós Graduação em “Treino de Guarda Redes de Futebol”  

Objetivo: Formar especialistas na área do treino desportivo, no posto especifico de guarda-redes 
de Futebol. 

Público-alvo: Licenciados na área científica das Ciências do Desporto e afins. Outros interessados 
no processo de treino de guarda-redes, com ou sem grau de treinador de futebol. 

Coordenador: Mestre João Santos e Prof. Doutor Valter Pinheiro 

Data: Início no ano letivo de 2019-2020  
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FORMAÇÃO GRADUADA 

Licenciatura em Educação Física e Desporto  

Introdução: Continuidade da oferta formativa estruturadora do Departamento de Ciências do 

Desporto, consubstanciada na 1ª edição do novo plano de estudos da licenciatura, com nova 

designação de Licenciatura em Desporto (apenas para os alunos do 1ºano), bem como o 

funcionamento do 2º e 3º anos do plano de estudos da licenciatura de Educação Física e Desporto. 

Objetivos: Promover uma oferta formativa ajustada às características do mercado, visando o 

aprofundamento de conhecimentos e competências essenciais a esta área de intervenção. 

Público-alvo: Alunos dos 3 anos da Licenciatura em Desporto (1ºano) e em Educação Física e 

Desporto (2º e 3º anos) do ISCE 

Coordenador: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa 

Data: Início do ano letivo de 2019-2020 

Licenciatura em Educação Física e Desporto – UC de Estágio  

Introdução: Funcionamento da UC de “Estágio – variante não curricular” como Suplemento ao 

Diploma. 

Objetivos: Dotar os estudantes de competências de prática de intervenção adequadas, não só ao 

exercício da profissão como às crescentes exigências do mercado de trabalho. 

Público-alvo: Alunos do 1º, 2º e 3ºanos da Licenciatura em Desporto e em Educação Física e 

Desporto do ISCE 

Regente da UC: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa 

Data: Durante todo o ano letivo de 2019-2020 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO  

Protocolos de cooperação 

Introdução: Operacionalização de protocolos com instituições de Ensino Superior Estrangeiras, 

extensível ao programa Erasmus, no sentido de promover a cooperação inter-instituições com o 

intuito de realizar, conjuntamente, atividades de índole técnica, científica, pedagógica e cultural 

na área das Ciências do Desporto. 
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Em decorrência do exposto anteriormente, foram ultimados protocolos com a Facultad de 

Ciências del Deporte da Universidad da Extremadura (Cáceres – Espanha), Facultad de Ciências del 

Deporte da Universidad Castilla- la- Mancha (Toledo – Espanha) e Institut National de Educacion 

Físique del Catalunia (Lérida – Espanha) 

Objetivos: Cooperar nas áreas técnica, de investigação e docência; projetos conjuntos; 

intercâmbio de pessoal académico; intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação; 

documentação e informação.  

Em complementaridade, promover-se-á, no ISCE, um conjunto de cursos de formação avançada 

para estudantes de universidades brasileiras e colombianas  que fazem parte da rede ILUMNO. 

Público-alvo: Estudantes e pessoal académico das instituições. 

EVENTOS TÉCNICO – CIENTÍFICOS E LÚDICOS 

SEMINÁRIO DOS CAMPEÕES 

Introdução: Preparação e realização do “Seminário dos Campeões” no ISCE, uma organização 

conjunta entre o Departamento de Ciências do Desporto do ISCE e a Câmara Municipal de 

Odivelas, no âmbito da “Odivelas 2020 – Capital Europeia do Desporto”. 

- Calendarização: Maio/Junho de 2020´ 

Objetivos: Envolver alunos e profissionais do Treino Desportivo num fórum de discussão com 

treinadores desportivos campeões de várias modalidades. Pretende-se, deste modo, uma 

aproximação entre a vertente prática e a vertente técnico – científica e pedagógica do treino 

desportivo. 

Organização: Paulo Malico Sousa, ISCE (Ph.D) Armando Costa, ISCE (Ph.D), Valter Pinheiro, ISCE 

(Ph.D), Rodrigo Ruivo (Ph.D) Nuno Dias (Prof. Esp. ISCE/Técnico SCP), Paula Martinho, ISCE (Lic.), 

Mireille Verité, ISCE (Lic.), Marco Correia, ISCE  (Ph.D) e Nuno Luís, ISCE (Lic.).  

SEMINÁRIO ISCE/ CLÍNICA DAS CONCHAS EM EXERCÍCIO E SAÚDE 

Introdução: Numa organização ISCE/Clínica das Conchas, vira a Portugal, pelo 3º ano consecutivo o 

Professor Doutor Paulo Gentil para orientar um conjunto de seminários sore as Bases Científicas e 

os Novos Paradigmas no Treino de Hipertrofia e Emagrecimento.    

Calendarização: Fevereiro de 2020 
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Objetivos: Dar a conhecer os Novos Paradigmas do Treino de Hipertrofia e Emagrecimento, 

baseados na mais recente evidência científica. 

Intervenientes: Paulo Gentil (Ph.D), Rodrigo Ruivo (Ph.D), Paulo Malico Sousa, ISCE (Ph.D) 

Armando Costa, ISCE (Ph.D), Valter Pinheiro, ISCE (Ph.D). 

BIKE TOUR 

Introdução: Preparação e realização da actividade “Bike Tour”, uma organização conjunta entre o 

Departamento de Ciências do Desporto do ISCE e a Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 

“Odivelas 2020 – Capital Europeia do Desporto”. 

Calendarização: Julho de 2020 

Objetivos: Envolver a comunidade de Odivelas numa actividade Lúdico-desportiva de promoção da 

actividade física e saúde. 

Organização: Paulo Malico Sousa, ISCE (Ph.D) Armando Costa, ISCE (Ph.D), Valter Pinheiro, ISCE 

(Ph.D), Rodrigo Ruivo (Ph.D), Paula Martinho, ISCE (Lic.), Mireille Verité, ISCE (Lic.).  

OUTRAS ATIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO  

Participação de elementos do Departamento em Júris de provas 

Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como arguentes 

em Júris de provas de Mestrado e/ou Doutoramento em Portugal e no Estrangeiro. 

Objetivos:  

- Representar e divulgar o ISCE em instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. 

Público-alvo: Professores do Departamento com grau académico de Doutor. 

Participantes: Prof. Doutor Paulo Malico Sousa, Prof. Doutor Marco Correia, Prof. Doutor Rodrigo 

Ruivo, Prof. Doutor Valter Pinheiro, Prof. Doutor Armando Costa, Prof. Doutor José Morgado. 

Data: Durante todo o ano letivo 2019/2020 

Participação de elementos do Departamento nas XX Jornadas da Sociedade Portuguesa de 

Psicologia do Desporto 

Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como 

autores/co-autores de comunicações orais nas XIX Jornadas da Sociedade Portuguesa de 

Psicologia do Desporto. 
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Objetivos: Representar e divulgar o ISCE em encontros científicos nacionais. 

Público-alvo: Professores do Departamento  

Participantes: Paulo Malico Sousa, Valter Pinheiro e alunos de Mestrado 

Data: 7 e 8 de Novembro de 2019 – Universidade Lusíada - Lisboa 

Publicação de artigos científicos 

Introdução: Participação de elementos do Departamento de Ciências do Desporto como 

autores/co-autores na publicação de artigos científicos, tanto em revistas de impact factor 

mundial, como em revistas internacionais de revisão por pares. 

Objetivos: Divulgar o ISCE em atividades de natureza investigativa de alto nível. 

Linha de Investigação: Teoria e Metodologia de Treino no Futebol.   

Participantes: Paulo Malico Sousa, Valter Pinheiro 

Data: Ano Letivo 2019/2020 

OUTROS ASSUNTOS 

Divulgação da Licenciatura em Educação Física e Desporto  

A exemplo do sucedido no ano letivo transato, estão previstas ações de divulgação da Licenciatura 

em Desporto do ISCE, junto das escolas do concelho de Odivelas e concelhos limítrofes, 

principalmente as que possuem cursos de formação técnica em Desporto no ensino secundário. 

