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Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao novo ciclo de estudos Desporto
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser lecionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Instituto Superior De Ciências Educativas do Douro
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior
Instituto Superior De Ciências Educativas do Douro
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Exmos Senhores,
Junto se anexa a pronúncia ao RP da CAE do processo NCE/19/1900065.
Cumprimentos,
Ricardo Filipe Damião Martins
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia ao Relat ório Preliminar da CAE/ Response t o t he Prelim inary Report of t he CAE
Processo NCE/ 19/ 1900065
O Relat ório Prelim inar (RP) da CAE m ereceu a m elhor at enção da com issão de criação do NCE, dos órgãos de
aut ogoverno inst it ucionais e dos rest ant es int ervenient es no processo que, at ravés de reuniões virt uais,
produziram um conjunt o de reflexões sobre o seu cont eúdo, t endo resultado na present e pronúncia.
Em bora a CAE t enha, nest e RP, apresent ado a recom endação de não acredit ação dest e NCE, a inst it uição
ent endeu, por um lado, com o pedagógicas e posit ivas as apreciações e sugest ões de m elhoria e propostas de
revisão dos aspet os m encionados, reconhecendo-lhes um incent ivo ao prosseguimento e aperfeiçoamento do
t rabalho que a inst it uição vem desenvolvendo nest a área de form ação e, em concret o, no NCE subm et ido a
acredit ação. Por out ro lado, com preende-se ainda que haverá um conjunt o de inform ações im port antes que
não t enham ficado suficient emente claras para a CAE e que, em sede de pronúncia, procurarem os clarificar
de m odo sust ent ado, fundam ent ando as razões que levaram à criação de um plano de est udos orient ado para
as especificidades das profissões do desport o regulam ent adas, garant indo assim a exist ência de unidades
curriculares que sust ent am o processo de ensino e aprendizagem , direcionando t ant o pat a a área do Tr eino
Desport ivo com o do Exercício Físico. Nest e pont o, entende a com issão dest e NCE que deverá ser alt erada, de
acordo com a recom endação da CAE, a designação da opção curricular de Exercício Físico para Condição Física,
o que fica plasm ado no Anexo I com o plano de est udos.
A experiência da IES nest a área de form ação é vast a, francam ent e posit iva e com evidências nít idas de adesão
e de int eresse crescent es por part e das populações da região, dos parceiros e das forças vivas com as quais a
IES int erage, reconhecendo, em part icular, a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem
im plem ent ados, a apost a no desenvolvim ento da invest igação baseada na prát ica e na invest igação orientada,
envolvendo est udant es e ent idades parceiras locais e regionais, assim com o as iniciat ivas de ext ensão e ligação
à com unidade dem onst radas no hist órico plasm ado no sit e da IES, nas redes sociais e nos m eios de
com unicação social local, regional e at é nacional. O ISCE Douro – e em part icular o seu Depart am ento de
Desport o – é já um a peça que, de form a nat ural, se t ornou parceiro imprescindível na vida e nas dinâm icas da
região, indiscut ivelmente inseparável do desenvolvim ento recíproco da IES e da região. A int egração da IES
pela com unidade com o parte indispensável à vida e ao desenvolvim ent o do seu t erritório de inserção é, assim,
um a realidade crist alizada, com o bem demonst ra a cart a que se transcreve do Senhor President e do M unicípio
de Penafiel, Dr. Ant onino de Sousa, em Anexo II, e cujo original, por ele lavrado e assinado, se encontra
disponível para ser enviado à CAE.
A present e pronúncia est rut ura-se em 9 pont os, correspondent es à sínt ese das apreciações da CAE
apresent adas em “ Conclusões” , e 1 últ im o ponto agrega out ras quest ões apont adas ao longo do RP que, não
const ando das conclusões da CAE, nos pareceu pert inente clarificar. Assim :
1. Objet ivos de aprendizagem
A com issão de criação dest e NCE form ulou, enquanto objet ivo geral do ciclo de est udos, “ Preparar licenciados
que dem onst rem aut onom ia cient ífica para o prosseguim ent o de est udos, quer no âm bit o do ensino da
educação física (m est rado em ensino da educação física), quer no das ciências do desport o (m est rados em
desport o).” A com issão é conhecedora da legislação em vigor sobre a habilitação profissional para a docência
e esclarece que aquela form ulação, enquanto objet ivo geral do CE, pret ende apenas art icular os objetivos
gerais do curso com as saídas académ icas dest a licenciat ura, no sent ido do prosseguim ent o de est udos para
a especialização ao nível do 2.º ciclo de est udos (m est rado). Julgam os, at é, que ao m encionarm os t ambém
objet ivos que apont em para as saídas académ icas, para além dos objet ivos gerais que alinham com um
det erm inado perfil de saída dos diplom ados e suas saídas profissionais, est ará a inst it uição a orient ar m elhor
os est udant es para a im port ância do prosseguim ent o de est udos e a prom over a im port ância da form ação ao
longo da vida. Est am os em crer que, nest e part icul ar, não est arem os em incorrer em quaisquer incorreções
quando m encionam os, para além das saídas profissionais, t am bém as saídas académ icas, julgando que, d este
m odo, m ais cabalm ent e ficarão esclarecidos os est udant es sobre am bas as possibilidades.
