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Introdução 

 

O Relatório Anual 2015/2016, da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, é um 

documento que pretende dar cumprimento ao estipulado, em todas as alíneas, do Artigo nº 

159, da Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, nomeadamente no que concerne ao ano letivo 

2015/2016. 

Este relatório, em conjunto com toda a informação disponível no sítio da Internet da 

Escola, demonstra na prática, a política de transparência, de informação e publicidade 

veiculadas pelos artigos 161º e 162º, da mesma Lei.  

 

1.Grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual 

 

O plano estratégico e o plano anual foram parcialmente cumpridos, relativamente a 

algumas matérias, e foram totalmente cumpridos, no que respeita a outras, o que se pode inferir 

dos pontos que de seguida se apresentam. 

 

 

1.1. Grau de cumprimento do plano estratégico e anual relativamente à oferta formativa 

 

 

1.1.1. Funcionamento de cursos aprovados/acreditados 

 

Nos planos de atividades para 2015 e 2016 propunha-se o desenvolvimento de uma 

série de ações estratégicas e facilitadoras de implementação significativa de todos os ciclos de 

estudos aprovados/acreditados, sendo prevista a abertura de todos os cursos aprovados.  

Pode contatar-se que, no ano letivo 2015/16, foi possível a abertura de turmas de 

primeiro ano do curso de Licenciatura em Educação Básica, Mestrado em Educação Pré-Escolar 

e Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. Não foi possível 

abrir os primeiros anos dos cursos de Licenciatura em Educação Social, de Licenciatura em 



 
 

 
 

FM02-PR01 / V01   Página 7 de 54 

                                            Relatório Anual 2015-16 RA-01/V01 

16/02/2017 

Educação Ambiental e Cultura do Património e do Mestrado em Ciências da Educação na 

especialidade de Domínio Cognitivo e Motor por terem sido descontinuados, em dezembro de 

2014, março de 2015, e dezembro de 2014, respetivamente. Também não foi possível receber 

alunos para o primeiro ano dos cursos de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, devido a alteração do regime Jurídico de 

Habilitação para a Docência, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio. 

Os segundos ciclos de estudos em Ciências da Educação na especialização de 

Administração Escolar e na especialização de Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores 

continuaram em funcionando, mas verificou-se uma acentuada diminuição de admissões. 

No que concerne a pós-graduações, verificou-se que não foi possível a abertura de novas 

turmas. Também não foi possível abrir o 1º ano do Curso Técnico Superior Profissional em 

Intervenção Social e Comunitária, devido a atraso (da DGES) na aprovação do curso que apenas 

veio a ocorrer em outubro de 2015, o que impossibilitou a angariação de alunos. 

 No que concerne a número de turmas dos primeiros ciclos de estudos, verificou-se que 

a licenciatura em Educação Básica, teve a funcionar 2 turmas, sendo que era uma de 1º ano 

(diurna), e outra de 2º ano (diurna). 

No que respeita aos segundos ciclos de estudos de habilitação profissional para a docência, 

constatou-se que o Mestrado em Educação Pré-Escolar e o Mestrado em Educação Pré-Escolar 

e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico tiveram em funcionamento uma turma do 1º ano do curso 

em regime diurno, e o Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico teve em 

funcionamento uma turma de 2º ano do curso, em regime de diurno. Os mestrados em Ciências 

da Educação na especialização de Administração Escolar, na especialização de Supervisão 

Pedagógica e Formação de Formadores, tiveram em 2015/16 alunos de primeiro e alunos de 

segundo ano. 

 

 

1.1.2. Novos cursos 

 

No plano anual para 2015 estava prevista a apresentação de um Curso Técnico Superior 

Profissional, em conformidade com a legislação específica. Foi cumprido esse objetivo, já que 

em janeiro de 2015 foi apresentada à DGES uma proposta de um curso CTSP, tendo sido 
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aprovado o curso Técnico Superior Profissional em Intervenção Social e Comunitária em outubro 

de 2015.  

No início de 2014/15 (setembro/outubro de 2014), foram propostos 2 novos cursos de 

Mestrado à A3ES, a saber, Mestrado em Educação Pré-Escolar e Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. A necessidade de submissão destes cursos foi 

decorrente da não acreditação dos que os antecederam nas avaliações de 2012/13, mas cuja 

resposta final apenas ocorreu em 2014, e decorrente da alteração da legislação relativa ao 

regime jurídico de habilitação profissional para a docência DLnº79/2014, de 14 de maio. Por 

conseguinte, não estava previsto no plano anual para 2014 a submissão destes novos cursos. Os 

dois Mestrados foram aprovados e acreditados julho de 2015, e foi ainda possível efetuar as 

provas de acesso aos mestrados de forma a abrirem turmas para 2015/16. 

A tardia resposta por parte da A3ES, no que respeita aos mestrados, conduziu a uma tardia 

divulgação dos cursos, à impossibilidade de divulgação em alguns meios importantes como o 

“Guia Estudante” e a “Futurália”, que por sua vez conduziu a se abrir os novos cursos com um 

número de alunos inferior ao desejável. 

Em dezembro de 2014 descontinuou-se a Licenciatura em Educação Social e em outubro de 

2015 submeteu-se à A3ES uma nova licenciatura em educação Social, mais atualizada e em 

conformidade com as novas necessidades sociais. Contudo, a proposta de curso não foi 

acreditada pela A3ES, e desta forma o curso não entrou em funcionamento. 

 

 

1.2. Ações a desenvolver decorrentes de novas realidades 

 

 Considera-se primordial reforçar a equipa docente a Tempo Integral em áreas que se 

afiguram fundamentais para os cursos acreditados ou em processo de acreditação/avaliação. 

No entanto, em 2015/16 não foi possível concretizar esse reforço. 

 A nova localização das Instalações da ESEAG afigura-se muito vantajosa e planificou-se 

uma série de medidas a implementar com vista a tirar partido da nova localização e da partilha 

de instalações. 

 Foi criando o Gabinete de Explicações/apoio pedagógico, com o objetivo de atrair alunos 

de Ensino Básico e do Ensino Secundário, que por um lado melhorariam as suas competências e 
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conhecimentos, e por outro tomariam contacto com a ESEAG, podendo mais tarde vir a 

ingressar na oferta formativa da Escola. No entanto, em 2015/16, ainda não foi possível atrair 

alunos para o gabinete. 

 Tem sido desenvolvida uma parceria com a junta de Freguesia da Misericórdia com vista 

a proporcionar formação do pessoal da junta, tendo em consideração as necessidas específicas 

da junta de freguesia e da comunidade local. 

 Foi criada a nova estrutura organizacional Direção Geral de Educação e Intervenção 

Social. De entre os objetivos desta Direção destaca-se: 

(i) Formação graduada e não graduada em articulação com o setor social da autarquia; 

(ii) Apoiar a zelar pela integração de estudantes com necessidades educativas especiais; 

(iii) Apoiar os estudantes com dificuldades económico-financeiras e sociais, 

nomeadamente na procura de apoios; 

(iv) Apoio e acompanhamento à atribuição de bolsas da Direção Geral de Ensino 

Superior, em estreita articulação com o Serviço de Apoio Social ao Estudante da 

COFAC (SASE).  

 

1.3. Internacionalização da Instituição 

 

Planeou-se a internacionalização da instituição seguindo três vetores:  

(i) Internacionalização ao nível de Projetos Educacionais;  

(ii) Internacionalização ao nível de Parcerias de Intercâmbio;  

(iii) Internacionalização ao nível da Investigação Científica; 

 

 

1.3.1. Internacionalização ao nível de Projetos Educacionais 

 

Estava previsto a continuação de projetos educacionais com cinco instituições de ensino 

superior brasileiro, tendo-se verificado que estes projetos educacionais tiveram alguns 

resultados com conclusão e defesa de algumas dissertações de alunos brasileiros, provenientes 

das instituições parceiras brasileiras.  
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1.3.2. Internacionalização ao nível de Parcerias de Intercâmbio 

 

No que concerne a parcerias de intercâmbio pretendia-se continuar a estabelecer parcerias 

de âmbito Nacional e Internacional para promover o intercâmbio de estudantes e 

extensão/aprofundamento de atividades articuladas entre ensino e investigação, o que veio a 

ocorrer. 

 Pretendia-se também continuar a desenvolver dinâmicas de informação e de apoio aos 

alunos nas áreas de estágio e de empreendedorismo. Verificou-se, acréscimo de pedidos de 

informações relativamente a candidaturas a Bolsas Internacionais. Tanto as informações 

veiculadas e esclarecimentos de questões, mais específicas, são sempre fornecidos em 

articulação entre o assessor para as Relações Internacionais da ESE Almeida Garrett, a Direção 

de Relações Internacionais, Estágio, Emprego e Empreendedorismo (DRIE e o Serviço de Apoio 

à Criação de Emprego e Estágios (SACEE). No entanto, não foi possível a ocorrência efetiva de 

intercâmbio com alunos nem com professores. 

 

 

1.3.3. Internacionalização ao nível da Investigação Científica 

 

Pretendia-se continuar a fomentar o desenvolvimento da investigação com caráter 

internacional, nomeadamente no que respeita a publicações em revistas internacionais com 

revisão por pares, participação em conferências internacionais com a apresentação de 

comunicações científicas, a participação em projectos e em COST ACTIONs.  

Verifica-se que tem vindo a concretizar-se  a maioria destes obejctivos. Como se pode 

constatar no ponto 9.1 deste relatório, a Escola Superior de Educação Almeida Garrett tem vindo 

a fazer parte de várias COST ACTIONs. A sua Diretora é membro WG1 da COST ACTION TD1304 

– Zinc Net – Biology of Zinc, como representante de Portugal, da ESEAG e da COFAC, desde o 

final de 2014, e mais recentemente a Diretora foi convidada para representar Portugal, a ESE 

Almeida Garrett e a COFAC, no Management Committee (comité de gestão) da nova COST 

ACTION - CA15221 - Advancing Effective Institutional Models Towards Cohesive Teaching, 
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Learning, Research and Writing Development. Este convite/nomeação, para uma COST ACTION 

diretamente relacionada com o campo de ação da Escola, veio demonstrar o reconhecimento, 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Programa COST da European Cooperation in 

Science and Technology, da qualidade da investigação desenvolvida na ESE Almeida Garrett. 