Realizaremos, também, ações de sensibilização junto de clubes desportivos, nos escalões de 

juniores (sub19), procurando potenciais alunos para a licenciatura (atletas) e para o mestrado 

(treinadores).  

As referidas ações consubstanciam-se em apresentações de PowerPoint sobre as mais-valias em 

estudar no ISCE em geral, e na Licenciatura em Desporto, em particular. 

Paralelamente, pretende-se que a ações de divulgação tenham um cariz prático, levando às 

escolas/clubes docentes do ISCE que realizarão atividades de grupo nas áreas do Fitness, 

Observação e Análise do Jogo, entre outras. 

Seminários Abertos de Treino Desportivo  
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A exemplo do sucedido no ano letivo anterior realizar-se-ão Seminários, abertos a toda a 

comunidade, com a presença de treinadores de referência no panorama futebolístico português. 

(e.g., Manuel Machado, Miguel Leal e Filipe Martins, Jorge Silas).  

Protocolos de cooperação  

Sport Lisboa e Benfica 

Estabelecimento de um protocolo de cooperação com o Sport Lisboa e Benfica que consiste nos 

seguintes pontos: 

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

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

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

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

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

(cinco) na área do Desporto, designadamente na Licenciatura em Desporto, Mestrado em Treino 

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

Sporting Clube de Portugal 

Estabelecimento de um protocolo de cooperação com o Sporting Clube de Portugal que consiste 

nos seguintes pontos: 

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

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

- Organização em conjunto com o SCP de cursos breves de formação na área das Ciências do 

Desporto a serem lecionados por técnicos superiores de desporto do SCP e Docentes do ISCE; 

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

(cinco) na área do Desporto, designadamente na Licenciatura em Desporto, Mestrado em Treino 

Desportivo: especialização em Futebol e Futsal e 5 (cinco) nas demais formações do ISCE.   
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4.2 Departamento de Educação 

Programação dos Seminários “Inclusão e Diferenciação Pedagógica”; “Avaliação na Educação Pré-

Escolar”; Educação Ambiental”; “Autonomia, Flexibilidade e Inclusão”. 

Preparação do evento: “Educação em Ação”. 

Acompanhamento e balanço do funcionamento dos diferentes cursos. 
   

Protocolos de Cooperação 

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

ISCSP;  

Manutenção do protocolo de cooperação com o Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Loures Oriental, no âmbito da organização dos Seminários: “Educação Ambiental” e “Autonomia, 

Flexibilidade e Inclusão”;  

Agilização da cooperação com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no âmbito da 

linha de investigação “As Narrativas Supe 

rvisivas e o seu contributo para o Desenvolvimento Profissional do Professor”. 
 

Internacionalização 

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

Fórum Centro de Formação, Estudos e Pesquisas, sediado no Brasil, no âmbito dos protocolos 

firmados entre o ISCE e o referido Fórum, e entre o ISCE e a Universidade Estadual do Piauí, no 

sentido da sua operacionalização; 

Participação em reuniões com o Decano da UPN, com a finalidade de proceder a uma análise dos 

cursos de licenciatura em Educação Infantil e Educação Especial, ministrados pela referida 

universidade colombiana. 
 

 

Eventos 

Participação em eventos, nacionais e internacionais, no âmbito da Linha de Investigação “As 

Narrativas Supervisivas Dialogadas e o seu contributo para o Desenvolvimento Profissional do 

Professor”, revisitando a função dos supervisores no contexto de uma escola reflexiva e 

aprendente, fomentando e apoiando contextos de reflexão formativa e transformadora e 

contribuindo para a melhoria da escola, para o desenvolvimento profissional dos seus agentes 

educativos e para a aprendizagem dos alunos; 
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Educação em Ação – enquanto espaço de divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos do 

3.º Ano do Curso de Educação Básica e dos cursos de Mestrado que qualificam para a docência 

Publicações 

Agilização da publicação de artigos, que se inscrevam no âmbito da política educacional de 
transformação social, que aposta na autonomia e flexibilidade curricular e na inovação, através da 
conceção e desenvolvimento de projetos de inovação contextualizados, propulsores da qualidade 
das aprendizagens e do sucesso de todos os alunos.   

 
Calendarização 

 

Atividades Objetivos Intervenientes / 
Participantes 

Mês de janeiro 
11 de janeiro 

Seminário 
“Inclusão e 
Diferenciação 
Pedagógica” 
  
 
 

Pensar a educação 
como um bem comum 
que acolhe todos os 
alunos e os conduz ao 
maior desenvolvimento 
possível; 
Analisar diferentes 
perspetivas na 
diferenciação 
pedagógica 

David Rodrigues 
António Pereira 
Gonçalves 
Coordenadores de 
Escolas /Cooperantes 
Estudantes dos Cursos de 
Educação Básica e de 
Mestrado   
Educadores de Infância 
Professores dos 
diferentes níveis de 
ensino.  

Mês de fevereiro 

 
Seminário 
“Avaliação na 
Educação Pré-
Escolar” 

Identificar e caraterizar 
as principais práticas 
avaliativas utilizadas 
pelos educadores de 
infância para avaliarem 
o desenvolvimento das 
crianças e as 
aprendizagens 
essenciais adquiridas 

Gabriela Portugal 
Júlia Formosinho(a conf.) 
Estudantes dos Cursos de 
Educação Básica e de 
Mestrado 
Orientadores 
Cooperantes 
Educadores de Infância 

 
 
Mês de março 

Seminário 
“Educação 
Ambiental” 

Compreender conceitos 
de meio ambiente, 
sustentabilidade, 
preservação e 
conservação; 
Promover a formação 
de cidadãos conscientes 
e críticos e o 
desenvolvimento de 
práticas sustentáveis; 
Promover a inter-
relação entre o ser 

Jorge Fernandes 
Hélder Costa 
Estudantes dos Cursos de 
Educação Básica e de 
Mestrado Ctesp “Apoio a 
Crianças e Jovens” 
Orientadores 
Cooperantes 
Educadores de Infância  
Professores dos 
diferentes níveis de 
ensino 
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humano e o meio 
ambiente e o 
desenvolvimento de um 
espírito cooperativo e 
comprometido com o 
futuro do planeta 

 
 
 

Mês de abril 

Seminário 
“Língua e 
Cultura 
portuguesas” 

No âmbito dos objetivos 
da UC de Língua e 
Cultura Portuguesa, 
lecionada pela Prof. 
Helena Raposo 

Francisco Nuno Ramos 
 
2.º ano do Curso de 
Educação Básica 

Mês de maio 
 
 

Seminário 
“Autonomia, 
Flexibilidade e 
Inovação” 

Conhecer o 
alargamento efetivo de 
autonomia e 
flexibilidade curricular, 
concretizável através da 
conceção e 
desenvolvimento de 
planos de inovação 
curricular, pedagógica e 
ou organizacional, 
adequados ao contexto 
de cada comunidade 
educativa, que visem a 
promoção da qualidade 
das aprendizagens e o 
pleno sucesso de todos 
os alunos. 

Ana Cláudia Cohen 
Estudantes dos Cursos de 
Educação Básica e de 
Mestrado  
Orientadores 
Cooperantes 
Educadores de Infância 
Professores dos 
diferentes níveis de 
ensino.  