No que diz respeit o à form ulação dos objet ivos de aprendizagem , a com issão assum e o lapso na ut ilização da
expressão “ educação física” , em bora t am bém pareça discut ível que a denom inação “ educação física” seja
confundível com a designação da especialidade d o grau de m est re que visa form ar professores, próprio do

ensino universit ário, designadam ent e, Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (DecretoLei n.º 79/ 2014, de 14 de m aio). Cont udo, ent ende a com issão dest e NCE a pert inência do alert a da CAE para
a event ual am biguidade suscitada pela expressão, pelo que se reform ularam os objet ivos de aprendizagem
dest e NCE, t al com o abaixo se apresent am :
a) Dem onst rar profissionalism o e eficiência na sua int ervenção em cont ext os em que o desporto, com o objeto
plural e diversificado, se consubst ancia em at ividades direcionadas para a perform ance desport iva, a condição
física e a recreação, m obilizando os conhecim ent os, as apt idões e as com pet ências necessárias a um a análise
sist ém ica de sit uações e resolução de problem as.
b) Dem onst rar rigor na orient ação, acom panham ent o e t reino de pessoas e grupos, revelando o dom ínio dos
conhecim entos e t écnicas desport ivas específicas, segundo program as preparados e desenvolvidos
adequadam ent e, no respeit o escrupulo so pelos princípios exigidos a det ent ores do t ít ulo profissional de
t reinador num a det erm inada m odalidade.
c) Desenhar, desenvolver e gerir projet os em que a int ervenção sobre a condição física e a prát ica d esportiva
sejam det erm inant es para a prom oção de est ilos de vida saudáveis e de bem-est ar.
d) Dem onst rar um a at it ude invest igat iva, num a perspet iva de int egração dos saberes, apt idões e
com pet ências no m eio envolvent e, no contexto específico em que desenvolve a sua at ividade e junto dos
indivíduos e/ ou populações com que t rabalha, aliando as at ividades de ext ensão à com unidade e a
invest igação cient ífica e produção de conhecim ent o.
e) Revelar dom ínio int egrado dos conhecim ent os, apt idões e com pet ências específicas de prát icas
desport ivas, quer num a ver t ente de desenvolvimento da condição física, quer do rendimento desportivo.
2. Plano de est udos
A opção da com issão de criação do NCE, não por ram os, mas por percursos alt ernat ivos t em com o objetivo
perm it ir aos est udant es escolherem um com plemento de for mação direcionado para a Condição Física (CF)
ou para o Treino Desport ivo (TD). A opção de CF possibilit a aos est udant es a form ação num conjunt o d e UC
relacionadas com a preparação individual dos m esm os para as at ividades de fit ness, da saúde e do bem -estar.
Por out ro lado, a opção de TD perm it e aos est udant es escolherem um conjunt o de UC cent radas na
organização, planeam ent o, condução, avaliação e cont rolo dos processos de t reino e de com pet ição em
cont ext os diferenciados. Ent ende-se que am bas as opções asseguram o acesso a saídas profissionais passíveis
de reconhecim ent o pelo IPDJ, t al com o pret ende a inst it uição, assim com o para prosseguim ent o de est udos,
perm it indo que os est udant es ajust em a sua form ação aos seus int eresses e m ot ivações part iculares. No
ent ant o, t om ám os em at enção a sugest ão da CAE, t endo sido operadas alt erações no sent ido de aprimorar e
t ornar o plano de est udos coerent e com esse propósit o. A recom endação da CAE de alt eração da designação
de “ Exercício Físico” para “ Condição Física” é um apont am ent o pert inent e ao qual dem os seguim ent o, dado
que, após reflexão, com preendem os a abordagem sust ent ada pela CAE e que t am bém nos parece m ais
coerent e. Est a designação rem et e para t écnicos que orient am a at ividade profissional para as at ividades físicas
relacionadas com o Fit ness, o t reino personalizado, a avaliação da condição física e o desenvolvim ento de
program as de at ividade física e prom oção da saúde em direcionados para diferentes t ipos de populações.
Ainda, num a releit ura da nossa propost a, considerou-se pert inente que a UC de Geront om ot ricidade passe a
int egrar a opção de Condição Física, como sugere a CAE, vist o exist ir um a m aior correspondência do conjunto
dos cont eúdos dessa UC com as quest ões est udadas no âm bit o da at ividade física, saúde e bem -est ar. Com
est a alt eração, aum ent ou-se para 6 ECTS a UC “ Observação e Análise no Desport o” , específica do Treino
Desport ivo, t endo-se t am bém revist o os seus cont eúdos, nomeadam ent e em função dest e aum ento de carga
credit ícia e da redefinição dos seus objet ivos de aprendizagem , t al com o solicit ado pela CAE. De igual m odo,
porque consideram os que o aprofundam ent o da reflexão perm ite -nos fazer m ais leit uras a part ir da nossa
propost a inicial, a UC opt at iva “ M et odologia do Treino Desport ivo – Desport os Individuais” passou a int egrar
a área de form ação com um , por se considerar que os cont eúdos dest a UC, de m ét odos de t reino para
m odalidades individuais ou de at ividades físicas, t am bém poderão dar suport e form at ivo àqueles que num
det erm inado m om ent o opt am por desenvolver conhecim ent os, apt idões e capacidades no âm bit o da
condição física, e não só para os que pret endem a opção de Treino Desport ivo, como se encont rava no PE
inicial. Dest e m odo, a opção, no 4.º sem est re, passa a ocorrer apenas ent re a UC de M et odologia do Treino

Desport ivo – Desport os Colet ivos e a UC de Fit ness I, nas opções Treino Desport ivo e Condição Física,
respet ivam ent e. Procedendo a est a alt eração, a Gest ão do Desport o e das At ividades Físicas (que passa a t er
3 ECTS, em função dos quais se reviram os seus cont eúdos) passa a ser lecionada no 5.º sem est re de cada uma
das duas opções curriculares. Est am os cient es da não especialização at ravés dos percursos das opções
curriculares do curso de licenciat ura; não diferenciam os expressivam ent e as duas opções fornecidas, evitando
a especialização, m as asseguram os um a form ação geral m ais diversificada na área das Ciências do Desp orto,
cont ribuindo t am bém para um a form ação m ais com plet a e correspondente à diversidade do m ercado de
t rabalho e orient ada para as profissões do desport o regulam ent adas. Por est a via, oferece-se aos est udantes
dois percursos opcionais, de acordo com as suas m ot ivações e int eresses, ajust adas à qualificação do corpo
docent e e aos perfis profissionais m ais procurados na região do Tâm ega e Sousa, sem prejuízo de um a
form ação int egral e diversificada que se consubst ancia no cont exto de um a licenciat ura em Desport o.