Tem sido incentivada a publicação de artigos em revistas científicas internacionais com 

revisão por pares, e a apresentação de comunicações científicas conferências internacionais 

com publicação em livros de abstrats e de proceedings. Nos quadros 1.2. e 1.4 apresenta-se as 

referências das publicações internacionais. 
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1.4. Animação Artística, Cultural, Desportiva, Pedagógica e Social 

 

 A Escola Superior de Educação Almeida Garrett, continuou a sua política de organização 

e promoção de atividades artísticas, culturais, desportivas, pedagógicas e sociais.  

No ano a que reporta o relatório promoveu-se e organizou-se a conferência “Crianças 

de religiões diferentes na sala de aula – desafios para educadores e professores”, proferida pelo 

Diretor do curso de Ciência das Religiões, na ULHT, Prof. Doutor Paulo Mendes Pinto, que 

decorreu dia 18 de janeiro de 2016, e contou com a presença de um grande número de 

professores, de educadores e de alunos de cursos de formação de educadores e professores. A 

abordagem cientifica e pedagógica da conferência possibilitou uma intervenção ativa dos 

presentes 

Foi possível organizar exposições de Expressão Plástica, e trazer alguns convidados de 

âmbito pedagógico ao contacto direto com os nossos alunos. De realçar as visitas de estudo de 

alunos e docentes a diversos museus e Agrupamentos de Escolas.  

 

 

1.5. Iniciativas de Âmbito Científico 

 

No plano anual de atividades contemplava-se várias iniciativas de âmbito científico, tendo-

se verificado que na generalidade o plano foi cumprido, tendo ocorrido o VI Encontro do Centro 

de Investigação e Publicações (CIP) da ESE Almeida Garrett com a apresentação de 

comunicações por investigadores do centro e investigadores convidados, com a publicação de 

um livro de resumos das comunicações apresentadas.  

Foi também de âmbito científico a organização da conferência “Crianças de religiões 

diferentes na sala de aula – desafios para educadores e professores”, proferida pelo Diretor do 

curso de Ciência das Religiões, na ULHT, Prof. Doutor Paulo Mendes Pinto, que decorreu dia 18 

de janeiro, e contou com a presença de um grande número de professores, de educadores e de 

alunos de cursos de formação de educadores e professores.  
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Pela sua relevância, realça-se a publicação de artigos científicos em revistas internacionais, 

e participação em congressos, e outros eventos, nacionais e internacionais, por parte de alguns 

docentes da Escola.  

Foi publicada a versão on-line do nº VI da revista de investigação da Escola, Cadernos de 

Investigação Aplicada. No entanto, ainda não foi possível publicar este volume em suporte de 

papel. Pensa-se que poderá ocorrer essa publicação nos primeiros meses de 2017. 

Também constituía objetivo a continuação da representação da Escola, e de Portugal, em 

redes internacionais de investigação, nomeadamente as COST ACTIONs. Foi possível concretizar 

esse objetivo continuando a integrar a COST ACTION TD1304 – Zinc Net – Biology of Zinc e 

passando a integrar o Management Committee (comité de gestão) da nova COST ACTION - 

CA15221 - Advancing Effective Institutional Models Towards Cohesive Teaching, Learning, 

Research and Writing Development. 

Constituía objetivo da ESEAG incentivar a publicação de artigos científicos em revistas 

internacionais com revisão por pares, por docentes e alunos dos diversos cursos, e fomentar a 

participação dos docentes em eventos científicos com publicação das comunicações em livros 

de abstrats e de proceedings. Na realidade verificou-se que este ano foi frutífero no que respeita 

a publicações científicas e apresentação de trabalhos em eventos científicos. Nos quadros 

seguintes apresentam-se referências aos resultados de investigação dos docentes da ESEAG 

divulgados em 2015/16, através de livros (Quadro 1.1), de artigos científicos em revistas 

internacionais com revisão por pares (Quadro 1.2), de artigos científicos em revistas nacionais 

com revisão por pares (Quadro 1.3.), de comunicações em conferências e congressos 

internacionais com publicação em livro de abstrats e proceedings (Quadro 1.4), e comunicações 

em conferências e seminários nacionais (Quadro 1.5.), com publicação em livros de resumos. 
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Quadro 1.1. Livros de docentes da ESEAG publicados durante 2015/16. 

Tipo de 
publicação 

Trabalho publicado 
Li

vr
o

s 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2016). “Vieira e os animais na obra parenética”, in Franco, J. E., 

Lemos, A. S., Pereira, P. P. (dir.), Vieira esse Povo de Palavras. Lisboa: Esfera do Caos, pp. 65-

70. (capítulo de livro) 

Braga, P. D. (2015). Uma Lança em África. História da Conquista de Ceuta. Lisboa: A Esfera dos 

Livros. 

Braga, P. D. (2015). Mulheres Deputadas à Assembleia Nacional (1935-1974). Lisboa: 

Assembleia da República, 2015. 

Braga GA, I. D. Braga, P. D. (2015). “Fazer a história dos animais”, in Braga, I. D. & Braga, P. D. 

(dir). Animais e Companhia na História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 13-31. 

(capítulo de Livro) 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2015). “Cães e gatos: animais de companhia por excelência”, in 

Braga A, I. D. & Braga, P. D. (dir). Animais e Companhia na História de Portugal. Lisboa: Círculo 

de Leitores, 2015, pp. 127-153. (capítulo de livro) 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2015). “Divertimento, utilitarismo e barbárie: a caça”, in Animais e 

Companhia na História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 185-215. (capítulo livro). 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2015). “Um espetáculo da morte: as touradas”, in Animais e 

Companhia na História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 217-245. (capítulo de livro) 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2015). “A vida quotidiana em Ceuta durante o período português”, 

in Lisboa 1415 Ceuta. Historia de dos Ciudades / História de Duas Cidades. [Catálogo da 

Exposição]. [Lisboa]: Câmara Municipal de Lisboa, [Ceuta]: Consejería de Educación y Cultura, 

pp. 120-123. (capítulo de livro) 

Braga, P. D. (2015). Mulheres Deputadas à Assembleia Nacional. Lisboa, Assembleia da 

República. 

Braga, I. D. & Braga, P. D. (2015) (coordenação). Animais e Companhia na História de Portugal. 

Lisboa: Círculo de Leitores. 

Carranca, C. (2015). Da Ibéria. Figueira da Foz : Talentilicious, 2015. 

Carranca, C. (2015). O ponto de partida das preocupações religiosas em Unamuno e em Torga. 

Negrilho – Homenagem a Miguel Torga. Coimbra: Alecrim e Alfazema, p. 91-94.(capítulo Livro) 

Gonçalves, H. & Mestre, C. (2016). Projeto Plim! Matemática – 1º ano, Lisboa: Texto Editores. 
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Quadro 1.2. Artigos em revistas científicas internacionais, com revisão por pares, de docentes da ESEAG 

publicados durante 2015/16. 
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publicação 

Trabalho publicado 
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Pereira, F. O. (2015). Especificidades do rendimento, aptidão e motivação escolar em alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Revista de Psicologia Escolar e Educacional, vol. 19, nº 3. 

Silva, M. M. & Lidon F. C. (2016). An overview on applications and side effects of antioxidant 

food additives. Emir. J. Food Agric. 28(12): 823-832  

Silva, M. M. & Lidon F. C. (2016). Food preservatives – An overview on applications and side 

effects. Emir. J. Food Agric. 28(6): 366-373.  

- Silva, M. M., Lidon, F., Almeida, A., Costa R.,, Bagulho, A., Scotti-Campos, P., Semedo, J., 

Maçãs, B., Coutinho, Pinheiro, N., Gomes, C., Leitão, A., Pais, I., , Reboredo, F., Pessoa, F. & 

Ramalho, J. (2015). Sequential zinc and iron biofortification of bread-wheat grains: from 

controlled to uncontrolled environments. Crop & Pasture Science. 66, 1097–1104.  
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Quadro 1.3. Artigos em revistas científicas nacionais, com revisão por pares, de docentes da ESEAG publicados 

durante 2015/16. 
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publicação 

Trabalho publicado 
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Braga, P. D. (2015). “Aspectos do quotidiano na Madeira durante a modernidade: homens e 

animais”, in Diocese do Funchal. A Primeira Diocese Global. História, Cultura e 

Espiritualidades, vol. I, Funchal, Diocese do Funchal, pp. 487-493.  

Braga, P. D. (2105). “Criminalidade feminina e perdão régio em Portugal na Época Moderna". 

As Mulheres perante os Tribunais do Antigo Regime na Península Ibérica. Coimbra: Imprensa 

da Universidade de Coimbra, pp. 111-118. 

BRAGA, P. D. (2015). “Ataques às heresias e defesa da Inquisição. Sermões em honra de S. 

Pedro Mártir (Séculos XVII-XVIII)”, in PINTO, P. M. (dir.), Anais do I Congresso Lusófono de 

Ciência das Religiões – Religiões e Espiritualidades, Culturas e Identidades, vol. III. Lisboa: 

Edições Universitárias Lusófonas, pp. 26-37. 

Carranca. C. (2015). “Elogio a António Toscano”,  Villa da Feira – Terra de Santa Maria, 39. 

Carranca. C. (2015). “Sou de uma vaga pátria carinhosa”, Arunce. Revista de Divulgação 

Cultural, 2ª série, 1. 

Mestre, C. & Oliveira, H. (2016). Uma experiência de ensino no 4.º ano de escolaridade 

conduzida no duplo papel de professora-investigadora. Quadrante, 25(2), 25-49. 

Oliveira Pereira, F. & Seiça, R. (2016). Competências de alunos com síndrome de Asperger e 

diferenciação pedagógica. Estudo de dois perfis com base na percepção que os docentes têm 

do desempenho dos alunos. Cadernos de investigação Aplicada, Volume VI. Lisboa. Edições 

Lusófonas. PP. 9 – 54. 

Oliveira Pereira, F. (2016). Multiplicidade de inteligências ou unicidade da inteligência 

Incongruências e dissonâncias de conceptualização e repercussões práticas. Cadernos de 

investigação Aplicada, Volume VI. Lisboa. Edições Lusófonas. PP. 129 – 169. 

Pessanha, A. & Leal, A. (2015 ). Boas práticas de expressão artística no âmbito da integração 

e articulação- curricular. Revista Matéria Prima, Vol 3 (2) CIEBA FBAUL. Lisboa.  