 
Mês de maio 

Seminário 
“Literacia 
Científica” 

 Matilde Gonçalves 

Mês de junho 
 

Educação em 
Ação 

Divulgar os  projetos de 
investigação sobre a 
própria prática, 
desenvolvidos pelos 
estudantes dos  
Mestrado em Educação 
Pré-Escolar e em 
Educação Pré-Escolar e 
Ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, e dos 
trabalhos de projeto, 
desenvolvidos pelos 
estudantes do 3.º ano 
do Curso de 
Licenciatura em 
Educação Básica 

Curso de Educação Básica 
Cursos de Mestrado que 
qualificam para a 
docência 
Orientadores 
Cooperantes 
Educadores de Infância 
Professores dos 1.º e 2.º 
ciclos do Ensino Básico. 
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4.3 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

1º SEMESTRE | 2019 - 2020 

Mês Atividades Objetivos Intervenientes Destinatários 

Setembro 
Preparação e Organização do Ano Letivo 2019 – 2020 

Reunião Departamental (Comissões de Coordenação dos Ciclos de Estudo) 

Outubro 
Receção dos novos alunos dos cursos de Licenciatura em SFC, ASC e ES e Mestrado 

em Educação Social. 

Novembro 

Organização em 
Parceria com a CPCJ 
/Odivelas do 3º 
Encontro da CPCJ de 
Odivelas: Famílias: 
Formas e Desafios 

Promover a Parceria 
ISCE /CPCJ Odivelas 
Refletir sobre a 
proteção das crianças e 
das famílias 

Fernanda 
Carvalho: 
Comunicação no 
1º painel: Novas 
famílias: 
Parentalidade e 
desafios 

Público em 
geral 

Congresso 
Internacional de 
Animação 
Sociocultural – 7 a 9 
de novembro - Vinhais 

Comissão Científica 
com revisão de artigos 

Eva Corrêa; Filipa 
Coelhoso 

Público em 
geral 

Elaboração do ACEF relativo ao processo de avaliação/acreditação do ciclo de 
estudos de ASC. 

XIII Congresso 
Internacional de 
Educação e Inovação – 
18 a 20 de dezembro- 
Granada 

Com. e publicação na 
área na temática  
Praticas Inovadoras 
com o projeto de ASC: 
Oceano Azul 

Fátima Freitas; 
Eva Corrêa 

Público em 
geral 

 

Janeiro  

Apresentação de 
trabalhos sobre 
Minorias em Portugal 

Dar a conhecer algumas 
minorias em Portugal 
(culturais, étnicas, 
religiosas e sexuais) 

Alunos de 2º ano 
ASC e ES e 
Entidades 
Convidadas 

Comunidade 
ISCE e 

População em 
Geral 

Apresentação de 
Instituições Sociais 
pelos Estudantes de 
1º ano de ES  

Dar a conhecer o papel 
dos TSES nas diferentes 
respostas sociais  

Estudantes de 1º 
ano de ES  

Comunidade 
ISCE e 

População em 
Geral 

Apresentação do 
projeto de Animação 
Sociocultural dos 
alunos de 1º ano 

Apresentar as etapas do 
projeto e a intervenção 
do animador na 
comunidade ISCE 

Estudantes de 1º 
ano de ASC 

Comunidade 
ISCE e 

População em  
Geral 

XIII Congresso 
Nacional de Psicologia 
da Saúde - Covilhã  

Organização e 
Comunicações no 
Simpósio intitulado: 
Promoção da saúde e 
do bem-estar ao longo 
da vida – Projetos de 
intervenção 

Filipa Coelhoso; 
Gina Tomé; 
Marta Reis 

Público em 
geral 
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2º SEMESTRE | 2019 - 2020 

Mês Atividades Objetivos Intervenientes 
Destinatários 

Fevereiro 
Projetos 
Empreendedores de 
ASC e ES 

Divulgar projetos de 
empreendedorismo 
de ex-alunos de ASC e 
ES 

Rita Anton, Gonçalo 
Carvalho, Hélder 
Gamboa, Hélder 
Jerónimo, Pedro 
Gonzalez, Teresa 
Martins, Sónia 
Gerardo 

Comunidade 
ISCE e 
População em 
Geral 

Março Seminário "Animação 
de Bibliotecas" 

Apresentar o trabalho 
de Animação em 
Bibliotecas 

Andreia Carapinha - 
Biblioteca 
Municipal D. Dinis 
(Odivelas) 

Comunidade 
ISCE e 
População em 
Geral 

Abril 

Fórum: 
Responsabilidade 
Social para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Promover as 
diferentes dimensões 
da Responsabilidade 
Social e contribuir 
para a 
implementação de 
práticas sustentadas 
nas diversas aéreas 
da sociedade. 

Convidados 
especializados nas 
áreas de ASC, ES e 
GT 

Alunos dos 
departamentos 
de CSH e 
Turismo 

Maio 

Apresentação de 
Estudos Etnográficos 

Dar a conhecer 
aspetos culturais de 
comunidades em 
Portugal 

Alunos de 1º ano 
ASC e ES e 
Entidades 

Convidadas 

Comunidade 
ISCE e 
População em 
Geral 

Ageing Congress 2020 

Apresentação e 
publicação do projeto 
de ASC: Animar a 
dependência da 3ª 
idade 

Sónia Sousa, Eva 
Corrêa 

População em 
Geral 

junho 

Apresentação Projetos 
2º ano (ASC, ES E SFC)  

Apresentação pública 
dos Projetos de 
Estágio desenvolvidos 
no 2º ano 

Alunos 2º ano  
ASC e ES 

Comunidade 
ISCE, Parceiros 
Institucionais e 
Público em 
Geral 

III Jornadas Técnico-
Científicas: Práticas de 
ASC e ES - 3º ano (ASC 
E ES) 

Apresentação pública 
dos Projetos de 
Estágio desenvolvidos 
no 3º ano 

Alunos 3º ano ASC e 
ES 

Comunidade 
ISCE, Parceiros 
Institucionais e 
Público em 
Geral 
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4.4 Departamento de Turismo 

Cronograma de atividades e objetivos específicos 

 

SETEMBRO 

Atividade: TRABALHO ADMINISTRATIVO - PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO  

Local: ISCE 

Objetivos: 

Receção e resposta aos pedidos de informação sobre o curso enviadas 
por candidatos 
Receção e processamento de candidaturas ao curso de Licenciatura em 
Turismo; 
Análise de processos de estudantes por ingresso ‘tradicional’ 
Análise de processos de estudantes por ingresso especial 
Análise de processos de estudantes por ingresso especial – maiores de 
23 

 

Atividade: TRABALHO ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇÃO DE HORÁRIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: 
Desenho, afixação e distribuição dos horários das turmas do 1º 

semestre para o ano letivo corrente   

 

Atividade: 
Coorganização do Congresso Internacional de Turismo da AICA, no dia 

Mundial do Turismo 

Local: Museu de Eletricidade Casa da Luz, Funchal, Madeira 

Destinatários: Público 

Objetivos: 

Envolver mais o ISCE com o mercado empresarial e associativo 
Dar maior notoriedade ao ISCE na ilha da Madeira 
Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências 

Orçamento: A cargo da AICA 

Observações: Presença do Diretor do Deptº de Turismo do ISCE como orador. 
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Atividade: LANÇAMENTO DO VOLUME 13, Nº 1 (EDIÇÃO 23ª), DO TOURISM AND 
HOSPITALITY INTERNATIONAL JOURNAL 

Local: ISCE 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, nacional e internacional, 
da área. Público 

Objetivos: 

Incrementar o número de publicações da revista 
Aumentar a produção científica do Departamento de Turismo do ISCE 
Divulgação nacional e internacional da revista e do Departamento de 
Turismo do ISCE 

Observações: Publicação digital. Edição regular (semestral) 

 

OUTUBRO 

Atividade: 

4ª EDIÇÃO DO PROJETO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL ENTRE O 
DEPARTAMENTO DE TURISMO DO ISCE E O DEPARTMENT OF 
LANGUAGES, LITERATURES & LINGUISTICS/FACULTY OF LIBERAL ARTS 
& PROFESSIONAL STUDIES DA YORK UNIVERSITY/ TORONTO/CANADÁ 

Local: Portugal e Canadá 

Objetivos: 