3. Corpo docent e e produção cient ífica
Ainda que o ISCE Douro, IES com apenas 5 anos de exist ência, seja caracterizado pela sua juvent ude, havendo,
port ant o ainda um longo cam inho de crescim ento e de desenvolvim ento a percorrer, o corpo docente deste
CE é com post o m aiorit ariam ent e por dout orado s e especialist as, cum prindo os requisit os legais, sendo
próprio, qualificado e especializado, t al com o a CAE reconhece e de acordo com a alínea a) do n.º 5 do art igo
6.º do DL 74/ 2006, alt erado pelo Decreto -Lei n.º 65/ 2018, de 16 de agost o. Com o adm it e a CAE “ A
generalidade dos docent es est á int egrada em cent ros de invest igação de reconhecido m érit o e apresent a
produção cient ífica.” Com preende-se, cont udo, a m enção a algum a assim et ria quant o à produção cient ífica
dos docent es. Tem -se desenvolvido um esforço paulat ino de evident es m elhorias nest e part icular, para o que
m uit o t em cont ribuído a cont rat ação de docentes dout orados/ invest igadores na área do CE, em conjunto com
os docent es que, correspondendo aos requisitos legais necessários, requerem a prest ação de provas públicas
para a obt enção do t ít ulo de especialist a em áreas específicas do CE. Esses docent es, det ent ores de um
currículo profissional vast o nas suas áreas de especialidade, são profissionais “ de t erreno” , que asseguram a
ligação ent re a academ ia e o m undo da prát ica e do m ercado de t rabalho, t al com o se espera de um a IES como
o ISCE Douro, pert encente ao subsist ema politécnico. A inst ituição t em estim ulado esses docent es e criado as
condições necessárias para que obt enham os seus t ít ulos de especialist a, quer pela criação de parcerias com
out ras IES para a const it uição de júris, quer pela isenção (no caso dos professores com dedicação a tempo
parcial) do pagam ent o dos em olum ent os respet ivos. Além disso, esses docent es, após as suas provas públicas,
são convidados a int egrar as equipas e as linhas de invest igação do Núcleo de Invest igação em Desporto e
Exercício Físico do depart am ent o, pot enciando assim o seu capit al de experiência e m aximizando as su as m aisvalias na art iculação ent re a IES e o t erreno. No cam po da invest igação, é nosso desiderat o que, a curto prazo,
est ejam reunidas as condições necessárias para a criação de um a Unidade de Invest igação e Desenvolvim ento,
acredit ada pela FCT, a qual represent ará um pilar fulcral na consolidação de um sist em a cient ífico m oderno e
com pet it ivo. Est e seria um salt o de gigant e para a invest igação cient ífica e t ecnológica da nossa IES, assim nos
perm it am dem onst rá-lo, m esm o sabendo que os t em pos de crise que enfrent am os exigem criat ividade e
em penho redobrados da nossa part e. Tem os consciência de que as principais carências invest igat ivas se
verificam ao nível de alguns docent es profissionais e t reinadores de elit e que lecionam as diversas
m odalidades desport ivas. M as est a é um a m edalha com duas faces, um a vez que é a dedicação desses
profissionais aos seus clubes ou ent idades que perm ite um a art iculação m ais profícua ent re a IES e os clubes
ou ent idades, num a t roca recíproca de conhecim ent os e experiências que, de outra form a, seriam m ais difíceis
de obt er. A IES reconhece com o pont o fort e a sit uação pivô dest es docent es, t endo vindo a prom over a sua
int egração em projet os de invest igação que int egram colaborat ivam ent e docent es que privilegiam o
curriculum profissional e os que privilegiam o curricul um académ ico. Assim m esm o, alguns docentes
especialist as encont ram -se m at riculados em program as dout orais na área do CE, de m odo a fort alecerem
cient ificam ent e a vert ent e académ ica da sua form ação. Salient a-se, finalm ent e, que na generalidade das
disciplinas t eóricas, os docent es afet os às m esm as são dout orados e com produção científica na área, cujo
currículo é sobret udo académ ico.
4. Com issão de coordenação

A coordenação do CE será assegurada por dois docent es a t em po int egral, dout orados e com invest igação na
área do ciclo de est udos: Jorge Filipe Est rela M orais e Lara Sofia Rodrigues de Sousa Fernandes Carn eiro.
5. Inst alações desport ivas prot ocoladas e pessoal não docente de apoio ao ciclo de est udos
O ISCE Douro é part e int egrant e da vida e das dinâm icas de crescim ent o e de desenvolvim ent o do seu
t errit ório de inserção, assent e em parcerias de reciprocidade na prest ação de serviços. Essas dinâm icas de
crescim ent o e desenvolvim ent o recíprocos são asseguradas pelo reconhecim ent o generalizado do ISCE Douro
com o ent idade de ut ilidade pública ao serviço da região e das suas populações. É nesse sent ido que a
inst it uição, enquant o prest a à com unidade serviços próprios do seu set or de at ividade e no que est á ao seu
alcance, recebe dos seus parceiros, nom eadam ent e da Câm ara M unicipal, t odo o apoio necessário para
ult rapassar condições ainda im post as pela sua juvent ude. Em abril de 2015, a t ut ela aut orizou o
funcionam ent o de ciclos de est udos das áreas da Educação, do Turism o, das Art es e M ult im édia e do Desporto,
decorrent es do seu projet o educat ivo e da sua m issão. A inst it uição t em vindo a dem onst rar evidências
not órias de um crescim ent o e desenvolvim ent o sust ent áveis, alavancado em passos consist ent es, dando
provas de que reage com criat ividade e t rabalho às adversidades. Tem sido, nest e quadro de expectat ivas de
crescim ent o e desenvolvim ent o recíprocos, que o M unicípio prot ocola as inst alações desport ivas de que
dispõe, t endo as at ividades form at ivas, invest igat ivas e de desenvolvim ent o de projet os de ext ensão à
com unidade prom ovidas pelo ISCE Douro m ot ivado um invest im ent o por part e daquela edilidade no
apet recham ent o e m elhoria dessas inst alações, para além de est arem asseguradas as condições de art iculação
horária e da privacidade necessária à form ação prát ica dos est udant es. Recorde-se que o pelouro do desporto
é um dos m ais fort es e de m aior projeção no m unicípio de Penafiel, assim com o nout ros concelhos, como
Lousada, M arco de Canaveses, Am arant e ou Paredes. O departam ento de Desporto e a inst it uição, de uma
m aneira geral, asseguram o apoio ao desenvolvim ent o das at ividades de nat ureza desportiva, algumas com
projeção nacional e int ernacional, int egrando docent es e est udant es, equipas da organização,
acom panham ent o e m onit orização dos diferent es event os, revert endo essas experiências em m ais-valias de
form ação para os nossos est udant es. Tam bém os parceiros locais e regionais acolhem e apoiam as inici at ivas
propost as pelo depart am ent o de Desport o e pela inst it uição, ao nível da form ação ao longo da vida, da
form ação credit ada ou da realização de event os desport ivos ao serviço do m unicípio e da região. O mesmo
nível de reciprocidade acont ece nas inst alações prot ocoladas com os ginásios privados nossos parceiros,
t endo-se desenvolvido relações de confiança e responsabilidade m út uas, ao nível das condições de ut ilização
das inst alações, dos horários acordados, da art iculação ent re o pessoal de apoio e de coordenação do ISCE
Douro e os RH dessas ent idades, dos apoios prest ados m ut uam ente e de t odos os pequenos aspet os a ajustar
sem est ral ou anualm ent e. São t am bém esses parceiros grandes em pregadores dos nossos diplom ados em
Desport o. Salient am os que, ao abrigo dest es prot ocolos, os pro cedim ent os cont am já com 5 anos de
aprim oram ent o, pelo que foram há m uit o suprim idas quaisquer dificuldades de arti culação, fluindo, de ano
para ano, de sem est re para sem est re, e com a nat uralidade de quem t rabalha colaborativam ent e há alguns
anos, a m et odologia organizacional dos espaços, dos horários, dos procedimentos e dos recursos humanos.