Pessanha, A. & Leal, A. (2016). Experiências Expressivo-Pedagógicas promotoras de 

aprendizagens significativas de sucesso. Revista Matéria Prima, Vol 4 (2) CIEBA FBAUL. 

Lisboa. 
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Quadro 1.4. Comunicações em Conferências e seminários internacionais, com publicação em livros de abstrats 

e de proceedings, de docentes da ESEAG publicados durante 2015/16. 
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Estibeira, C. (2016). On Reading Fernando Pessoa’s love letters as a work of (he)art. In abstrats 

of Internacional conference “Love letters”, no Mansfied College – Universidade de Oxford, 6 

de julho 2016. 

Estibeira, C. (2016). Uma questão de autoria: a presença de Shakespeare na biblioteca de 

Fernando Pessoa. In abstrats of Internacional conference "Cervantes & Shakespeare : 400 anos 

no diálogo das artes" na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 17 de novembro 2016 

Loureiro, M., (2016). On the reverse mathematics of Lipschitz and Wadge determinacy, in 

Abstrats oj 35th meeting of JAF (Journées sur les Arithmétiques Faibles), 6-7 June 2016, Lisboa 

Portugal 

Loureiro, M., (2016) Raciocínio aritmético e competência calculatória. in Abstrats of 3º 

Encontro Internacional Casa das Ciências, 11-13 Julho 2016, Instituto Superior de Engenharia, 

Porto, Portugal. 

Pessanha, A. M. (2015). Aspectos retrospectivos na formação em EVT/EV, virtudes e 

vicissitudes. IIn abstratas of IV Congresso Internacional Matéria Prima, U. Lisboa, F. de Belas 

Artes. 

Mestre, C. (2016). Symbolization with meaning in collective discussion: a study with grade 4 

students. In Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (in 

press). Hamburg, Germany: ICME. 

Pessanha, A. M. (2016) Experiências Lúdico-pedagógicas fomentam aprendizagens de 

sucesso significativas. In Abstrats of Congresso internacional Matéria Prima organizado pela 

FBAL – Universidade de Lisboa 

Pessanha, A. M. &  e Leal, A (2015). Boas práticas de expressão artística no âmbito da 

integração e da articulação-curricular. In Abstrats of IV Congresso Internacional Matéria 

Prima, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes. 

Ribeiro, S.A.C.C. (2015). Competencies and Curriculum: Elementary Teacher. Évora: Atas do III 

International Conference Learning in Teaching in Higher Education /I Congresso Ibero- Afro- 

Americano. 

Silva, M.M., Mourinho, M., 1 , Pataco I., Fidon, F.C. et al (2016). Photoassimilates mobilization 

and nutrients accumulation in biofortified grains of Triticum aestivum L cv Roxo. In Abstrats 

of Zinc-Net/Zinc-UK Conference 21st and 22nd of November 2016 Centre of Experimental 

Medicine The Queen’s U. Belfast UK. 
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Quadro 1.4. Continuação. 
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Silva, M.M., Pataco I., Oliveira, K., Fidon, F.C. et al (2016). Biofortification of Triticum aestivum 

flour with Zn: implications at a nutritional level. In Abstrats of Zinc-Net/Zinc-UK Conference 

21st and 22nd of November 2016 Centre of Experimental Medicine The Queen’s University 

Belfast UK. 

Silva, M. M., Almeida, A.S., Ramalho J.C., Fidon, F.C. et al (2016). Deposition of nutrients in 

biofortified grains and nutritional characteristics of semolina Triticum durum cv Marialva. In 

Abstrats of Zinc-Net/Zinc-UK. Conference. 21st and 22nd of November 2016. Centre of 

Experimental Medicine The Queen’s University Belfast UK 

Silva, M., M., Guerra, M., Lidon, F. et al (2016). Study of mineral translocation and 

accumulation in biofortified durum wheat (Triticum durum) and bread wheat (Triticum 

aestivum) grains. In Abstract of the 2nd Workshop on Heavy metals: “From the environment 

to the man”, 21-22 March, FCT/UNL, Portugal 

Silva, M., M., Pataco, I, Lidon, F., et al (2016) Deposition of micro and macro elements in 

biofortified grains of Triticum aestivum L cv Roxo. In Abstracts of the conference of COST 

Action TD1304 - ZincNet “Dietary supplements vs food biofortification and the gut microbiome: 

human and animal health outcomes", Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 22-23 

March 2016. 

Silva, M., M., Oliveira, K., Lidon, F. et al. (2016). Implications to the photosynthetic functioning 

of the Zn biofortification process in Triticum aestivum L. Abstracts of the conference of COST 

Action TD1304 - ZincNet “Dietary supplements vs food biofortification and the gut 

microbiome: human and animal health outcomes", Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 

Bulgaria, 22-23 March 2016. 

Silva, M., M., Pelica, J., Lidon. F., et al (2016). Nutritional characteristics of biofortified 

semolina. Abstracts of the conference of COST Action TD1304 - ZincNet “Dietary supplements 

vs food biofortification and the gut microbiome: human and animal health outcomes", 

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 22-23 March 2016. 

Silva, M., M., Reboredo, F, H., Lidon, F., et al. (2016). Deposition of micro and macro elements 

in biofortified grains of Triticum durum cv Marialva. Abstracts of the conference of COST 

Action TD1304 - ZincNet “Dietary supplements vs food biofortification and the gut 

microbiome: human and animal health outcomes", Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 

Bulgaria, 22-23 March 2016. 
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Quadro 1.4. Conclusão. 
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Silva, M., M., Paula ScottiCampos, Lidon, F.,et al  (2016). Nutritional characteristics of 

biofortified Triticum aestivum flour with Zn. Abstracts of the conference of COST Action 

TD1304 - ZincNet “Dietary supplements vs food biofortification and the gut microbiome: 

human and animal health outcomes", Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 22-23 

March 2016. 

Silva, M., M, Almeida, A., S., Lidon, F. et al (2016) A field study on Triticum aestivum L. cv. Roxo 

biofortification in zinc. Abstracts of the conference of COST Action TD1304 - ZincNet “Dietary 

supplements vs food biofortification and the gut microbiome: human and animal health 

outcomes", Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 22-23 March 2016. 

 

 

  



 
 

 
 

FM02-PR01 / V01   Página 20 de 54 

                                            Relatório Anual 2015-16 RA-01/V01 

16/02/2017 

 

 

Quadro 1.5. Comunicações em conferências e seminários nacionais, com publicação em livros de resumos, de 

docentes da ESEAG publicados durante 2015/16. 
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Braga, P. D. (2015). A ‘Lição de Salazar’. Estado Novo e escola primária (1938). In livro de 

resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola 

Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal. 

Carranca, C. (2016). A Mãe na Vida e na Obra de Teixeira de Pascoaes. In livro de resumos do 

VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola Superior de 

Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal. 

Carvalho, A. (2016). O álbum narrativo para crianças: múltiplos olhares, diferentes leituras. In 

livro de resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da 

Escola Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal. 

Carvalho, A. L. (2016). O educador social numa loja para todos. In livro de resumos do VI 

Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola Superior de 

Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal.  

Estibeira, C. (2015). O esoterismo e as ciências ocultas na Biblioteca 

de Fernando Pessoa (Projecto “Estranhar Pessoa” – Assuntos ocultos). Casa Fernando Pessoa. 

1 de outubro 2015. 

Estibeira, C. (2015) O esoterismo em Fernando Pessoa, apresentada no Agrupamento de 

escolas Prof. Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira). 15 de Dezembro 2015. 

Estiberia, C. (2016). A Mensagem de Fernando Pessoa, apresentada no Agrupamento de 

escolas Alves Redol (Vila Franca de Xira). Fevereiro 2016. 

Estibeira, C. (2016)“A querela Bacon-Shakespeare na biblioteca de Fernando Pessoa: uma 

questão de autoria” (Projecto “Estranhar Pessoa” – O que é um autor?). FCSH - Universidade 

Nova de Lisboa, 31 de março 2016. 

Estiberia, C. (2016). Fernando Pessoa e a família heteronímica. Apresentada na Escola 

Secundária Gil Vicente (Lisboa). 5 de maio 2016 

Estibeira, C. (2016). Fernando Pessoa e a família heteronímica. Apresentada no agrupamento 

de escolas Alves Redol (Vila Franca de Xira). 3 de novembro 2016. 

Loureiro, M. (2016). Dificuldades de aprendizagem da matemática - detectando alguns pontos 

críticos de natureza endógena. In livro de resumos do VI Encontro de Investigação do Centro 

de Investigação e Publicações da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, 

Lisboa, Portugal. 
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Quadro 1.5. Continuação. 
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Margarido, M. E. (2016). Arte e educação na formação de professores. In livro de resumos do 

VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola Superior de 

Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal. 

Mestre, C. (2016). A mobilização da capacidade de generalização em contextos de promoção 

do pensamento relacional: um estudo com alunos do 4.º ano de escolaridade. In Martinho, 

M. H., Tomás Ferreira, R. A., Vale, I. (Eds.) Atas Provisórias do XXVII Seminário de Investigação 

em Educação Matemática (pp. 265-280). Porto: APM 

Mestre, C. (2015). Promover o desenvolvimento do sentido de número e do pensamento 

algébrico no 1.º ciclo do EB (Sessão Prática). XVIII Encontro Nacional “A Matemática nos 

Primeiros Anos 2015”, APM. Leiria: Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto 

Politécnico de Leiria. 

Mestre, C. (2015). O desenvolvimento do pensamento algébrico numa perspetiva de 

integração curricular (Conferência Plenária). 4.º Seminário de Matemática e Ciências 

Experimentais. Lisboa: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. 

Mestre, C. (2015). O desenvolvimento do pensamento algébrico numa perspetiva de 

integração curricular (Conferência Plenária). Dia dos Números, Operações e Álgebra. Encontro 

de Professores do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do EB. Escola Secundária Vergílio Ferreira, 

Lisboa: Centro de Formação APM. 

Mestre, C. (2015). Promover o desenvolvimento do sentido de número e do pensamento 

algébrico no 1.º ciclo do EB (Sessão prática com a duração de 5h). Dia dos Números, Operações 

e Álgebra. Encontro de Professores do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do EB. Escola Secundária 

Vergílio Ferreira, Lisboa: Centro de Formação APM. 