Realizar um trabalho de avaliação comum a 3 unidades curriculares da 
Licenciatura em Turismo do ISCE – Introdução ao Turismo, Português e 
Inglês Língua 
Transformar este trabalho em projeto de investigação financiado por 
entidades externas 
Incrementar a internacionalização do Departamento de Turismo do ISCE 
e dos seus docentes 
Aumentar a participação internacional do Departamento de Turismo do 
ISCE 
Divulgação do Departamento de Turismo do ISCE 
Dinamizar as parcerias internacionais 
Inovar em programas internacionais direcionados para os alunos 

Observações: 

Projeto de intercâmbio internacional entre o Departamento de Turismo 
do ISCE e o Department of Languages, Literatures & Linguistics/Faculty 
of Liberal Arts & Professional Studies da York 
University/Toronto/Canadá, que visam atividades de ensino e de 
pesquisa no contexto do curso de Licenciatura em Turismo do ISCE e de 
disciplinas de ensino da Língua Portuguesa, como Intermediate 
Portuguese e Advanced Portuguese, em toronto. Participação de 15 
alunos do ISCE. 
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Atividade: VISITA DE ESTUDO À 12º EDIÇÃO DO FESTIVAL ART&TUR - 23 a 
25/10/2019 

Local: Torres Vedras 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar ligações emocionais entre alunos 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências 

Destinatários: Estudantes do Departamento de Turismo do ISCE 

Orçamento: 250,00€ (comparticipado com 10€/estudante) 

Observações: -- 

 

Atividade: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “Future Trends in Tourism”, proferida 
pelo Professor LUIZ MOUTINHO, da Universidade de Suffolk e 
Universidade do South Pacific, referência mundial do marketing. 

Local: Auditório do ISCE 

Objetivos: 

Projetar o ISCE para o mercado empresarial 
Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. 
Público 

Observações: Evento presencial com transmissão via Youtube, através do canal do 
Departamento de Turismo. 

 

NOVEMBRO 

Atividade: 
WORKSHOP “FÓRUM TURISMO – ESTUDOS DE CASO DE EVENTOS 
REAIS”, COM ANTÓNIO MARTO, PRESIDENTE DO FÓRUM TURISMO - 
18/10/2019 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências e Criar condições para que os 
estudantes possam esclarecer dúvidas junto dos profissionais. 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências. 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. 
Público 
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Observações: Evento presencial com transmissão via Youtube, através do canal do 
Departamento de Turismo. 

 

Atividade: 
APRESENTAÇÃO “ESTÁGIOS INTERNACIONAIS”, COM KAROLINA 
ELENIS, DIRETORA ASSITENTE DA ALGOOS STUDY, WORK AND TRAVEL 
INC, RHODES, GREECE. 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências internacionais 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas de 
mobilidade junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências internacionais 
Incrementar a mobilidade internacional  

Destinatários: Toda a comunidade académica do Departamento de Turismo do ISCE 

Observações: 
Evento presencial com transmissão via Youtube, através do canal do 
Departamento de Turismo. 

 

Atividade: 
PREPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROVAS DE ESPECIALISTAS DOS 
DOCENTES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO ISCE 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar a qualificação dos professores do Departamento de Turismo 
do ISCE 

Equilibrar os ratios da A3ES  

Destinatários: Professores do Departamento de Turismo do ISCE 

 

Atividade: PROCESSAMENTO DAS MOBILIDADES ERASMUS+ PARA ESTUDANTES E 
STAFF PARA O 2º SEMESTRE. 

Local: Europa 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos internacionais em áreas específicas da 
atividade turística, em formato de ensino e em estágios 
Potenciar a aquisição e a partilha de experiências internacionais e 
interculturais 
Criar condições financeiras para experiências internacionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências 

Destinatários: Toda a comunidade do Departamento de Turismo 

Observações: Ao abrigo dos vários inter institutional agreements 
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Atividade: 
CONFERÊNCIA NA ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA SOBRE O FUTURO 
DO TURISMO. PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO DO ISCE 

Local: ISCE 

Objetivos: 
Divulgar a oferta formativa de Turismo do ISCE 
Aproximar o ISCE a mais uma escola profissional 

Destinatários: 
Toda a comunidade académica e profissional, interna e externa ao ISCE. 
Público 

 

DEZEMBRO 

Atividade: CALL FOR PAPERS DO TOURISM AND HOSPITALITY INTERNATIONAL 
JOURNAL - THIJ 

Local: Online 

Objetivos: 

Comunicar intensamente o Call for papers do THIJ para mais uma nova 
edição regular da revista, a sair em março de 2019, através dos canais 
online 
Conseguir um número mínimo de 8 papers candidatos, nacionais e 
internacionais, mantendo a estabilidade em relação à edição anterior 

Destinatários: Contactos particulares e centros/núcleos/departamentos de Turismo 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO ÀS TERMAS DO ESTORIL, HOTEL PALÁCIO, CASINO 
ESTORIL E CENTRO DE CONFERÊNCIAS DO ESTORIL 

Local: Estoril 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos 
vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com 
organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer produtos em desenvolvimento e consolidados 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita comparticipada 
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JANEIRO 

Atividade: VIAGEM CULTURAL INTERTURMAS DE 3 DIAS AO ESTRANGEIRO 

Local: Madrid - FITUR 

Objetivos: 

Integração dos alunos do curso de Licenciatura em Turismo na realidade 
dos vários mercados turísticos 
Fomentar o contato dos alunos do curso de Licenciatura em Turismo 
com organizações turísticas e culturas estrangeiras 
Conhecer a “capital da Europa” e as suas dinâmicas 

Destinatários: Todos os alunos e professores do Departamento de Turismo 

 

Atividade: SESSÕES DE WORKSHOPS DE “COZINHA” COM O CHEF VÍTOR SOBRAL 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas junto 
dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades e 
competências 

Destinatários: Alunos finalistas da Licenciatura em Turismo e do CTESP em GHA. 

Observações: Enquadrado na parceria ISCE – Academia Vítor Sobral. 

 

Atividade: 
REUNIÕES COM ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS PARA FORMALIZAÇÃO DE 
ESTÁGIOS 

Local: Nas empresas/instituições 

Objetivos: 

Estabelecer reuniões com organizações turísticas para definir os 
parâmetros dos estágios 
Estabelecer reuniões com organizações turísticas para definir os 
parâmetros dos Protocolos de Colaboração 

Destinatários: Turma do 3º ano (finalistas) da licenciatura em Turismo 
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FEVEREIRO 
 

Atividade: 

COORGANIZAÇÃO DA INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MANAGEMENT, TECHNOLOGY AND TOURISM - ICOMTT2020, 
ATRAVÉS DO THIJ, EM PARCERIA COM O INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
SANTARÉM E INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA – 6 e 7/02/2020 

Local: Instituto Politécnico de Santarém 

Destinatários: Público 

Objetivos: 

Envolver mais o ISCE em parcerias institucionais 
Dar maior notoriedade ao THIJ 
Aumentar os conhecimentos em áreas específicas da atividade turística 
Potenciar a partilha de experiências 

 

Atividade: 
FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS COM AS ENTIDADES DE 
ACOLHIMENTO PARA ESTÁGIOS E INÍCIO DAS PRÁTICAS EM 
CONTEXTO DE TRABALHO 

Local: Portugal 

Objetivos: 

Integrar os estudantes em estágios adequados nas organizações 
turísticas 
Incrementar o número de parceiros do departamento 
Consolidar e intensificar o funcionamento do curso, incutindo maior 
projeção 
Aproximar as empresas do departamento de Turismo 

Destinatários: 
Todas as empresas e instituições de âmbito turístico, hoteleiro e de 
restauração 

Observações: 
Os estágios atribuídos vão ao encontro dos pedidos feitos por cada um 
dos estudantes 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO À SALA DE PROVAS VINHOS DE PORTUGAL 

Local: Sala de Provas Vinhos de Portugal 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos 
vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com 
organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 
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Atividade: 
WORKSHOP COM A DR.ª DANIELA COSTA, DA VINIPORTUGAL. 
ENQUADRADO NO CICLO DE WORKSHOPS DA UNIDADE CURRICULAR 
DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

 

Atividade: MOBILIDADES ERASMUS+ PARA ESTUDANTES E STAFF PARA O 2º 
SEMESTRE. 