De salient ar que o ISCE Douro, por seu lado, faz cedência, a cust o zero, das suas inst alações e dos seus RH
sem pre que solicit ado pelos parceiros, nom eadam ente, pela CIM do Tâm ega e Sousa e pela Câm ara M unicipal
(para a realização de form ações prom ovidas por aquelas ent idades); pelo Cent ro Hospitalar do Tâm ega e
Sousa (para a realização do Congresso de Traum at ologia); pelo Racing Fest (para o apoio na organização e
cedência das inst alações para parking dos aut om óveis e inst alação do post o de com andos da organização e
da im prensa); pelo Playlife (para a realização de form ação aos seus colaboradores); às Escolas da região (para
a prom oção de diversas at ividades); ent re o ut ros. Faz part e ainda do prot ocolo de colaboração com estas
ent idades um conjunt o de benefícios oferecidos aos seus colaboradores no âm bito da ofert a form at iva da
inst it uição. Acredit am os que t erá ficado clarificada, junt am ent e com as inform ações prest adas no documento
solicit ado ant eriorm ent e pela CAE, a relação de reciprocidade que subjaz aos prot ocolos de cooperação entre
as ent idades e o ISCE Douro. Im port a ainda reit erar que o desenvolvim ent o adequado das at ividades
curriculares das UC não fica, de m odo algum , com prom etido. Ainda que se compreenda a preocupação da
CAE, é im port ant e deixar bem claro que a m aior dist ância que m edeia o ISCE Douro de algum as inst alações
desport ivas é de cerca de 2 km , correspondent e a um a est im at iva de 20 m inutos a pé. As piscinas m unicipais
e o parque de feiras e exposições são dois com plexos junt os, não sendo a dist ância um fat or que influencie o

norm al funcionam ent o das at ividades let ivas, um a vez que a lecionação da Nat ação e da Ginást ica é
assegurada no horário da t arde ou, quando de m anhã, não são m arcadas aulas após essas disciplinas. Todos
os out ros espaços encont ram -se a um a dist ância m ínim a de 200 m (2 minutos a pé) e 1.6 km (16 a 20 minut os).
Não se considera que 15 a 20 m inut os de dist ância a pé seja dist ância t al que não assegure o bom
funcionam ent o do curso, sobret udo num a cidade com as caract eríst icas geográficas e de m obilidade como
Penafiel. Os est udant es dispõem , ent re as aulas da m anhã e da t arde, de um int ervalo de , no m ínim o, 2h,
perm it indo-lhes deslocarem -se à cant ina do ISCE Douro e alm oçarem calm am ent e. O t em po m édio de espera
para alm oço na cant ina do ISCE Douro é de aproxim adam ent e 5 m inut os.
6. Adm issões
Após as reflexões desenvolvidas ent re a com issão de criação do NCE, os órgãos de autogoverno, a Presidência,
a Ent idade Inst it uidora e os principais parceiros da IES, a saber, a Câm ara M unicipal de Penafiel, a CIM do
Tâm ega e Sousa, os Agrupam ent os de Escolas e Escolas Profissionais do concelho e a Associação Em presarial
de Penafiel, assum e-se nest a pronúncia a real necessidade de m anut enção do núm ero m áxim o de adm issões
em 40, dem onst rado que tem sido o crescimento exponencial da procura por est a ofert a fo rm at iva no ISCE
Douro e dem onst rada que est á a necessidade de form ação de profissionais nest a área que dê respost a à
procura, em t oda a região, dest es diplom ados. Contudo, dados os argum entos da CAE, consideram os aceit ável
a alt eração do núm ero m áxim o de adm issões para 30.

7. Espaços e equipam ent os laboratoriais
Conform e nos foi solicit ado pela CAE, devido à sua im possibilidade de visit ar as nossas inst alações e inst alações
parceiras in loco , enviám os docum ent ação que apresenta e esclarece sobre a qualidade dos equipam entos de
que dispom os – essencialm ent e laborat oriais –, assim com o dos equipam ent os dos nossos parceiros. A este
fact o acresce a im port ância vit al da ut ilização dos equipam ent os m unicipais pelos nossos est udant es e
docent es, na dinâm ica e est rat égia de desenvolvim ento desport ivo m unicipal do Concelho de Penafiel,
conform e at est ado em docum ent o oficial do Sr. President e da Câm ara M unicipal, Dr. Ant onino de Sousa
(Anexo II), que enviarem os se assim ent enderem necessário . Tam bém relem bram os que o Laborat ório de
Desport o foi recent em ent e equipado para perm it ir o funcionam ent o do NCE. Est am os cient es de que o
Laborat ório apresent a ainda algum as carências, o que im plica que, à m edida das possibilidades da inst it uição,
se proceda à aquisição de equipam ent os com o: (i) M edidor de VO2 ; (ii) radar; (iii) aceleróm et ros; (iv)
pedóm et ros. Acresce, ainda, que o ISCE Douro dispõe de um laborat ório de ciências suficient em ente bem
equipado para responder às necessidades de lecionação das aulas laborat oriais de UC do âm bito da anat omia
e da fisiologia, que perm it e a observação de células vivas e ident ificação de organelos celulares.