Mestre, C. (2015). O desenvolvimento do pensamento algébrico numa perspetiva de 

integração curricular (Conferência Plenária). ProfMat 2015. Évora, APM. 

Nunes, J. P. (2016). “A educação para o risco no ensino básico”. In Livro de resumos do VI 

Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola Superior de 

Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal 
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Quadro 1.5. Conclusão. 
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Pessanha, A. M., (2016) O ensino das expressões na Escola Superior de Educação Almeida 

Garrett. In Livro de resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e 

Publicações da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal 

Ribeiro, S. C. (2016). A promoção da literacia científica na perspetiva CTSA. Formação inicial 

de professores. In Livro de resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação 

e Publicações da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal. 

Ribeiro, S.A.C.C. (2015). O Inquiry Based Learning na promoção da literacia científica- 

Formação Inicial de Professores. Lisboa: In Atas do XVI Encontro Nacional do Ensino das 

Ciências. 

Silva, A. B. (2016). Ser educador de infância em momentos de crise: princípios norteadores da 

ação profissional. In Livro de resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de 

Investigação e Publicações da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, 

Lisboa, Portugal 

Silva, M.M. & Lidon, F. (2016). Conservantes Alimentares – aplicações e efeitos secundários. 

In Abstrats do 2º Simpósio: Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. 

Instituto politécnico de Beja, Beja, Portugal, 2 de junho 

Silva, M.M., Mourinho., M., Lidon, F. et al (2016). Avaliação da Aplicação Foliar de Zinco em 

Ensaios de Campo na biofortificação de trigo mole em zino”. In Abstrats do 2º Simpósio: 

Produção e Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. Instituto politécnico de 

Beja, Beja, Portugal, 2 de junho 

Silva, M.M., Pataco, I., Lidon, F. et al (2016). Biofortificação de Tritium aestivum L. com 

Zinco: implicações no metabolismo fotossintético. In Abstrats do 2º Simpósio: Produção e 

Transformação de Alimentos em Ambiente Sustentável. Instituto politécnico de Beja, Beja, 

Portugal, 2 de junho 

Silva, M. M. A (2016). Formação de professores do ensino básico e educadores para o ensino 

experimental das ciências e educação para a ciência – atividades com líquidos. In Livro de 

resumos do VI Encontro de Investigação do Centro de Investigação e Publicações da Escola 

Superior de Educação Almeida Garrett, 26 de Abril, Lisboa, Portugal 

 

 

No gráfico seguinte pode verificar-se a proporção entre os vários tipos de publicações 

científicas, livros ou capítulos de livros, artigos em revistas científicas internacionais, com 

revisão por pares, artigos em revistas científicas nacionais, com revisão por pares, comunicações 
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em conferências e seminários internacionais, com publicação em livros de abstrats e de 

proceedings e comunicações em conferências e seminários nacionais, com publicação em livros 

de resumos. 

 

 

Gráfico 1. Publicações de docentes da Escola em 2015/16. 

 

Pode verificar-se que os docentes da Escola publicaram maioritariamente comunicações em 

livros de resumos de conferências científicas nacionais (27), a que se seguiram as publicações 

em livros de abstrats ou de proceedings de conferências científicas internacionais (19), de 

seguida a publicação de Livros ou capítulo de livros (13) e artigos em revistas nacionais com 

revisão por pares (10.) Verificou-se a publicação de menor número de e de artigos em revistas 

científicas internacionais com revisão por pares (4). Estes resultados denotam que já está a 

haver resultados muito positivos no que concerne à internacionalização da Instituição em 

termos de publicações científicas decorrentes de conferências internacionais, mas ainda há um 

largo caminho a percorrer, por forma a que todos os docentes publiquem os seus resultados de 

investigação em revistas científicas internacionais com revisão por pares. Também é bastante 

significativo o número de livros publicados e o número de publicações decorrentes de eventos 

científicos nacionais. 

 

  

13

4

10

19

27

Publicações dos docentes da Escola 2015/16

Livros ou capítulo de livros

Artigos em revistas científicas internacionais com revisão
por pares

Artigos em revistas científicas nacionais com revisão por
pares

Publicações em Livros de Abstrats ou de Proceendings de
Conferências Internacionais

Publicações em Livros de Resumos em Conferências
Nacionais



 
 

 
 

FM02-PR01 / V01   Página 24 de 54 

                                            Relatório Anual 2015-16 RA-01/V01 

16/02/2017 

 

 

1.6. Parque e Projetos Tecnológicos 

 

Do plano anual fazia parte continuar a modernizar os recursos tecnológicos de comunicação 

e informação, e a promoção de atividades de ambientação a docentes e alunos para a 

rotinização do uso da plataforma Moodle. 

Concretizou-se a modernização dos recursos tecnológicos de comunicação e informação. 

No entanto, ainda não foi possível promover as atividades de ambientação à totalidade dos 

docentes e alunos para a rotinização do uso da plataforma Moodle.  

 

 

1.7. Qualidade Organizacional 

  

No que concerne à qualidade organizacional manteve-se a preocupação de continuar a dar 

relevância à qualidade, com a otimização de serviços educativos e logísticos e, com a 

sistematização do funcionamento de Gestão Interna da Garantia da Qualidade.  

Tem vindo a desenvolver-se a aferição de resultados, tendo em consideração os “Referenciais 

para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior”, 

monitorizando-se os dados de forma mais eficiente e possibilitando a obtenção de resultados 

de autoavaliação de forma mais profícua.  

 

 

1.8. Inovação do Ensino – Aprendizagem 

 

Cumpriu-se o plano anual da Escola no que concerne à inovação do Ensino-Aprendizagem, já 

que, na sua essência, se pretendia continuar a melhorar a qualidade das aprendizagens dos 

alunos. No enanto, o Gabinete de Apoio à Inovação Psicopedagógica (GAIP) não desenvolveu a 

atividade esperada. 
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2. Realização dos objetivos estabelecidos 

 

Pode verificar-se, pelo ponto referente ao grau de cumprimento do plano estratégico e do 

plano anual, que os objetivos estabelecidos no plano anual da Escola, para os anos 2015 e 2016, 

foram parcialmente cumpridos.  

Foi possível realizar o objetivo relativo a autorização de registo de novo curso CTSP. No 

entanto, não foi possível a acreditação de uma nova Licenciatura em Educação Social.   

Apesar de todo o empenho da instituição para dar cumprimento aos objetivos estabelecidos 

no que respeita ao recrutamento de alunos, para alguns cursos o recrutamento de novos alunos 

ficou aquém das expectativas As causas para não atingir estes objetivos relacionam-se, 

maioritariamente, com a tardia informação de aprovação do CTSP pela DGES (a 3 de outubro de 

2015) e tardia acreditação de dois mestrados de habilitação profissional para a docência (no 

final de julho de 2015, o que dificultou muito a angariação de alunos. Por outro lado, a 

conjuntura económica e social do país ainda está a afetar o Ensino Superior Particular e 

Cooperativo, e no que respeita aos mestrados em Ciências da Educação também constitui causa 

para diminuição da procura a estagnação das carreiras de docentes de Educação de Infância, 

professores do Ensino Básico e Secundário. Verificou-se também a não abertura do 1º ano do 

curso do Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, e do Mestrado em Ensino do 1º e 2º 

Ciclo do Ensino Básico, decorrente da alteração do Decreto-Lei que regulamenta o regime 

jurídico de habilitação profissional para a docência. Em outubro de 2014 foram elaborados, e 

submetidos para acreditação, novos cursos de Mestrado em Educação Pré-Escolar e em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico, em substituição dos anteriormente 

não acreditados e de acordo com a nova legislação. Os novos cursos foram acreditados pela 

A3ES o que permitiu a abertura de turmas de 1º ano em 2015/16.  

Os objetivos relacionados com internacionalização da instituição foram parcialmente 

atingidos. No período a que se refere o relatório não foi possível a internacionalização em 

termos de mobilidade de alunos e docentes. Todavia, tem vindo a desenvolver-se a 

internacionalização em termos de investigação científica o que também constituía objetivo a 

atingir. Este assume-se como um aspeto largamente positivo de 2015/16.  
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3. Eficiência da gestão administrativa e financeira 

 

A ESE Almeida Garrett desenvolve a sua política de gestão administrativa e financeira de 

forma sustentada. Os resultados dessa política refletem-se de forma expressiva na sólida 

situação patrimonial e financeira da instituição, conforme se encontra detalhado no Relatório 

de Gestão e Contas do exercício de 2015 da entidade instituidora, COFAC – Cooperativa de 

Formação e Animação Cultural, CRL. 

O modelo de gestão administrativa e financeira da ESEAG reflete as decisões aprovadas 

e expressas nos planos estratégicos e anuais das suas atividades, bem como da sua entidade 

instituidora e que se encontram vertidas nos planos orçamentais para os anos letivos, 

nomeadamente para o ano letivo de 2015/2016. 

A execução do plano orçamental assenta no objetivo de uma exploração equilibrada e 

racional da Instituição, sendo reflexo dos objetivos determinados pelos órgãos de gestão. 

Os atos de gestão da instituição estão suportados pelos regulamentos e pelos despachos 

normativos dos seus órgãos de gestão que promovem as boas práticas e enquadram os 

procedimentos adequados e aprovados de investimento e de exploração.  
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4. Evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da 

instituição 

 

 

Apesar da conjuntura económica e financeira desfavorável, a ESEAG através da sua 

entidade instituidora, a COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL., apresenta 

no exercício do período de 2015, o resultado operacional de 1.467.577,97 (Um milhão 

quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e sete euros e noventa e sete cêntimos) 

e o resultado líquido do período de 82.180,24 € (Oitenta e dois mil cento e oitenta euros e vinte 

e quatro cêntimos). 

Tem existido um esforço significativo na contenção dos gastos e em particular no 

exercício do período de 2015, consubstanciado na implementação de uma política de redução 

de gastos e da adequação das estruturas à evolução da atividade e que se traduziu num melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis de modo a fazer face à gradual diminuição dos 

rendimentos verificada nos últimos exercícios. 