Local: Europa 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos internacionais em áreas específicas da 
atividade turística, em formato de ensino e em estágios 
Potenciar a aquisição e a partilha de experiências internacionais e 
interculturais 
Criar condições financeiras para experiências internacionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Toda a comunidade do Departamento de Turismo 

Observações: Ao abrigo dos vários inter institutional agreements 
 

MARÇO 
 

Atividade: VISITA EDUCACIONAL À BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

Local: FIL – Parque das Nações 

Objetivos: 

Integração dos alunos do curso do Departamento de Turismo na 
realidade dos vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos estudantes do Departamento de Turismo 
com organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer a maior feira de turismo do país e uma das maiores do 
mundo e as suas dinâmicas 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 
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Atividade: VISITA DE O PARQULA DE LISBOA 

ocal: Parque Vinícola de Lisboa 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos 
vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com 
organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM O ENG.º ANTÓNIO COELHO, COLINAS DO DOURO. 
ENQUADRADO NO CICLO DE WORKSHOPS DA UNIDADE CURRICULAR 
DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

 

Atividade: JANTAR GLOBAL DO DEPARTAMENTO DE TURISMO  

Local: Lisboa 

Objetivos: 
Reunir anualmente toda a comunidade turística do ISCE 
Proporcionar aos atuais alunos o contacto com ex-alunos do ISCE 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Jantar pago 

 

Atividade: LANÇAMENTO DO Nº 14, VOLUME 1 [EDIÇÃO 24], DO TOURISM AND 
HOSPITALITY INTERNATIONAL JOURNAL 

Local: 
ISCE 

Destinatários: Toda a comunidade académica e profissional, nacional e internacional, 
da área. Público 

Objetivos: 
Incrementar o número de publicações da revista 
Aumentar a produção científica do Departamento de Turismo do ISCE 
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Divulgação da revista e do próprio do Departamento de Turismo do 
ISCE 

Observações: Publicação digital. Edição regular (semestral) 

 

Atividade: 
COORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DA SUA 
REVISTA CIENTÍFICA (THIJ) NO “CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. CITURS 2019. OCTUBRE 2019" 

Local: Espanha 

Objetivos: 

Incrementar a internacionalização do Departamento de Turismo do 
ISCE e dos seus docentes 
Aumentar a participação internacional do Departamento de Turismo do 
ISCE 
Divulgação do Departamento de Turismo do ISCE 
Dinamizar as parcerias internacionais 

Observações: 

Parceria com a Universidade da Coruña, Galicia, España. 
http://citurs.wixsite.com/citurs, Universidad de Guanajuato (México), 
Universitat de les Iles Balears (Spain), Universidade de Pernambuco 
(Brasil), Lab2PT, Universitat Autónoma de Barcelona (Spain) e 
Universidade Aberta (Portugal). O THIJ será uma vez mais a revista que 
publicará todos os trabalhos científicos do evento. 

 

ABRIL 
 

Atividade: 1ª COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE ESTÁGIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Incentivar os alunos finalistas à crítica e autocrítica fundamentadas 
Aumentar a capacidade de comunicação oral dos estudantes finalistas 
Divulgar e partilhar as suas experiências iniciais pelos restantes colegas 
de curso 
Gerar a reflexão nos colegas do 1º e 2º anos do curso 

Destinatários: 
Todos os alunos e docentes da Licenciatura em turismo e restantes 
cursos. Orientadores locais de estágio. Público 

 

Atividade: ISCE TOURISM DAY 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas do ambiente 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para receber estudantes dos cursos profissionais de 
turismo no ISCE 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Toda a comunidade de estudantes de turismo 

Observações: Manhã: Conferências; Tarde: Atividades de animação turística 
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Atividade: VISITA DE ESTUDO À ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA DOM DINIS 

Local: Escola Profissional Agrícola Dom Dinis 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos 
vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com 
organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 
 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM A ENG.ª MÓNICA BÉRTOLO, HERDADE FONTE 
PAREDES. ENQUADRADO NO CICLO DE WORKSHOPS DA UNIDADE 
CURRICULAR DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências. 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

 

Atividade: 
JORNADAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas  
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

Observações: 
Organização conjunta com o Deptº de Ciências Sociais e Humanas do 
ISCE 
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Atividade: BROADCAST VIA CORREIO FÍSICO E ELETRÓNICO 

Local: 

Região de Lisboa: Escola Secundária D. Pedro V – Sete Rios, Lisboa; 
Escola Secundária de Caneças – Caneças; Escola Secundária da Ramada 
– Odivelas; Escola Secundária da Pontinha – Odivelas; Escola 
Secundária de Odivelas – Odivelas; Escola Secundária Dr. António C. de 
Figueiredo – Loures; Escola Secundária José Afonso – Loures; Escola 
Secundária Pedro Alexandrino – Póvoa de Stº. Adrião; Escola 
Secundária José Saramago – Mafra 

Objetivos: 
Fornecer informações sobre os cursos de Turismo com o propósito de 
atrair e reter potenciais alunos 
Divulgação dos cursos em escolas da área envolvente do ISCE 

Destinatários: Escolas secundárias e técnico-profissionais com cursos de Turismo 

Observações: 
Envio de material promocional do curso de Licenciatura em Turismo e 
dos novos CTSP do ISCE, durante todo o mês, de 7 em 7 dias. 

 

Atividade: 
FORMAÇÃO PRÁTICA DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS  

Local: Parque Municipal do Cabeço de Montachique 

Objetivos: 

Iniciar o projeto da UC de Animação Turística e Organização de Eventos 
Capacitar os alunos para a gestão no terreno e de instalações a utilizar 
para a implementação do projeto 
Fornecer as bases para uma prática criativa e eficaz de atividades de 
animação e eventos 
Fomentar o espírito de equipa, colaboração e apoio em grupo 
Capacitar para as regras básicas de segurança e monitorização destas 
atividades 

Destinatários: 
Turma do 2º ano do curso de Licenciatura em Turismo e 1º anos dos 
CTESP em Turismo Desportivo e de Aventura e Gestão Hoteleira e 
Alojamento  

Observações: Deslocação dos alunos em viatura própria ou autocarro da Pedago 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM O ENG.º JOÃO VICÊNCIO, ENOPORT UNITED WINES. 
ENQUADRADO NO CICLO DE WORKSHOPS DA UNIDADE CURRICULAR 
DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 
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Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

MAIO 

Atividade: 
VIAGEM CULTURAL E DE AVENTURA INTERTURMAS AO CAMPO 
MILAVENTURAS 

Local: Montargil 

Objetivos: 

Integração dos alunos em práticas turísticas 
Fomentar o contacto dos estudantes com organizações turísticas e 
novos produtos 
Conhecer a oferta turística nacional 
Teambuilding 

Destinatários: Todos os estudantes do Departamento de Turismo do ISCE 

 

Atividade: VISITA DE ESTUDO À COMISSÃO VITIVINÍCOLA DA REGIÃO DE LISBOA 

Local: Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa 

Objetivos: 

Integração dos alunos do Departamento de Turismo na realidade dos 
vários mercados turísticos 
Fomentar o contacto dos alunos do Departamento de Turismo com 
organizações turísticas nacionais e estrangeiras 
Conhecer uma região turística em desenvolvimento 

Destinatários: Todos os alunos, ex-alunos e professores do Departamento de Turismo 

Observações: Visita enquadrada na UC de Enologia 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM O ENG.º ROMEU OLIVEIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE 
OEIRAS, VINHOS DE CARCAVELOS. ENQUADRADO NO CICLO DE 
WORKSHOPS DA UNIDADE CURRICULAR DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 
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JUNHO 