Dest a form a, conscient es e com prom et idos com o invest im ent o a realizar para a m elhoria dos equipam entos
laborat oriais, a m édio e longo prazo, at ualm ente podem os assegurar a possibilidade de os n ossos est udantes
realizarem at ravés de m ét odos diret os e indiret os, diversas t écnicas e inst rum ent os de avaliação.
Relem bram os, no ent ant o, a exist ência dos seguint es equipam entos: 1 Est adióm et ro (Seca); 2 Balanças de
Bioim pedância (Tanit a); 5 Plicóm etros; 5 Gonióm et ros; 5 Fit as ant ropom ét ricas para m edição de perím etros;
1 Kit de M edição de Lact at o (Lact at e Scout Pro V4); 100 Lancet as Lact at o; Kit de Reagent es para m edi ção de
lact at o; 1 M edidor de Glicem ia; 100 Lancetas glicose; 1 M edidor de t ensão; 1 Plat aform a de pressão (3D
Pedist ar); Pack Elet rogoniom et ro (Pro M ot ion); Kit de Elet rom iografia (m Durance); 1000 Elét rodos; 1 Kit Linear
Encoder (Boscosyst em s); 1 Ergojum p com Soft w are; Pack de 4 fot océlulas com soft w are (Boscosyst ems); 1
Sensor de força (célula de carga) com soft w are (Boscosyst em s); 1000 Bat as descart áveis; 1000 Luvas de latex;
1 Speedom et er Sw im ming M easuring Syst em ; Soft w are Bio Sw im Analysis 3.0 para speedomet er; 1 Passadeira
com kit de inclinação negat ivo e est im at iva de VO2; 20 GPS Perfor mance t racker (t am anho m édio para adulto);
Brad-Torso; M áscara de reanim ação; W indow s Surface Pro. M ais ainda, são m at eriais de equipam entos para
at ividades out door: Capacet es de escalada; Arnês de escalada crianças (Tam anhos: 6S/ M + 6 L/ 2XL); Arnês de
escalada (Tam anhos: 6S/ M + 6 L/ 2XL); Corda 10.5m m x 25m ; Corda 10.5m m x 50m ; Passador t ubular 175cm;
Cordolet a m ult iusos 7,5m m x20m ; M osquet ão de segurança; Roldana fixa; Ascensor; Bloqueador; corda
dinâm ica 10m m x25m ; corda dinâm ica 10m m x50m ; bússola com M ira Ranger. Os equipam ent os enunciados
perm it em a art iculação com t odos os cont eúdos das UC do curso.

Algum as aulas de prát ica laborat orial são realizadas no audit ório com t ransport e dos equipam ent os a
experim ent ar ou, em sit uações adequadas, experimentados nos laborat órios ou na sala de aula. M ais ainda,
o ISCE Douro dispõe de um com cerca de 3200 m 2 , espaço suficient e para t est es de cam po, assim com o uma
zona arborizada que perm it e a lecionação das UC de at ividades de out door . Para além disso, conform e já foi
referido ant es quando se fez referência à m issiva do Sr. Presidente da Câm ara M unicipal, Dr. Ant onino de
Sousa, sem pre que necessário a ut ilização de inst alações m unicipais, com o pavilhões, pist a de at letismo de
“ t art an” , piscinas (em fase de requalificação), cam po de fut ebol e ginásios, os prot ocolos asseguram a sua
disponibilidade e utilização, em exclusivo, quer para lecionação quer para invest igação cient ífica. Sendo o ISCE
Douro um a IES do subsist em a Polit écnico, é expectável e desejável que exist a est a ligação à com unidade e à
aut arquia, de um m odo cont inuado e fom ent ador do sucesso da em pregabilidade fut ura dos nossos
est udant es.
Do m esm o m odo, há m últ iplas IES, em funcionam ent o no país, com cursos da área das Ciências do Desporto,
acredit adas pela A3ES, com prot ocolos de parceria sim ilares ao s nossos ou at é não t ão declaradam ente
envolvidos na vida do m unicípio com o o s nossos, fact o pelo qual não nos parece que est e seja um ponto
negat ivo. Após pesquisa, dam os alguns exemplos de out ras IES que desenvolvem as aulas prát icas dos seus
ciclos de est udos de Desport o em inst alações t ot al ou parcialm ent e prot ocoladas:
- IPB: Piscinas; Pavilhão M unicipal Arnaldo Pereira; Barragem do Azibo.
- IPVC (M elgaço): Câm ara M unicipal de M elgaço (piscina); Centro Hípico do M onte de Prado, em M elgaço e
no Palácio da Brejoeira em M onção.
- IES Fafe: Câm ara M unicipal de Fafe, assim com o a ut ilidade das parcerias celebradas com a CerciFafe, o
Com plexo Turíst ico de Rilhadas, a Junt a de Freguesia de M edelo, o Ginásio Clube + e o Ginásio Vit al, pela
cedência de inst alações adequadas às aulas prát icas das diversas m odalidades desport ivas que constam do
plano de est udos.
- IP Port o: Cam po de t reino do INATEL (At let ism o); Piscina da Const it uição.
- IP Viseu: Piscinas.
- Lusófona do Port o: cam po de Fut ebol, pavilhão, piscina, cam pos de t énis, et c. est ão garant id os at ravés de
prot ocolos com a Câm ara M unicipal do Port o, Inat el e Clubes.
- ISM AI: Piscinas de Águas Sant as.