Concluímos, apesar da conjuntura económica e financeira não ser favorável, os rácios de 

estrutura financeira e de rentabilidade da entidade instituidora relativos ao exercício do período 

de 2015, apresentam melhorias significativas em comparação com o exercício do período 

anterior, na globalidade os indicadores estão dentro dos intervalos de referência, expondo uma 

melhoria global e assegurando de forma clara a estabilidade e sustentabilidade presente e 

futura da instituição no contexto do Ensino Superior Particular em que está inserida. 
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5. Movimentos de pessoal docente e não docente 

 

Os quadros seguintes referem-se a pessoal docente, da ESE Almeida Garrett, nos anos 

letivos 2013/14; 2014/15; 2015/16. No primeiro quadro apresenta-se o número de docentes, 

por grau académico. 

 
Quadro 5.1. Evolução docentes por grau académico. 

Grau Académico Número de  
Docentes 
2013/14 

Número de  
Docentes 
2014/15 

Número de  
Docentes 

2015/16 

Doutor 13 12 12 

Mestre 8 8 7 

Licenciado 3 4 2 

Total 24 24 21 

 

 Pode verificar-se que o número de docentes se manteve constante de 2013/14 para 

2014/15, e baixou ligeiramente entre 2014/15 e 2015/16, sendo que a decida se deve e à 

diminuição do número de licenciados e mestres. 

 No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição dos docentes, por grau académico, em 

2015/16. 

 

 

Gráfico 2. Docentes por grau académico em 2015/16. 

 

Pode verificar-se que a larga maioria dos docentes já adquiriu o grau de doutor, o que denota 

que o corpo docente da ESE Almeida Garrett é academicamente bem qualificado. 

Docentes por grau académico 2015/16

Doutores

Mestres

Licenciados
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No quadro que se segue indica-se o número de docentes que obtiverem novos graus 

académicos no ano letivo 2015/16.  

 

Quadro 5.2. Docentes que obtiveram 
 novos graus académicos. 

Grau Académico Número de  
Docentes 

Doutor 1 

Mestre 0 

 

Pode verificar-se que no ano 2015/16 mais um docente da Escola adquiriu o grau de 

doutor, o que faz transparecer a política de melhoramento das habilitações do corpo docente.  

 Pelo quadro seguinte pode verificar-se que não houve alteração do pessoal não docente 

da instituição. 

 

Quadro 5.3. Movimentos de pessoal não-docente.  

Tipo de movimento Número de Elementos 
do pessoal 

não-docente 

Admissões 0 

Rescisões 0 

Dispensas 0 
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6. Evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados 

 

6.1. Admissões em cursos que conferem grau  

 

No quadro seguinte apresentam-se as admissões de alunos, por curso e grau.  

 

Quadro 6.1. Alunos admitidos, por curso e grau, em 2015/16. 

Grau 
Curso Número de 

alunos 
admitidos 

Curso Técnico 

Superior 

Profissional 

Intervenção Social e Comunitária 0 

Licenciatura 
Educação Básica 14 

Educação Social 0 

 

Mestrado  

(de habilitação 

para a docência) 

Educação Pré-Escolar 8 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 12 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 0 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico 0 

 

Mestrado 

 

Ciências da Educação, especialização de Administração 

Escolar 

11 

Ciências da Educação, especialização de Supervisão 

Pedagógica e Formação de Formadores 

5 

Ciências da Educação na especialidade de Educação 

Especial e Domínio Cognitivo e Motor 

0 

 

 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição de alunos admitidos em 2015/16, por 

curso. 
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Gráfico 3. Alunos admitidos em 2015/16. 

 

Verificou-se que não foi possível a admissão de alunos ao curso Técnico Superior 

Profissional (CTSP) em Intervenção Social e Comunitária. Como se referiu anteriormente, este 

facto deveu-se à data de aprovação do curso (outubro 2015) ser posterior às datas normais de 

admissão de novos alunos. O curso de licenciatura em Educação Social foi descontinuado em 

dezembro de 2014, pelo que não recebeu novos alunos, e não se registaram reingressos.  

O curso de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e Curso de Mestrado em 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico foram descontinuados em julho de 2015 por via da 

entrada em vigor do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio. Assim, estes cursos não admitiram 

novos alunos. O facto de não haver alunos admitidos provém também de não se terem registado 

reingressos.  

No quadro seguinte apresenta-se os totais de alunos admitidos em 2015/16, por grau 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos admitidos em 2015/16

CTSP em Intervenção Social e
Comuinitária
Lic. Educação Básica

Lic. Educação Social

Mest. Educação Pré-Escolar

Mest. Educação Pré-Escolar e 1º CEB

Mest. Ensino do 1º CEB

Mest. Ensino do 1º e 2º CEB

Mest. CE esp. Administração Escolar

Mest. CE esp. Supervisão Pedagógica e
Form. Formadores
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Quadro 6.2. Total de alunos admitidos em 2015/16. 

Grau Total de 
alunos 

admitidos 

Curos Técnico Superior Profissional 0 

Licenciatura 14 

Mestrados (de Habilitação para a Docência) 20 

Mestrados (de Ciências da Educação) 16 

 50 

 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de alunos admitidos, desde o 

ano letivo 2013/14. 

 

Quadro 6.3. Evolução do número de alunos admitidos, por curso. 

Grau Curso 
Número de alunos admitidos 

2013/14 2014/15 2015/16 

Licenciatura 

Educação Básica 0 7 14 

Educação Social 0 1 0 

Total nas licenciaturas  0 8 14 

Mestrado 

Educação Pré-Escolar 20 0 8 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1 

Ciclo do Ensino Básico 

18 0 12 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 0 0 0 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino 

Básico 

1 10 0 

Ciências da Educação – total das três 

especialidades 

7 86 16 

Total nos mestrados 46 96 36 

Total no conjunto dos cursos que conferem grau  46 104 50 

 

 

Pode verificar-se que em 2013/14 não foram admitidos alunos nas licenciaturas, e em 

2014/15 o número de alunos admitidos para as licenciaturas foi muito baixo.  

Resultado do esforço de recuperação e da acreditação do novo curso de licenciatura em 

Educação Básica tem-se vindo a recuperar a admissão de alunos na licenciatura em Educação 

Básica, tendo sido admitidos o dobro dos alunos em 2015/16 do que em 2014/15. O facto de 

não terem sido recebidos alunos para a licenciatura em Educação Básica em 2013/14 deve-se à 

decisão da A3ES de não acreditação do curso, aquando da sua avaliação externa pela A3ES em 
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2012/13. Em 2014/15 já estava em funcionamento a nova licenciatura em Educação Básica, mas 

o seu despacho de publicação do plano de estudo apenas ocorreu em julho de 2014, o que 

impediu a angariação de alunos em eventos que ocorrem normalmente para o efeito, 

nomeadamente a “futurália” nem foi possível a sua divulgação no “Guia Estudante”. Disto tudo 

decorreu que apenas foi possível a admissão de 7 alunas para o 1º ano do curso em 2014/15.  

A licenciatura em Educação Social, não recebeu alunos em 2015/16 à semelhança de 

anos anteriores, e coerente com a decisão de descontinuação do curso.  

Os mestrados em Ciências da Educação continuaram a tendência antes verificada de 

diminuição do seu número de admissões, provavelmente devido à estagnação das carreiras dos 

docentes da Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário, e à crise económica instalada. 

Em 2014/15 foi possível uma recuperação parcial do número de alunos admitidos para estes 

cursos, mas em 2015/16 voltou a descer.  

O curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

1º Ciclo do Ensino Básico não receberam novos alunos em 2014/15, devido à avaliação Externa 

pela A3ES (ocorrida em 2012/13) ter culminado com a sua não acreditação em maio de 2014. 

Contudo a acreditação dos novos cursos em julho de 2015 possibilitou a admissão de novos 

alunos para o ano 2015/16. Em contrapartida, não foi possível a admissão de novos alunos para 

os cursos de Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e Curso de Mestrado em Ensino 

do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico por via da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 

de maio, que veio alterar o Regime Jurídico de Habilitação Profissional para a docência. 
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6.2. Inscritos em cursos que conferem grau 

 

No quadro seguinte, apresenta-se o número de alunos que se inscreveram nos diversos 

cursos que conferem grau, no ano letivo 2015/16. 

 

Quadro 6.4. Alunos inscritos, por curso e grau, em 2015/16. 

Grau 
Curso Número de 

alunos 
inscritos 

CTSP Intervenção Social e Comunitária 0 

Licenciatura 
Educação Básica 21 

Educação Social 1 

 
Mestrados 

(de habilitação 
para a 

docência) 

Educação Pré-Escolar 16 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1 Ciclo do Ensino Básico 24 

Ensino do 1 Ciclo do Ensino Básico 0 

Ensino do 1 e 2 Ciclo do Ensino Básico 10 

 
 

Mestrado 
 

Ciências da Educação, especialização de Administração 
Escolar 

62 

Ciências da Educação, especialização de Supervisão 
Pedagógica e Formação de Formadores 

35 

Ciências da Educação na especialidade de Educação 
Especial e Domínio Cognitivo e Motor 

1 

           Total de alunos inscritos 170 

 

O gráfico seguinte, apresenta a distribuição dos alunos por cursos, indicada no quadro 

6.4., o que permite uma melhor caracterização do corpo discente da Escola, quanto ao curso 

que frequenta. 

 

 

Alunos Inscritos em 2015/16

CTSP IntervenÇão Social e Comunitária

Lic. Educação Básica

Lic. Educação Social

Mest. Educação Pré-Escolar

Mest. Educação Pré-Escolar e 1º CEB

Mest. Ensino 1º CEB

Mest. Ensino do 1º e 2º CEB
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Gráfico 4. Alunos inscritos em 2015/16. 

 

De seguida apresentam-se os números totais de alunos inscritos nas licenciaturas e nos 

mestrados (quadro 6.5.)  

 

Quadro 6.5. Total de alunos inscritos em 2015/16. 

Grau Total de alunos 
 inscritos 

CTSP 0 

Licenciatura 22 

Mestrados (de habilitação para a docência) 50 

Mestrados (de ciências da educação) 98 

 170 

 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de alunos inscritos, desde o ano letivo 

2013/14. 

 

Quadro 6.6. Evolução do número de alunos inscritos, por curso. 