Atividade: 2ª COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE ESTÁGIOS 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Incentivar os alunos do 3º ano à crítica e autocrítica fundamentadas 
Aumentar a capacidade de comunicação dos alunos finalistas 
Divulgar as suas experiências finais pelos restantes colegas de curso 
Gerar a reflexão nos colegas do 1º e 2º anos do curso 
Avaliar a evolução dos alunos em estágio e as suas impressões finais 

Destinatários: 
Todos os alunos e docentes da Licenciatura em turismo e restantes 
cursos. Orientadores locais de estágio. Público 

 

Atividade: 
WORKSHOP COM O DR. ANDRÉ TEODORO, COMISSÃO VITIVINÍCOLA 
DA REGIÃO DE LISBOA. ENQUADRADO NO CICLO DE WORKSHOPS DA 
UNIDADE CURRICULAR DE OPÇÃO: ENOLOGIA 

Local: ISCE 

Objetivos: 

Aumentar os conhecimentos em áreas específicas de vinhos 
Potenciar a partilha de experiências 
Criar condições para que os estudantes possam esclarecer dúvidas 
junto dos profissionais 
Permitir a reflexão acerca de mecanismos de estímulo de capacidades 
e competências 

Destinatários: Todos os alunos do Departamento de Turismo 

JULHO 

Atividade: ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA FESTA DE FINALISTAS 

Local: ISCE 

Objetivos: 
Reunir e unir toda a comunidade do Departamento de Turismo do ISCE 
Incentivar e fomentar o convívio e as relações 

Destinatários: Professores, estudantes, ex-professores, ex-alunos e parceiros 

 

 

mailto:geral@isce.pt
http://www.isce.pt/


42 

Rua Bento Jesus Caraça, 12 

 2620-379 Ramada – Odivelas 
Telf: 219 347 135 | Fax: 219 332 688 
E-mail: geral@isce.pt 
www.isce.pt  
PLANO DE ATIVIDADES 
2019-2020 

              
 
 

 

  

 

4.5 Centro de Investigação - CI-ISCE 

O presente plano de atividades para além de manter todo o trabalho de gestão e organização da produção 

científica dos seus colaboradores fundamenta-se na necessidade de estabelecer os núcleos de investigação 

provenientes das áreas gerais de investigação (Educação; Ciências Sociais; Ciências Empresariais e Turismo; 

Ciências do Desporto) que se encontram no documento relativo aos estatutos do CI-ISCE. 

Mês Atividade Objetivos Destinatários 

outubro a 
novembro 

Reunião inicial com 
diretores e 
coordenadores de 
departamento 
(investigadores) 

Dinamizar os núcleos de investigação. Motivar à participação 
no Seminário “Contributos da investigação no desenvolvimento 
académico e profissional” (a desenvolver em janeiro) 

Comunidade ISCE 

outubro a 
novembro 

Criação da equipa 
de investigação 
para participação 
no projeto 
internacional de 
investigação 
resultante da 
parceria entre o 
ISCE e a UDCA 

Relación entre los estilos de aprendizaje e implementación de 
estrategias didácticas para el desarrollo de competencias 
comunicativas y la comprensión de una lengua extranjera de los 
estudiantes de la u.d.c.a colombia y del isce portugal 

Grupo de 
Investigadores do CI 
ao abrigo do 
protocolo 

setembro a 
julho 

Gestão do site- 
eventos, Base de 
dados produção 
cientifica; 

discussões em 
grupos;investigação: 
inscrição Orcid e ID 
Research 

Organizar, gerir e atualizar informação no site do CI. 

Incentivar à participação e publicação científica 
Comunidade ISCE 

novembro 
a julho 

Projeto 
FamilyEDunet 

Colaborar na adaptação do curso para Portugal 
Grupo de 
Investigadores do CI  

dezembro 
e julho 

Atualização da 
produção científica 
de cada 
investigador 

Atualizar produção científica no site referente ao ano civil de 
2019 e parte do ano de 2020 (julho) 

Comunidade ISCE 

utubro a 
janeiro 

Seminário de 
investigação - 
“Contributos da 
investigação no 
desenvolvimento 
académico e 
profissional” 

Motivar para a importância da investigação no percurso 
académico e profissional – (Seminário com um investigador 
convidado – 1 tarde no mês de janeiro) 

Comunidade ISCE 

fevereiro 
junho 

Evento “Fórum de 
investigadores” 

Apresentar investigação através dos projetos dos cursos de 
mestrado do departamento de educação e do departamento de 
ciências sociais 

Comunidade ISCE/ 
Comunidade 
Académica 

abril a maio 
Levantamento dos 
projetos de alunos 
para publicação 

Potencializar os projetos de mestrado para publicação e 
participação em comunicações internacionais 

Comunidade ISCE 

maio a julho 

Dinamização dos 
vários projetos dos 
cursos de 
licenciatura e 
mestrado 

Projetar alguns dos trabalhos de licenciatura e mestrado como 
publicação científica para o ano de 2017-18 

Comunidade ISCE 

mailto:geral@isce.pt
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Cronograma de atividades do CI: 2019-20 
 

Atividades CI setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho 

Reuniões com 
diretores e 
coordenadores: 
criação de 
núcleos de 
investigação 

           

Gestão: eventos, 
Base de dados 
produção cientifica; 

           

Reuniões 
investigadores 

           

Atualização da 
produção cientifica 
de 2019 e 2020 

           

Projetos FCT e 
Projetos CI-ISCE 
Internacionalização  

           

Dinâmicas 
semanais do CI + 
discussões em 
núcleos de 
investigação: 
inscrição Orcid e 
ID Research 

         

 

 

 

  

Seminário de 
Investigação - 
“Contributos da 
investigação no 
desenvolvimento 
académico e 
profissional” 

      

 

 

 

 

     

Organização do 
evento “Fórum de 
investigadores”- 
Interdepartamental 

           

Levantamento dos 
projetos de alunos 
para publicação 

           

Dinamização dos 
vários projetos dos 
cursos de licenciatura 
e mestrado 

           

mailto:geral@isce.pt
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 4.6 Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade-GAPQ 

 

 

JAN.2020 FEV.2020 MAR.2020 ABR.2020 MAI.2020 JUN.2020 

Reunião geral da 
Equipa 

Formalização 
Estratégia 

Aprovação Política 
Qualidade ISCE 

Reuniões sectoriais 
do GAPQ 

1º Fórum 
Qualidade 
presencial _ alunos 

Questionários PND 

Construção 
questionários 

Construção 
Questionários 

Tratamento 1os 
dados 

Fórum Qualidade 
Plataforma 

Workshop 
Qualidade _ 
Docentes ISCE 

 

1ª fase Felgueiras _ 
1ºS 

Imagem GAPQ Espaço GAPQ _ site 
ISCE 

Construção de 
procedimentos 
internos 

Workshop 
Qualidade PND 

Questionários Odivelas – 
2º S (Lic.) 

 Apresentação 
GAPQ 

Avaliação 
Desempenho PND 

Tratamento final 
1ºS 

Concursos 
Melhores Ideias 

 

 1ª fase Odivelas _ 
1ºS 

Construção 
Questionários 

Publicação 
resultados site 

  

  2ª fase Odivelas _ 
1ºS 

   

JUL.2020 AGO.2020 SET.2020 OUT.2020 NOV.2020 DEZ.2020 

 Tratamento de 
dados 2º semestre 

2º Fórum 
Qualidade 
presencial _ alunos 

1ªs Jornadas 
Qualidade_ISCE 

Projecto(s) 
Investigação: 
Cultura de 
Qualidade 

Prémios – concursos 
Melhores Ideias 

Questionários 
Odivelas – 2º S 
(Mestrados.) 

Publicação dados 
site ISCE 

Questionários 
Expectativas 
2011/2012 (Lic.) 