- ES Desport o Rio M aior: usufrui de inst alações desport ivas geridas pela DESM OR e disponibilizadas pela
CM RM . As inst alações desport ivas englobam : Piscinas M unicipais (3), Polidesportivos (2), Cam pos de Fut ebol
(4), Ginásios (2), Pist a de At let ism o, Sala de M usculação e Cardiofit ness, Audit órios M unicipais (3), espaços
nat urais.
- FM H: ut iliza as inst alações do Est ádio Nacional.
IP Beja: Piscinas M unicipais;
IPCB: Piscinas do IPCB sit uam -se a 30 km em Idanha a Nova, enquant o a ESE-IPCB onde é lecionada a
licenciat ura em Desport o e At ividade Física cit a em Cast elo Branco.
8. Fichas de Unidade Curricular .
Inform a-se a CAE que foram revist as a generalidade das FUC do plano de est udos propost o nest e NCE, t endose reavaliado e reanalisado o seu ajust am ent o aos objet ivos gerais do CE, aos objet ivos de aprendizagem dos
est udant es e ao perfil profissional de saída dos diplom ados em Desport o, assim iladas que foram as su gest ões
de m elhoria da CAE nos casos específicos das FUC m encionadas no RP. Caso a CAE ent enda ser produtivo e
um a necessidade para a acredit ação dest e CE t erem -nas em sua posse, encont ram -se pront as a serem
enviadas.
Nas FUC das unidades curriculares abaixo foram revist os os aspet os m encionados pela CAE:
- Crescim ent o e Desenvolvim ent o M ot or (alt eração da designação da UC, d e acordo com a recom endação da
CAE)
Cont eúdos program át icos:
1. Desenvolvim ent o m ot or e desenvolvim ent o hum ano.
- Significado na área das ciências do desport o.
2. Variáveis do desenvolvim ent o m ot or.

- Fat ores genét icos e am bientais.
- Evolução filogenét ica e ont ogenét ica.
- Crescim ent o, m at uração, desenvolvim ent o e adapt ação.
3. Crescim ent o Físico
- Parâm et ros de referência para avaliar o crescim ento: Ant ropomet ria
- Tipologia M orfológica
- Tendência secular
- Padrões de Crescim ent o: Curva da dist ância e da Velocidade
- Crescim ent o int ra-ut erino e pós-nat al
- Pico de Velocidade de Crescim ent o (PVC)
- Predição do Crescim ent o Físico
- Indicadores de crescim ento e rendim ent o desport ivo
4. Fases de Crescim ent o
- 1ª Infância e 2ª Infância; Adolescência (Período Pré-pubert ário; Período Pubert ário – Salt o Pubert ário –;
Dim orfism o Sexual) e Adult o Jovem .
- M at uração Biológica
- M ét odos de avaliação do est at ut o m at uracional
- M at uração Esquelét ica; M at uração Dent ária; M at uração Sexual e M at uração Som át ica
- Diferenças m at uracionais ent re sexos.
- Influência dos fat ores m at uracionais no rendim ent o desport ivo
5. Est rut uração do esquem a corporal
- M apa do âm bit o m ot or
- Evolução da lat eralidade e suas m anifest ações
- Post ura e at it ude
- Est ados t ónicos, perform ance e at enção cognit iva
6. Desenvolvim ent o de habilidades m ot oras
- M odelo de desenvolvim ent o das habilidades de Gallahue.
7. Desenvolvim ent o do prat icant e a longo prazo M odelo de Long-Term At hlet e Developm ent (LTAD).
8. Const rução de t arefas m ot oras
- Conceit o de t arefa m ot ora
- Adequação das t arefas m ot oras à et apa e à t ipologia da at ividade m ot ora.
- Est at íst ica Aplicada
Cont eúdos program át icos:
- Conceit os básicos de Est at íst ica e da Invest igação Quant it at iva
- Nat ureza das Variáveis e Tipos de M edida;
- Hipót eses (nula e alt ernat iva)
- População e Am ost ra;
- Organização de Dados: Bases de Dados (SPSS)
- Est at íst ica Descrit iva: M edidas de Tendência Cent ral (M édia, M ediana e M oda), M edidas de Tendência Nãocent ral (Percent is) e M edidas de Dispersão (Desvio Padrão, Erro Padrão e Variância);
- Dist ribuição Norm al e Indicadores de Norm alidade (Assim et ria, Achat am ent o e Test es de Norm alidade);
- Test es Est at íst icos Param ét ricos: Test es t de st udent para com paração de m édias e análise de variância
(ANOVA) com um fat or, correlação linear sim ples;
- Test es Est at íst icos Não Param ét ricos: os t est es de M ann-W hit ney e de W ilcoxon.
Bibliografia/ Blibliography:
How ell D. (2013). St at ist ics M et hods for Psychology (8 .ª ed.) Belm ont : Kindle Edit ion.
M arôco, J. (2018). Análise Est at íst ica com o SPSS St at ist ics (7.ª ed.). Pêro Pinheiro: Report Num ber.
M arôco, J. & Bispo, R. (2006). Est at íst ica aplicada às Ciências Sociais e Hum anas (2ª ed.). Lisboa: Ed. Clim epsi.
Pest ana M . & Gageiro J. (2014). Análise de Dados para Ciências Sociais. A Com plem ent aridade do SPSS (6.ª
ed.). Lisboa: Ed. Sílabo.

- Psicologia do Desport o e Exercício
Cont eúdos program át icos:
1. Int rodução à Psicologia do desport o e do exercício
- Nat ureza da Psicologia do Desport o e do Exercício
- A Psicologia do Desport o com o Ciência
- Hist ória da Psicologia do Desport o e do Exercício – contexto nacional e int ernacional
- Principais áreas e aplicações
- Tendências de invest igação at ual
2. A m ot ivação para a prát ica e com pet ição desportiva
-As com ponent es da m ot ivação, fat ores energét icos e de direção
- A m ot ivação int rínseca e a m ot ivação ext rínseca
- A orient ação m ot ivacional. A orient ação para a t arefa versus result ado
- Est rat égias m ot ivacionais
- Teoria da aut odet erm inação
- Teoria dos objet ivos de realização
- Clim as m ot ivacionais em pow ering / disem pow ering
3. O aut oconhecim ent o e a definição de objetivos
4. O processo de com unicação
5. O processo de liderança em cont ext os desportivos
6. Preparação m ent al e psicológica para a com pet ição desport iva
- O t reino de com pet ências psicológicas e a pr eparação m ent al para a com pet ição
- Pensam ent os aut orreferenciados no desport o
- Im agét ica e prát ica m ent al
- Dinâm icas de grupo
Bibliografia/ Blibliography:
Andersen, M .& Hanrahan, S. (2015). Doing exercise psychology. Cham paign, IL: Hum an Kinet ics.