Grau Curso 
Número de alunos inscritos 

2013/14 2014/15 2015/16 

Licenciatura 

Educação Básica 66 32 21 

Educação Social 3 1 1 

Total nas licenciaturas  69 33 22 

Mestrado 

Educação Pré-Escolar 21 0 16 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

27 17 24 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 0 0 0 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino 

Básico 

4 10 10 

Ciências da Educação – total das três 

especialidades 

29 89 98 

Total nos mestrados 81 116 148 

Total no conjunto dos cursos que conferem grau  150 149 170 

 

No que concerne aos alunos inscritos observa-se que o número de alunos do conjunto 

das duas licenciaturas é menor que o número de alunos inscritos nos mestrados. O número de 

alunos inscritos na licenciatura em educação básica continuou a sua linha descendente, ainda 

decorrente da não acreditação do curso em 2012/13 que conduziu à não admissão de novos 
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alunos em 2013/14, não existência de turma de 2º ano em 2014/15 e não existência de turma 

de 3º ano em 2015/16. Por outro lado, a tardia acreditação da nova licenciatura em Educação 

Básica (em julho de 2014), pela A3ES, impossibilitou a sua divulgação nos eventos especialmente 

organizados para a divulgação de cursos, e impossibilitou a sua divulgação no “Guia-estudante” 

o que conduziu a um baixo número de alunos no 1º ano em 2014/15, e consequentemente baixo 

número de alunos no 2º ano em 2015/16. A licenciatura em Educação Social continuou uma 

descida iniciada em anos anteriores. O Mestrado em Educação Pré-Escolar e o Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico aumentaram significativamente o 

número de alunos inscritos. Os três mestrados em Ciências da Educação viram o seu número de 

alunos aumentar de 2013/14 para 2014/15 e posteriormente 2015/16.  

Relativamente ao número total de alunos inscritos, pode verificar-se que caiu 

significativamente entre 2012/13 e 2013/14 (ver relatório 2014/15), praticamente manteve-se 

inalterado entre 2013/14 e 2014/15, e é visível uma recuperação do número total de alunos 

com aumento significativo entre 2014/15 e 2015/2016 (mais 14,1%).  

Portanto, a Escola quebrou a tendência de queda de número de alunos, inscritos, iniciada 

de 2011/12 para 2012/13, e encetou uma subida significativa em 2015/16. 

 

 

6.3. Inscritos em cursos que não conferem grau 

 

De seguida apresenta-se o número de alunos que no ano letivo 2015/16 se inscreveram 

em cursos que não conferem grau. 

 

Quadro 6.7. Alunos que ao longo do ano 2015/16, 
se inscreveram em cursos que não conferem grau. 

Tipo de Curso Número de 
 alunos  

Formação Livre 0 

Especialização 0 

 

 

A formação livre corresponde, a cursos de formação contínua de professores, e a cursos 

Socorrismo, e verifica-se que em 2015/16 não se iniciaram formações não conferentes de grau. 
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No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de alunos inscritos em cursos 

não conferentes de grau, desde 2013/14. 

 

 

Quadro 6.8. Evolução do número de alunos que  
se inscreveram em cursos que não conferem grau. 

Tipo de Curso 
Número de alunos 

2013/14 2014/15 2015/16 

Formação Livre 98 68 0 

Especialização 11 0 0 

Total  109 68 0 

 

 

Pela análise do quadro 6.8, pode verificar-se que a evolução do número de alunos que 

têm frequentado cursos, não conferentes de grau, tem vindo a diminuir de forma acentuada, 

provavelmente devido à crise económica instalada e à congelação das carreiras dos docentes da 

Educação de Infância, Ensino Básico e Secundário. Também influencia fortemente estes 

números as medidas tomadas, pelo ME, no sentido de fomentar a formação contínua de 

docentes, entre pares e entre ciclos, no seio de cada Agrupamento de Escolas. 

 

 

6.4. Estudantes Externos  

 

No quadro 6.9 apresenta-se o número de estudantes externos em licenciaturas e 

mestrados no ano letivo em análise. 

 

Quadro 6.9. Estudantes externos em 2015/16. 

Grau Número de estudantes 

externos 

CTSP 0 

Licenciatura 7 

Mestrado 1 

 

Apresenta-se também a evolução do número de estudantes externos (quadro 6.10).  

 



 
 

 
 

FM02-PR01 / V01   Página 38 de 54 

                                            Relatório Anual 2015-16 RA-01/V01 

16/02/2017 

Quadro 6.10. Evolução dos estudantes externos. 

Cursos 
Número de estudantes Externos 

2013/14 2014/15 2015/16 

Total de cursos 9 8 8 

 

Pode verificar-se que, a procura por parte de estudantes que pretendem frequentar os 

cursos como externos, está desde 2013/14 aproximadamente estável. Sendo o valor 

significativamente menor que antes de 2013 (ver relatórios 2012/13 e 2913/14). Este facto 

deve-se, provavelmente, à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 115/2013, de 13 de agosto, que 

limita para 50% do total de créditos do ciclo de estudos, as creditações de unidades curriculares 

concluídas por alunos externos.  
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7. Graus académicos e diplomas conferidos 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se os números de diplomados de cada curso de 

Licenciatura e de Mestrado da ESE Almeida Garrett, no ano letivo 2015/16.  

 

Quadro 7.1. Graus académicos e diplomas conferidos por curso em 2015/16. 

Grau Curso Número de  

Diplomados  

Licenciatura 
Educação Básica 2 

Educação Social 1 

Mestrado 

Educação Pré-Escolar 0 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 1 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 0 

Ensino do 1º e 2 Ciclo do Ensino Básico 10 

Ciências da Educação, especialização em Administração Escolar 8 

Ciências da Educação, especialização em Supervisão Pedagógica e 

Formação de Formadores 

13 

Ciências da Educação na especialidade de Educação Especial e 

Domínio Cognitivo e Motor 

3 

 

No gráfico seguinte pode visualizar-se facilmente a proporção, de graus académicos e 

diplomas conferidos em 2015/16, por curso. 

 

 

Gráfico 4. Graus académicos e diplomas conferidos em 2015/16. 

Graus académicos e diplomas conferidos 
em 2015/16 Lic. Educação Básica

Lic. Educação Social

Mest. Educação pré-Escolar

Mest. Educação pré-Escolar e 1º CEB

Mest. Ensino do 1ºCEB

Mest. Ensino do 1º e 2º CEB

Mest. CE esp. Administração Escolar

Mest. CE esp. Supervisão Pedagógica
e Form. Formadores
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No quadro seguinte apresenta-se um resumo do quadro anterior, por tipo de curso. 

 

Quadro 7.2. Total de Graus académicos e diplomas conferidos em 2015/16. 

Graus Número de  
diplomados 

Licenciaturas 3 

Mestrados, de habilitação para a docência 11 

Mestrados em Ciências da Educação 19 

Total de diplomados 33 

 

No que concerne aos segundos ciclos de estudos, verificou-se que o mestrado em Ciências 

da Educação, especialização em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, e o 

mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico foram aqueles que conduziram a maior 

número de diplomados. 

Foi analisada a eficácia formativa determinado o tempo de conclusão dos respetivos cursos, 

dos diplomados em 2015/16. Os resultados desse estudo são apresentados na tabela seguinte. 

 

Quadro 7.3. Eficiência formativa. 

Grau Curso Nº Diplomados 
em N anos 

Nº Diplomados 
em N+1 anos 

Nº Diplomados 
em N+2 anos 

Nº Diplomados 
em mais de  

N+2 anos 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
 

Educação Básica 1 - - 1 

Educação Social - - - 1 

M
e

st
ra

d
o

 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do 
Ensino Básico 

9 - - 1 

Ciências da Educação, esp. em 
Administração Escolar 

8 - - - 

Ciências da Educação, esp. em 
Supervisão pedagógica e 
Formação de Formadores 

11 - - 2 

Ciências da Educação na esp. 
de Educação Especial e 

Domínio Cognitivo e Motor 

- - 2 1 
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8. Empregabilidade dos seus diplomados 

 

Para os estudos de empregabilidade foram inquiridos os diplomados do ano letivo 2014/15, 

pelos cursos da Escola Superior de Educação Almeida Garrett.  

Importa referir que os cursos ministrados que mais implicações têm no campo da 

empregabilidade, são os que se inserem no âmbito da habilitação profissional para a docência, 

uma vez que os mestrados na área das Ciências de Educação lidam com estudantes que à partida 

já usufruem do estatuto de empregado, dado que são docentes. Neste contexto, é no campo da 

habilitação profissional para a docência que a expressão da empregabilidade dos diplomados 

da ESE Almeida Garrett, ganha, naturalmente, maior expressividade. Importa também salientar 

que a licenciatura em Educação Básica, embora apresente várias saídas profissionais, não tem 

características profissionalizantes sendo um 1º Ciclo de estudos que possibilita o ingresso nos 

mestrados de habilitação profissional para a docência. Neste sentido, a grande a maioria destes 

alunos prossegue estudos para um dos mestrados de habilitação para a docência. 

Relativamente ao inquérito aplicado para aferir a empregabilidade dos diplomados 

inquiridos, apresenta-se a taxa de respostas nos diversos cursos, no quadro seguinte. 

 

Quadro 8.1. Taxa de resposta ao inquérito relativo à empregabilidade. 

Grau Curso Taxa de 
resposta 
(%) 

Licenciatura 
Educação Básica 42,1 

Educação Social a) 

Mestrado  
(de habilitação 

para a docência) 

Educação Pré-Escolar b) 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 38,5 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico b) 

Mestrado 

Ciências da Educação na especialidade de Educação Especial e 

Domínio Cognitivo e Motor 

a) 

Ciências da Educação, Especialização de Administração Escolar 25,0 

Ciências da Educação, Especialização de Supervisão Pedagógica 

e Formação de Formadores 

40,0 

Valor médio  36,4 

a) O número de respostas é muito baixo, sem significado estatístico. 

b) Não houve diplomados deste curso em 2014/15 
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Apresenta-se no quadro seguinte os resultados obtidos relativamente à 

empregabilidade, nomeadamente no que concerne ao tempo de procura de emprego, exercício 

de atividade profissional dentro ou fora da área de formação do ciclo de estudos concluído, e 

relativamente à situação contratual de recém empregado.  

 

Quadro 8.2. Empregabilidade dos diplomados. 