Questionários 
Expectativas 
2011/2012 
(Mestrados) 

Workshop 
Qualidade _ 
docentes 

Estratégia de Qualidade 
Projectos 
Internacionalização 

Questionário 
Parceiros Externos 

 Manual da 
Qualidade _ ISCE 

 Workshop 
Qualidade _ PND 
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 4.7 Centro de Cooperação e Relações Internacionais - CCRI 
 

CCRI coordena, acompanha e apoia o desenvolvimento de iniciativas de internacionalização do 

ensino do ISCE no âmbito da cooperação e mobilidade académica. 

A internacionalização do ISCE tem-se desenvolvido através 

i.   do desenvolvimento de ações de cooperação; 

ii.  da participação em redes internacionais; 

       iii. da promoção de projetos de investigação em parceria com instituições estrangeiras; da   

           promoção de programas de mobilidade de estudantes, docentes, staff e investigadores 

 

Os desafios estratégicos definidos para 2017-20 assentam nos seguintes desideratos: 
 

- Para internacionalizar a instituição  

 Introduzir e incrementar a dimensão internacional na vida e na personalidade do ISCE 
enquanto instituição de ensino superior, incluindo na sua missão e nas dinâmicas da 
comunidade envolvente, de modo a que se compreenda a instituição como parte da cena 
internacional na qual se desenvolve a atividade global ou do mundo.  

 Aumentar a presença do ISCE em ambientes globais, enquanto instituição internacional e com 
uma comunidade transfronteiriça desenvolvendo a marca internacional e promovendo-a 
como marca sólida e reconhecida no país e no mundo. 

 - Para internacionalizar pessoas 

 Promover o desenvolvimento de competências culturais e internacionais em toda a 
organização ISCE, quer entre as pessoas que participam ativamente em atividades de 
mobilidade, quer entre aquelas que, não o tendo feito reconhecem a existência de 
programas de mobilidade e internacionalização na sua instituição.  

 Tendo em vista o reconhecimento do ISCE como comunidade internacional promotora da 
mobilidade, a aposta na qualidade da receção dos grupos de visitantes internacionais é um 
fator determinante. 

- Para internacionalizar o ensino, a investigação e promover a transferência de tecnologia  

No âmbito do ensino-aprendizagem: 
 Internacionalizar a sua população discente e docente, pretendendo-se fomentar as 

mobilidades (incoming e outgoing) de alunos, docentes e pessoal não docente; 

 Criar cursos avançados de curta duração em associação com parceiros internacionais, 
promovendo a sua integração em planos curriculares de 1º e 2º ciclo.  

No âmbito da investigação: 
 Aumentar o  n.º de publicações internacionais com arbitragem científica. 

 Aumentar o n.º de comunicações em eventos científicos, associados a publicação em revistas 
de elevado fator de impacto.  
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 Incrementar o nº de iniciativas internacionais (nas quais se incluem eventos, projetos) de cariz 
científico, cultural e afins. 

 Reforçar e aprofundar a comunicação externa através de mecanismos que garantam a 
divulgação da produção científica da instituição (ex. redes sociais). 

- Para reforçar a parceria estratégica e as parcerias externas  

 Aproveitar as parcerias externas que possam ajudar a aumentar e melhorar a atividade 
internacional ISCE e dos grupos que a compõem. 

 Favorecer a procura de novos parceiros e consolidar parcerias existentes, a estratégia passa, 
assim, por uma ação de duas vias, o que nos permitirá localizar internacionalmente novas 
possibilidades de negócios, compreender o seu potencial e resultados e atrair novos talentos 
e projetos. 

- Para o desenvolvimento de ferramentas e recursos adequados à implementação das atividades 
de internacionalização  
 

A internacionalização requer procedimentos específicos em alguns casos. Noutros casos, há 

procedimentos comuns a outras áreas de atividade que exigem adaptação ou alguma flexibilidade 

para responder às exigências impostas pelos processos de negócios internacionais. 

 

Em face dos desafios estratégicos definidos são objectivos do CCRI, para 2019/2020, os seguintes: 

- Internacionalização da instituição  

 Implementar um plano de internacionalização através da assinatura de novos contratos 
interinstitucionais, baseados nos princípios de uma gestão corporativa com a participação de 
académicos, colaboradores e estudantes, contando ainda com a participação da 
administração da instituição. 

 Reforçar os níveis de notoriedade regional, nacional e internacional junto de instituições de 
ensino, de empresas e da comunidade em geral, quer da formação de ensino superior 
ministrada, quer da investigação produzida. 

 Identificar a marca ISCE com os seus aspetos de excelência e de diferenciação, destacando o 
que se faz ao nível da investigação e desenvolvimento. 

 Criar nos site do ISCE um espaço dedicado à internacionalização, em língua inglesa e 
espanhola, no qual conste toda a informação necessária e adequada ao desenvolvimento da 
internacionalização da instituição; 

 Aproveitar a internacionalização da comunidade ISCE para melhorar a projeção da marca 
ISCE; 

 Incentivar o desenvolvimento e implementação de estratégias para fomentar a 
internacionalização das unidades e departamentos do ISCE. 
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 - Internacionalizar pessoas - Mobilidade 

A atração de estudantes estrangeiros/internacionais é um objetivo prioritário.                                        

  Ações a propor:  

 Lecionação de cursos em língua inglesa, fundamentalmente para atração de estudantes 
internacionais, bem como de estudantes em mobilidade incoming. 

 Oferta educativa em regime e-learning/b-learning, dirigida aos estudantes internacionais, que 
pretendem realizar estudos de pós-graduação em Portugal. 

 Para favorecer a candidatura de estudantes brasileiros aos cursos de licenciatura, analisar a 
possibilidade de estabelecer um convénio com o INEP, do Brasil, para utilização do ENEM - 
Exame Nacional de Ensino Médio como prova de ingresso. 

 Reforçar a dinamização de sessões periódicas de informação sobre o estímulo à mobilidade  
para estudos e estágios. 

 Identificar os motivos que os estudantes consideram importantes na decisão de realizar a 
mobilidade (ex. país de acolhimento). 

 Estabelecer novas parcerias em função das motivações manifestadas pelos alunos. 

 Promover a mobilidade para aumentar o envio e a receção de pessoal docente e não docente 
(staff); 

 Melhorar a receção das comunidades internacionais de entrada; 

 Incluir a internacionalização nos sistemas de avaliação da qualidade interna; 

 Rever o plano de formação atual e apresentar oferta formativa que inclua o ensino da língua 
portuguesa para estrangeiros; 

 Organizar atividades que promovam o intercâmbio social, cultural e linguístico no âmbito da 
presença da comunidade internacional ISCE, através das missões com as instituições que 
compõem a Rede Ilumno. 

Para internacionalizar o ensino, a investigação e promover a transferência de tecnologia: 

 Conceber uma estratégia de internacionalização para cada um dos níveis de estudo 
(licenciatura e mestrado); 

 Promover a inovação em questões de ensino relacionadas com a internacionalização, 
nomeadamente a implementação de cursos de formação em e-learning; 

 Adaptar os regulamentos existentes que regem as atividades de cooperação de 
desenvolvimento, assim como as ferramentas através das quais se desenrolam;  

 Promover a consciencialização e o debate sobre o ISCE âmbito da Agenda 2030 adotada pelas 
Nações Unidas; 

 Promover a visualização e a divulgação das atividades de investigação, nomeadamente 
através das redes internacionais das quais fazemos parte, como p.e. o Grupo Kenta na 
Colombia e o Department of Languages, Literatures & Linguistics/Faculty of Liberal Arts & 
Professional Studies da York University/Toronto/Canadá, entre outros. 
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Programa Erasmus+  

Dinamizar e incrementar o Programa Erasmus+ face à aprovação pela Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação a candidatura da PEDAGO/ ISCE  à Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of 
Individuals - KA103 - Higher education student and staff mobility within programme countries, com o 
código de candidatura n.º I530971, a executar entre 01/06/2019 e 31/05/2021 (24 meses), de acordo 
com as seguintes atividades de mobilidade: 

 
 

Este projeto, com o código n.º 2019-1-PT01-KA103-060448, apresenta um orçamento de 11.550,00€ 

atribuídos à Pedago/ISCE , para realizar as ações de apoio às 33 mobilidades de staff e estudantes e 

37.150,00€ para o apoio individual e viagens à realização destes fluxos, totalizando o montante 

global de 48.700,00€. Em seguida expõe-se a distribuição do valor correspondente ao apoio 

individual e viagens. 