Berger, B., Pargm an, D., & W einberg, R. (2006). Foundat ions of exercise psychology. M organt ow n, W V:
Fit ness: Inst it ut e Technology.
Brit o, A. P. (2007). Psicologia do desporto para at let as. Lisboa: Cam inho
Buckw ort h, J. Dishm an, R., O´Connor, P. & Tom porow ski, P. (2013). Exercise psychology. 2nd ed. Cham paign,
IL: Hum an Kinet ics.
Cruz, J.F. (1996). Caract eríst icas, com pet ências e processos psicológicos associados ao alt o rendim ento
desport ivo. In J. F. Cruz (Ed.), M anual de Psicologia do Desport o (pp. 147-1729. Braga: SHO- Sist em as Hum anos
e Organizacionais.
Ryan, R. M ., & Deci, E. L. (2017). Selfdet erm ination t heory: Basic psychological needs in m ot ivat ion,
developm ent , and w ellness. New York: The Guilford Press.
- Observação e Análise no Desport o
Objet ivos de aprendizagem :
A Unidade Curricular de Observação e Análise no Desport o pret ende que os est udant es sejam capazes de :
1. Conhecer a evolução das t écnicas de observação e análise de dados, de m odo a adequá-las a diferentes
cont ext os desport ivos;
2. Conhecer as principais ferram entas e est rat égias para a observação e análise do desem penho despor tivo, a
fim de se obt erem dados válidos, precisos e fiáveis.
3. Ut ilizar diferent es inst rum ent os especializados para regist o e edição de vídeo, adequados às diferentes
m odalidades desport ivas;
4. Definir e aplicar crit érios para elaboração de relat órios de análise t écnica para adequação de est rat égias de
int ervenção nos processos de t reino, de acordo com os objet ivos e inform ação recolhida.

5. Desenvolver capacidades de t rabalho, com m odelos de observação e análise no desporto, at ravés da sua
adequada aplicação em sit uações reais (est udo-caso).
- M et odologia da Invest igação em Desport o
Cont eúdos Program át icos:
• Int rodução ao M ét odo Cient ífico
• Im port ância da Probabilidade e a Teoria dos Test es de Hipót eses
• Lit eracia Cient ífica e Aplicação da Invest igação em Contexto do Desporto
• Desenhos de est udos qualit at ivos
• Desenhos de est udos quant it at ivos e noções de Epidem iologia
• População e Am ost ra
• Variáveis e Níveis de M edida
• Et apas para a form ulação de projet os de invest igação
• Est udos de Revisão
• Ferram ent as para a organização de cit ações e referências bibliográficas
• Elaboração do relat ório de invest igação e as norm as d a APA
- Sociologia do Desport o
Cont eúdos program át icos:
1. Int rodução à Sociologia: a) Cont ext ualização; b) Principais corrent es de pensam ento; c) A relação ent re a
sociologia e o desport o;
2. Int rodução à Sociologia do Desport o a) A sociologia no cont ext o desportivo; b) O desport o com o fenómeno
social; c) O Desport o e as Novas Necessidades Sociais;
3. O desport o com o produt o social a) Ofert a e Procura Desport iva b) Int ensificação da Com ercialização do
Desport o c) O Desport o no cont ext o das Transform açõ es Sociais d) Desport o e Globalização e) Desporto e
M ass M edia
4. Socialização no desport o a) Desport o e Género b) Os grupos com o fenóm eno sociológico no desporto c)
Reforço da Com pet ição Desport iva
5. Ét ica, responsabilidade social e com port am entos desviant es no desport o a) Violência; b) A verdade
desport iva: Dopagem e Corrupção c) Discriminação Racial d) Ét ica e valores no desport o
Syllabus:
1. Int roduct ion t o Sociology: a) Cont extualizat ion; b) M ain current s of t hought; c) The relat ionship between
sociology and sport ;
2. Int roduct ion t o t he Sociology of Sport a) Sociology in t he cont ext of sport b) The sport as a soc ial
phenom enon c) The New Sport s and Social Needs
3. The sport as a social a) Sport Supply and Dem and b) Int ensificat ion of Sport s M arket ing c) The Sport in the
cont ext of Social Transform at ions d) Sport and Globalizat ion e) Sport s and M ass M edia
4. Socializat ion in sport a) Sport and Gender b) Groups as sociological phenom enon in sport c) St ren gt hening
Com pet it ion Sports
5. Et hics and social responsibility, deviant behaviour in sport a) Violence b) Sport s Et hics: Doping and
Corrupt ion c) Racial Discrim inat ion d) Et hics and Values in Sport s
Bibliografia/ Bibliography:
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Coakley, J. & Dunning, E. (Eds.) (2000). Handbook of Sport St udies. London: Sage.
Horne, J. (2006), Sport in Consum er Culture. Basingst oke: Palgrave M acm illan;
M arivoet , S. (2014). Challenge of Sport Tow ards Social Inclusion and Aw areness Raising Against any
Discrim inat ion. Physical Cult ure and Sport . St udies and Research, vol. LXIII, 3 -11.
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M arivoet , S. (2002). Aspet os Sociológicos do Desport o. Lisboa: Horizont e.

Neves, J., Dom ingos, N. (ed.) (2004). A época do fut ebol – O Jogo vist o pelas Ciências Sociais. Lisboa: Assírio e
Alvim .