Grau 
a) 

Curso b)c) 

Tempo de procura (%) Área (%) 
Situação 

profissional (%) 

Menos  
de  

1 ano 

Mais  
de  

1 ano 

Não 
procurou 

Dentro Fora Estável Precária 

L 
Ed. Básica 25,0 0 75,0 75,0 25,0 75,0 25,0 

Ed. Social d) -- -- -- -- -- -- -- 

M 

Ed. Pré-Escolar e) -- -- -- -- -- -- -- 

Ed. Pré-Escolar e Ensino do 1º 
Ciclo do Ensino Básico 

80,0 0 20,0 80,0 20,0 40,0 60,0 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do 
Ensino Básico e) 

-- -- -- -- -- -- -- 

Ciências da Ed. na esp. 
Educação Especial e Domínio 
Cognitivo e Motor d) 

-- -- -- -- -- -- -- 

Ciências da Ed., esp. 
Administração Escolar 

0 0 100,0 100 0 100 0 

Ciências da Ed., esp. 
Supervisão Pedagógica e 
Formação de Formadores 

50,0 0 50,0 66,7 33,3 100 0 

a) L significa Licenciatura e M refere-se a Mestrado. 
b) Utilizou-se Ed. como abreviatura de “Educação”. 
c) Utilizou-se esp. como abreviatura de espacialidade e de especialização. 
d) O úmero de respostas é muito baixo, sem significado estatístico. 
e) Não houve diplomados deste curso em 2014/15 

 

Uma análise sucinta do quadro apresentado, relativo à empregabilidade dos diplomados pela 

ESE Almeida Garrett, em 2014/15, permite verificar que 75,0 % dos diplomados que 

responderam ao inquérito, da licenciatura em Educação Básica, não procurou colocação no 

mercado de trabalho porque continuou a estudar ou porque manteve a situação profissional 

que tinha antes de ter concluído o ciclo de estudos, o que se coaduna com o facto de a 

Licenciatura não conferir profissionalização na Educação de Infância ou no Ensino. No que 

concerne aos mestrados em Ciências da Educação a percentagem de diplomados que respondeu 

não ter procurado emprego variou entre 50 e 100 %.   

No que respeita ao mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

pôde verificar-se que a grande maioria (80%) dos seus diplomados procuraram colocação, o que 
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está em conformidade com o facto de se tratar de um curso profissionalizante para a Educação 

Pré-Escolar e para o 1º Ciclo do Ensino Básico. Os restantes 20% pode dever-se a situações em 

que os diplomados já trabalhavam na área e continuaram na mesma instituição, ou a 

empreendedorismo dos diplomados que os levou a criar as suas próprias instituições de Ensino 

ou Educação.  

De salientar que a grande maioria dos diplomados da licenciatura em Educação Básica (75%) 

e do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (80%), 

empegados, conseguiram emprego na área dos cursos. De realçar que 100% dos diplomados 

pelo Mestrado em Ciências da Educação área de especialização de Administração Escolar e 100% 

dos diplomados pelo Mestrado em Ciências da Educação área de especialização de Supervisão 

Pedagógica e Formação de Formadores, já tem a situação profissional estável, o que está em 

conformidade com o perfil profissional dos que procuram os cursos, que em geral são já 

professores efetivos do ensino básico ou secundário.  
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9. Internacionalização da instituição e número de estudantes estrangeiros 

 

9.1. Internacionalização da instituição 

 

A Internacionalização da ESE Almeida Garrett tem ocorrido a vários níveis, nomeadamente 

na participação de docentes da instituição em conferências e workshops internacionais, 

participação de docente em redes internacionais de investigadores COST Actions, na 

organização de projetos Erasmus mobilidade, LDV e mobilidade estudantes, nas parecerias 

internacionais em termos de estágios, nas diversas parcerias com instituições de ensino superior 

europeias e brasileiras.  

Verificou-se que vários docentes da Escola participaram em conferências Internacionais, 

durante o ano letivo 2015/16, de que resultou a publicação de um número significativo de 

comunicações científicas em livros de abstrats ou de proceedings (ver quadro 1.2).  

A Diretora da Ese Almeida Garrett representou Portugal, e a ESE Almeida Garrett, no WG4 

da COST ACTION FA0905 - Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed, e no 

Management Committee (comité de gestão) da COST ACTION FA0906 - UV-B radiation: A 

Specific Regulator of Plant Growth and Food Quality in a Changing Climate (UV4growth), entre 

2010 e 2014. Esta mesma docente integra agora a COST ACTION TD1304 - Zinc Net – Biology of 

Zinc em representação da ESE Almeida Garrett e da COFAC, e foi convidada para representar 

Portugal, a ESE Almeida Garrett e a COFAC, no Management Committee da nova COST ACTION 

- CA15221 - Advancing Effective Institutional Models Towards Cohesive Teaching, Learning, 

Research and Writing Development. Este convite/nomeação, para uma COST ACTION 

diretamente relacionada com o campo de ação da Escola, veio demonstrar o reconhecimento, 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Programa COST da European Cooperation in 

Science and Technology, da qualidade da investigação desenvolvida na ESE Almeida Garrett. 

No quadro seguinte apresenta-se as referidas COST ACTIONs, tipo de participação, datas 

de início e fim. 
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Quadro 9.1. Redes Internacionais de Investigação – COST ACTIONS. 

Código 

da Ação 

Designação da Ação Início Terminus Tipo de representação / 

participação 

FA0905 Mineral Improved Crop 

Production for Healthy Food and 

Feed 

Março 2010 2014 Representou Portugal, e 

ESE Almeida Garrett, no 

WG4 

FA0906 UV-B radiation: A Specific 

Regulator of Plant Growth and 

Food Quality in a Changing 

Climate (UV4growth). 

Outubro 

2010 

2014 Representou Portugal, e a 

ESE Almeida Garrett, no 

Management Committee 

TD1304 Zinc Net – Biology of Zinc 2014 2018 Representa Portugal, e ESE 

Almeida Garrett 

CA15221 Advancing Effective Institutional 

Models Towards Cohesive 

Teaching, Learning, Research and 

Writing Development 

2016 2020 Representa Portugal, e a 

ESE Almeida Garrett, no 

Management Committee 

 

Ainda no âmbito da investigação científica pode destacar-se a formalização de uma nova 

parceria, esta com a Universidade de Plovdiv, na Bulgária, em fevereiro de 2015. Espera-se que 

esta nova parceria venha a produzir frutos a médio prazo.  

No que respeita a “programas e projetos internacionais de mobilidade”, pode referir-se 

que a Escola está incluída no Consórcio COFAC; Ref. 223992-LA-1-2014-1-PT-E4AKA1-ECHE, 

Carta ERASMUS para o Ensino Superior (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-

2020), a qual veio suceder à Carta Universitária ERASMUS – EUC (2007/2013), assumindo-se 

como a acreditação necessária para que todas as Instituições de Ensino Superior garantam a sua 

condição de elegibilidade ao financiamento no âmbito do Programa ERASMUS+ (2014-2020) 

também este já assegurado através do Consórcio-COFAC. 

Já no âmbito da nova Carta ERASMUS (ECHE-2014-20) pode referir-se que estão em vigor 

novas parcerias com as seguintes instituições de Ensino Superior: 

 Universidade Complutense de Madrid – Madrid – Espanha 

 Universidade Adam Mickiewicz – Poznań – Polónia 
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As parcerias com as Instituições Brasileiras já permitiram receber, alguns alunos 

Brasileiros, no curso de Mestrado em Ciências da Educação na especialização de Supervisão 

Pedagógica e Formação de Formadores, e no Mestrado em Ciências da Educação, especialização 

de Administração Escolar. No quadro seguinte indicam-se as instituições brasileiras com 

protocolos de cooperação com a ESEAG. 

 

 

Quadro 9.2. Instituições de Ensino Superior Brasileiras parceiras. 

Instituições Brasileiras com Parcerias Estabelecidas  

com a ESE Almeida Garrett 

Faculdade Mário Schenberg 

Instituto lusófono de Ensino Superior - ILUSES 

Empresa Académica de Conhecimento e Ciência - LTDA 

Instituto de Educação Superior e Espírito Santo - IESES 

Faculdade de Teologia Integrada - Fatin 

 
 

9.2. Número de estudantes estrangeiros 

 

No ano letivo 2015/16 frequentaram os cursos da ESE Almeida Garrett um total de 91 

alunos estrangeiros, distribuídos pelas nacionalidades indicadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 9.3. Estudantes estrangeiros. 

Nacionalidade Número de estudantes 

estrangeiros 

Brasileira 89 

Angolana 1 

Cabo-verdiana 1 

 

 Pode verificar-se que, no ano em análise, a grande maioria dos estudantes estrangeiros 

da ESE Almeida Garrett têm nacionalidade brasileira. 
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10.Prestação de serviços externos e parcerias estabelecidas 

 

10.1. Prestação de serviços externos 

 

Vários centros e gabinetes da Escola, nomeadamente a Assessoria para as Relações 

Internacionais, Centro de Investigação e Publicações (CIP), Biblioteca, e o Gabinete de Formação 

Continua e as Direções dos Cursos, em estreita ligação com a Direção, e a Administração, têm 

organizado regularmente atividades de desenvolvimento tecnológico, artístico e cultural, e 

formação avançada. Este tipo de atividades é aberto ao exterior e apela-se à participação nos 

mesmos – mediante a emissão de convites específicos – dos diversos membros das 

comunidades envolventes e de entidades parceiras.  

Ao longo dos anos a ESEAG tem prestado serviços à Comunidade Educativa alargada no 

âmbito da formação contínua de Professores de vários ciclos de ensino e formação contínua de 

educadores com ações de formação diversificadas. No entanto, no ano letivo 2015/16 não 

abriram novas turmas de Ações de Formação Contínua, provavelmente devido à estagnação das 

carreiras docentes e à obrigatoriedade de formação conferida dentro de cada Agrupamento de 

Escolas, interpares e intercílios.  

A biblioteca da ESEAG também se constitui como uma estrutura da Escola que promove 

a prestação de serviços externos, especialmente à comunidade envolvente através do acesso a 

obras científicas e pedagógicas e ainda apoio técnico em pesquisa bibliográfica alargada, e às 

escolas e professores cooperantes através do acesso a bibliografia especializada nas áreas de 

intervenção educativa das escolas.  

 

 

10.2. Parcerias estabelecidas 

 

A instituição tem vindo a ampliar, e consolidar a sua rede de parcerias, resultado de um 

esforço e empenho da Escola, nesse sentido. 