 
Prevê-se, ainda, durante o período deste plano, formalizar as candidaturas do Programa Erasmus+, 
na Ação-Chave 1 (KA1) — Mobilidade individual para fins de aprendizagem: Mobilidade individual 
nos domínios da educação, formação e juventude, para dar continuidade às mobilidades já realizadas 
e previstas ao abrigo dos dois últimos projetos aprovados.  
Estima-se, ainda, que surjam propostas de projetos dos departamentos científicos do ISCE e ISCE 
Douro, que se enquadrem e viabilizem a realização de candidaturas no âmbito da Ação-Chave 2 (KA2) 
- Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, numa (ou mais) das seguintes áreas:  
- Parcerias estratégicas nos domínios da educação, formação e juventude 
- Universidades europeias 
- Alianças do conhecimento 
- Alianças de competências setoriais 

- Reforço de capacidades no domínio do ensino superior 

- Reforço de capacidades no domínio da juventude 
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 4.8 Departamento Marketing e Comunicação 

 

Paid media campanhas de publicidade, outdoors, folhetos, facebook ou 
google ads, etc 

Earned Media relações com a Imprensa ou Parcerias ou Patrocínios 

Owned Media Meios internos sem custos 
 

Outros objetivos 

Aumentar tráfego no site e melhorar ranking SEO 

Aumentar 15% os subscritores (instagram) até Julho 

Aumentar 10 a 15 % quota de mercado (10 - 35 alunos) 

Timing Ação Destinatários 

Outubro 2019 
Presença no Guia da Inspiring Future a ser distribuída 

desde Outubro em escolas de todo o país 
Nacional 

Janeiro/Fevereiro Lançamento novo site Público em geral 

Janeiro a Junho Projeto Inspiring Future/ 20 Escolas Região Centro e Sul Potenciais Alunos 

Janeiro e Fevereiro Lona Escolas Secundárias da Região e clubes desportivos Público em geral 

Janeiro e Fevereiro Lona Escolas Secundárias da Região e clubes desportivos Público em geral 

Março Revista Turisver BTL Potenciais alunos  

Março Publireportagem -  Guia Mais Educativa Público em geral 

Março Presença na Futurália - 25 de março a 28 de março Público em geral 

Mar Atração estudantes Internacional | Notoriedade Público Brasileiro 

Março a Outubro Campanha - SEM Google e Adwords Público em geral 

Março e Junho 
Inserção de 1/2 Página nas edições de Março (Qualifica) 

Junho (Acesso ao ES) 
Público em geral 

Março a outubro Campanha Facebook e Insta Ads Público em geral 

Março e Abril Open Classes no ISCE Público em geral 

Abril ISCE Tourism Day 
Alunos Ensino 

Secundário de Turismo 

Maio 
Publicidade Fixa na Zona de Restauração (Loures 

Shopping, Ubbo e Strada) 
Público em geral 

Maio Campanha Zerozero- Banner Desporto Público em geral 

9,10 e 11 de Maio Atração de estudantes | Notoriedade Público em geral 

Maio e Junho 2 Mini Outdoor em Odivelas (ES Odivelas + Metro) Público em geral 

Junho Entrega de flyers - Presença institucional Público em geral 

Junho Artigo, notícia ou encarte no jornal Público em geral 

Maio (1) (2)  e Junho (1) 
(2) , Julho (1)  e 
Setembro (1) 

Ação de Rua (manhã – 8h | 10h) 
Portas das escolas e Metro de Odivelas 

Público em geral 

15 e 22 Junho, Julho e 
10 e 17 Setembro 

Ação Metro (4 semanas) 
Odivelas, Senhor Roubado e Amadora 

Público em geral 
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 4.9 ISCE.VIDA.ACTIVA 
 

O ISCE.Vida.Ativa reforça, no presente ano letivo, o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos através 

da manutenção de uma estratégia de promoção das redes de comunicação entre a comunidade educativa do 

ISCE, da ligação à comunidade envolvente enquanto potencial de desenvolvimento local, da inserção no 

mercado de trabalho, de uma educação empreendedora e do bem-estar pessoal e coletivo de toda a 

comunidade. A otimização das diferentes linhas de orientação desenvolve-se a partir da transversalidade de 

ações concertadas entre as diferentes estruturas do ISCE e do ISCE.Vida.Ativa. Neste sentido, e por forma a 

garantir uma maior eficácia e eficiência de atuação, preconiza-se a organização do trabalho da equipa em 

quatro estruturas: UNIVA (Unidade de Inserção para a Vida Ativa), UPA-EMP (Unidade de Promoção da 

Atividade Empreendedora), GECOM (Gabinete de Extensão Comunitária) e GPP (Gabinete Psicopedagógico). 

         Plano de Atividades ISCE.VIDA.ATIVA 

 
UNIVA UPA-EMP 

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGIO 

1
º 

SE
M

ES
TR

E 

SET. 
Receção aos Estudantes para novo ano académico 

OUT. 
Divulgação Ofertas de Emprego  Atendimento Psicopedagógico 

NOV. 
Divulgação Ofertas de Emprego  

Workshop: Gestão do Tempo 
Workshop: Gestão do Stress 

DEZ. 
Divulgação Ofertas de Emprego  Atendimento Psicopedagógico 

JAN. 
Divulgação Ofertas de Emprego  Atendimento Psicopedagógico 

FEV. 
Divulgação Ofertas de Emprego 

Workshop: “Criação 
de empresas e 
construção de 

plano de negócios” 

Rastreio do stress, depressão, 
burnout e engagement 
 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

MAR. 
Divulgação Ofertas de Emprego  Atendimento Psicopedagógico 

ABR. 
Divulgação Ofertas de Emprego 

Ação de 
Formação em 

Coaching 
Atendimento Psicopedagógico 

MAI. 
WorkShop: 

Como realizar um CV, cartas de 
apresentação e de motivação. 

Conferência: 
“Micro Crédito 

para micro e 
pequenas 
empresas” 

Atendimento Psicopedagógico 

JUN. WorkShop: Preparação de 
entrevistas 

Workshop:Direito 
laboral 

Workshop: Gestão do Stress 

JUL. Divulgação Ofertas de Emprego 
– via FB 

 Atendimento Psicopedagógico 
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5. Nota final 

 

O Plano de Atividades 2019-2020 respeita o Plano Estratégico 2017-2020 e representa um esforço 

para o desenvolvimento e crescimento da instituição. Os Eixos Estratégicos, considerados, chave para 

o cumprimento da Missão, representam linhas de orientação prioritárias de desenvolvimento da 

Instituição que foram consideradas para a elaboração deste plano. Assim, as ações previstas nos 

planos dos diferentes departamentos e estruturas e serviços, também estão enquadrados nos 

objetivo integrados nos eixos estruturantes do Plano Estratégico.  

Face ao exposto, com a elaboração deste documento de gestão pretende-se traçar as linhas que irão 

reger a atuação Institucional, não obstante os ajustes que se possam verificar. As medidas 

apresentadas direcionam-se para a comunidade académica. Com estas medidas pretende-se 

melhorar a qualidade de vida das pessoas de modo a melhor desempenharem as suas funções, 

contribuindo para o desenvolvimento integral, enquanto cidadãos intervenientes e responsáveis.  

 

 

 

Odivelas, 19 de dezembro de 2019 

  

O Presidente 

 

(Prof. Doutor Luís Picado) 
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