Podem destacar-se três tipos principais de parcerias quanto aos seus objetivos e âmbito: (i) 

as parecerias de âmbito científico, pedagógico e cultural com outras Instituições de Ensino 

Superior, nacionais e estrangeiras; (ii) as parcerias que visam proporcionar estágios curriculares 
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em instituições de âmbito social, com creches e infantários, instituições de 1º Ciclo do Ensino 

Básico, instituições de 2º ciclo do Ensino Básico, e agrupamentos de escolas; (iii) as parcerias 

com sindicatos, associações profissionais e outras entidades, com diversos âmbitos e objetivos.  

 No que concerne às parcerias com instituições de ensino superior nacionais, de entre 

outras instituições com as quais a ESE tem vindo a estabelecer parcerias, salienta-se a 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), Universidade Lusófona do Porto 

(ULP), Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), Instituto Superior Politécnico do 

Oeste (ISPO); o Instituto Superior Dom Dinis (ISDOM), o Instituto Superior de Línguas e 

Administração de Santarém (ISLA-Santarém); Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Gaia (ISLA-Gaia) e o Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria (ISLA-Leiria). As 

parcerias com instituições de ensino superior estrangeiras estão indicadas na seção 

correspondente à internacionalização da Instituição (seção 9.1.). 

Destacam-se as parcerias estabelecidas com Creches, Jardins de Infância, Escolas de 1º e 2º 

Ciclo de Ensino Básico, Colégios e Agrupamentos de Escolas que visam essencialmente estágios 

dos alunos da ESE nos diversos níveis de Educação e Ensino, para que os cursos da ESE habilitam, 

sendo que estas instituições têm constituído um setor empregador relevante dos diplomados 

ESE Almeida Garrett. 

No quadro seguinte apresenta-se o número de instituições com as quais a ESE tem protocolos 

de colaboração em vigor, no âmbito dos estágios curriculares dos mestrados de habilitação para 

a docência e da licenciatura em Educação Básica. Acresce-se protocolos com os locais de estágio 

do curso técnico superior profissional em intervenção social e comunitária.  

 

Quadro 10.1. Parcerias no âmbito de estágios. 

Grau Curso 
Número de Instituições de 

Educação/Ensino ou Agrupamentos de 
Escolas parceiras no âmbito de estágios 

CTSP Intervenção Social e Comunitária 6 

Licenciatura Educação Básica 30 

Mestrado 

Educação Pré-Escolar  44 

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

39 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 13 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico 12 
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É também prática, o relacionamento com sindicatos, diversas associações profissionais, e 

outras entidades, tendo sido estabelecido um grande número de parcerias, em diversos âmbitos 

(quase 300 protocolos). Estas parcerias são divulgadas no site da Escola em 

http://www.eseag.pt/a-escola/protocolos-descontos.html.  

Elementos oriundos das entidades parceiras são convidados a participar em iniciativas de 

ligação à comunidade e divulgação de conhecimento, como fóruns, conferências e seminários, 

atividades culturais e artísticas, e cursos de formação contínua de professores e educadores. 
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11.Procedimentos de auto -avaliação e de avaliação externa e seus 

resultados 

 

Os cursos da ESE Almeida Garrett, em funcionamento, são regularmente alvo de 

procedimentos de autoavaliação, normalmente instituídos. Os procedimentos de autoavaliação 

utilizam ferramentas diversificadas, entre as quais questionários aplicados a docentes e alunos. 

A sistematização dos procedimentos de autoavaliação tem sido uma preocupação, assim como 

a monitorização dos dados, já que delas se pode extrair resultados de forma mais eficiente.  

Em junho de 2014 foi acreditada pela A3ES a nova Licenciatura em Educação Básica, pelo 

período máximo possível (6 anos), sendo que já estava em conformidade com o novo regime 

Jurídico de Habilitação Profissional para a Docência, Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio. 

Consequentemente, em 2014/15 e em 2015/16 foi possível receber novos alunos para a nova 

licenciatura em Educação Básica, apesar de ainda haver um ano do curso sem alunos (o 2º ano 

em 2014/15, e o 3º ano em 2015/16, decorrente da não acreditação da licenciatura inicial (que 

antecedeu esta) em 2012/13.  

Em outubro de 2014 foram submetidos para acreditação pela A3ES um novo mestrado 

em Educação Pré-Escolar e um novo Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, em conformidade com o novo regime jurídico de habilitação para a docência, por 

um lado cumpriu-se a nova legislação e por outro substituíram-se os cursos não acreditados em 

2012/13. A qualidade dos novos mestrados é notória, e o conselho de administração da A3ES 

decidido, em julho de 2015, pela acreditação de cada um destes cursos por 3 anos. Assim, já foi 

possível receber novos alunos para o ano letivo 2015/16. No entanto, a tardia divulgação dos 

resultados de acreditação pela A3ES impossibilitou a divulgação dos cursos atempada o que 

dificultou a angariação de alunos.  

Relembra-se que os Mestrados em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, e Mestrado em 

Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, e a Licenciatura em Educação Ambiental e Cultura do 

Património tinham acreditação vigente no ano a que este relatório final se reporta. A alteração 

do Regime Jurídico de Habilitação Profissional para a docência veio descontinuar estes dois 

mestrados de que resultou a impossibilidade de admitir novos alunos. 
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Em outubro de 2015 submeteu-se à A3ES uma nova licenciatura em Educação Social, no 

entanto, este curso não foi acreditado pela referida agência, pelo que não entrou em 

funcionamento. 

 No final de 2014 foram elaborados os relatórios de autoavaliação, e submissão na 

plataforma da A3ES, dos cursos de Mestrado em Ciências da Educação especialização em 

Administração Escolar e Mestrado em Ciências da Educação especialização em Supervisão 

Pedagógica e Formação de Formadores. Contudo, no final de outubro de 2015 decidiu-se pela 

descontinuação destes cursos.  
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Conclusões 

 

Pode concluir-se que o plano anual e o plano estratégico foram parcialmente cumpridos, 

relativamente a alguns aspetos, nomeadamente número de turmas em funcionamento, e 

totalmente cumpridos relativamente a outros, nomeadamente atividades científicas, e 

estabelecimento de novas parcerias. 

Em 2015/16 não apenas se conseguiu travar a diminuição de número e alunos inscritos, 

iniciada em 2011/12, mas também se conseguiu um aumento significativo do número de alunos 

inscritos, em cursos que conferem grau, relativamente a 2014/15 e 2013/14. Em 2015/16 

estiveram inscritos mais 14,1% de alunos que em 2014/15. No entanto, ainda se sente o impacte 

das decisões de do Conselho de Administração da A3ES de não-acreditação de três cursos da 

Escola em 2012/13, e do impacte da estagnação das carreiras docentes.  

Não obstante as dificuldades, os estudos económico-financeiros permitem concluir que a 

viabilidade económica da Escola se encontra assegurada e que estão criadas as condições que 

lhe permitem prosseguir com a concretização dos objetivos estrategicamente definidos. 

As atividades científicas incluíram encontros de investigação e conferências nacionais e 

internacionais. Estas atividades também contribuíram largamente para a internacionalização da 

instituição.  

O incentivo à investigação e à publicação de trabalhos científicos tem dado os seus frutos, 

sendo relevante o número, e a qualidade, das publicações nacionais e internacionais 

apresentadas em 2015/16 por docentes da ESE Almeida Garrett. 

A internacionalização da instituição decorreu em várias frentes, nomeadamente com o 

reforço das parcerias com instituições estrangeiras. Para além das parcerias iniciadas em anos 

anteriores, estabeleceu-se uma nova parceria com uma universidade da Bulgária, que se espera 

vir a ser frutuosa nos próximos anos.  

Para a continuação da Internacionalização da Instituição também foi relevante a adesão da 

Diretora da ESEAG a mais uma COST ACTION. Na realidade, a diretora da ESE Almeida Garrett 

tinha integrado duas COST ACTIONS de 2010 a 2014 (FA905 e FA906); no final de 2014 passou a 

representar Portugal na COST ACTION TD1304, e em maio de 2016 passou a representar Portugal, 
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e a ESE Almeida Garrett, no Management Committee da nova COST ACTION CA15221. Desta forma 

a ESEAG e a COFAC continuam a integrar redes de Investigação Europeias.  

No ano letivo 2015/16 continuaram a estabelecer-se novas parcerias com instituições 

nacionais e de educação pré-escolar e ensino básico, nomeadamente parcerias relativas aos 

cursos de habilitação para a docência. Pode concluir-se que existe um grande número de 

instituições cooperantes, para efeitos das práticas supervisionadas, onde os alunos da ESE 

efetuam os estágios, diversificados, nos diversos níveis de educação e ensino, para que os cursos 

da ESE habilitam. Acrescendo-se agora parcerias com instituições de estágio em entidades de 

âmbito social.  

Em 2014/15 foi submetida para acreditação à A3ES um novo Mestrado em Educação Pré-

Escolar e um novo Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

tendo sido decisão do Conselho da Administração da referida agência a acreditação de cada um 

destes cursos pelo período de três anos. Estes novos Mestrados entraram em funcionamento 

em 2015/16.  

Em outubro de 2014 foi submetido à A3ES um novo curso de Licenciatura em Educação 

Social. No entanto, o conselho de administração da A3Es decidiu pela não acreditação do curso. 

Em janeiro de 2015 foi submetido à DGES, para autorização, o processo de um Curso 

Superior Profissional em Intervenção Social e Comunitária que foi objeto de autorização, e de 

registo, pela referida entidade em outubro de 2015. No entanto, a tardia data aprovação do 

curso impediu a angariação de alunos para 2015/16. Dada a relevância do curso projetou-se o 

início da sua primeira turma em setembro/outubro de 2016, o que veio a ser concretizado. 

O relatório anual da ESE Almeida Garrett, do ano letivo 2015/16, cumpre na íntegra o 

estipulado no Artigo nº 159, da Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, e em conjunto com toda a 

informação disponível no sítio da Internet da Escola, demonstra, na prática, a política de 

transparência, de informação e publicidade veiculados pelos artigos 161º e 162º, da mesma Lei. 

Lisboa, 23 de março de 2017. 

 

A Diretora       A Administradora 

 

_______________________________   _____________________________ 

(Profª Doutora Maria Manuela Abreu da Silva)          (Mestre Teresa Brito Valentim) 