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9. Est ágios
A qualidade dos est ágios é assegurada prim eiram ent e pela supervisão dos coordenadores de est ágio
(docent es do ISCE Douro). No funcionam ent o do est ágio, os docent es do ISCE Douro reúnem 30h por cada
sem est re com cada aluno est agiário ou por grupo de est ágio na m esm a inst it uição/ m odalidade. Dest a fo rma
o t rabalho é supervisionado e cont rolad o de acordo com as exigências de um est ágio ao nível de um a
licenciat ura. A com issão de coordenação considera que a adoção de est ágio no últ im o ano, é im pulsionadora
da exigência e rigor a assegurar. O coordenador de est ágio é responsável pela validação de t odos os
docum ent os e evidências de est ágio. Os coordenadores de est ágio nas áreas relat ivas à opção de condição
física são det ent ores do grau de dout or ou t it ulo de especialist a na área de est ágio. Por out ro lado , os
coordenadores de est ágio na opção de t reino desport ivo são necessariam ent e dout ores ou especialistas
det ent ores do grau II de t reinador da m odalidade em que coordenam o est ágio ou de grau III , t al como
regulam ent ado pelas respet ivas federações e pelo IPDJ. Os orient adores de est ágio referent es à opção de
condição física ou t reino desport ivo são responsáveis pelo cont rolo da pont ualidade e assiduidade do s
est agiários, bem com o a definição e at ribuição de t arefas a desenvolver na ent idade de acolhim ent o. Os
orient adores de est ágio na opção de condição física t êm de ser no m ínim o licenciados na área das ciências do
desport o e port adores do t ít ulo profissional de t écnico de exercício físico (válido). No ent anto, relat ivamente
aos orient adores de est ágio na opção do t reino desport ivo, são r equisit os necessários det erem o grau mínimo
de licenciado e serem detentores do Grau I ou Grau II, consoant e o regulam ent ado para cada m odalidade, de
form a a serem validados com o orient adores de est ágio.
Est es pressupost os est ão assegurados nas norm as para a avaliação e seleção dos orient adores de est ágio na
área do Desport o, t endo-se acrescent ado, t al como recom enda a CAE, que os orientadores de est ágio deverão
possuir, pelo m enos, um a licenciat ura na área de Desport o. Ver Regulam ent o revist o em
ht t p:/ / w w w .iscedouro.pt / Files/ Pages/ 13/ norm as_orientadores_de_est agio_desporto.pdf.

10. Out ras quest ões que sust ent am est a pronúncia:
- Desfasam ent o dest a avaliação em cont raciclo com a AINST, cuja respost a m uit o recent e ao relat ório do
follow -up inst it ucional apresent ado em novem bro foi favorável à inst it uição, acreditando-a por m ais 2 anos.
- Valorização, por part e da A3ES, do peso específico do curso na sust ent abilidade e viabilidade de t oda a

inst it uição e das consequências diret as de um a event ual não acreditação do CE, prim eiro, na qualificação dos
jovens e, segundo, no desem prego de professores e t rabalhadores da IES, assim com o no t ecido social e
económ ico local .
- Consideração de um valor de capital im port ância para qualquer inst it uição com o é o reconhecimento dos
parceiros e das forças vivas da região pelo ciclo de est udos e pela inst it uição com o m ais-valias para o
desenvolvim ento local e regional.
- Reconhecim ent o da juvent ude do ISCE Douro e consideração pelo seu plano est rat égico a m édio (criação de
um a Unidade de Invest igação e Desenvolvim ent o acredit ada pela FCT e aquisição de novos m at eriais e
equipam ent os para o laborat ório de Desport o e para as aulas prát icas) e longo prazo.
Face ao expost o ao longo dest a pronúncia, a inst ituição solicit a ao Conselho de Adm inist ração da A3ES que
acredit e o present e NCE, um a vez que, com o dem onst rado nest e docum ent o e no relat ório enviado
ant eriorm ent e à CAE, est ão reunidas as condições necessárias para a sua acredit ação:
1. Corpo docent e que cum pre os rácios legais, sendo próprio, qualificado e especializado, t al com o a CAE
reconhece e de acordo com a alínea a) do n.º 5 do art igo 6.º do DL 74/ 2006, alt erado pelo Decret o-Lei n.º
65/ 2018, de 16 de agost o.
2. Coordenação do ciclo de est udos adequada ao perfil legalm ente definido, como dispost o na alínea b ) do n.º
5 do art igo 6.º do DL 74/ 2006.

3. Recursos hum anos e m at eriais adequados, pois em bora p rot ocolados, correspondem a inst alações e
equipam ent os apropriados e acessíveis à ut ilização de discent es e docent es, de acordo com o disposto na
alínea b) do n.º 5 do art igo 6.º do DL 74/ 2006, alt erado pelo Decret o -Lei n.º 65/ 2018, de 16 de agost o.
4. Exist ência de um acervo de produção cient ífica que, podendo ser considerada ainda insuficiente, dem onstra
o esforço evolut ivo já realizado e a preocupação em reforçar significat ivam ent e a invest igação baseada na
prát ica e orient ada para o desenvolvim ent o profissional. M esm o esse aspet o que, reconhecem os est ar ainda
em desenvolvim ent o e aquém do que alm ejam os, t em sido est im ulado e reforçado, com publicações do corpo
docent e do ISCE Douro:
Jorge Filipe Est rela M orais:
ht t ps:/ / w w w .t andfonline.com / doi/ full/ 10.1080/ 02701367.2019.1708235
ht t ps:/ / w w w .t andfonline.com / doi/ abs/ 10.1080/ 08952841.2019.1681244
Lara Sofia Rodrigues de Sousa Fernandes Carneiro:
ht t ps:/ / w w w .ncbi.nlm .nih.gov/ pubm ed/ 31124058
ht t ps:/ / w w w .researchsquare.com / art icle/ rs-3664/ v2
Aceit e para publicação: Xavier-Rocha, T.; Carneiro, L.; M art ins G.; Vilela-Júnior, G.; Passos, R.; Pupe, C.;
Nascim ent o, O.; Haikal, D.; M ont eiro-Junior, R. (2019). The Xbox/ Kinect use in t he rehabilit at ion set tings post
st roke – A syst em at ic review . Arquivos de Neuro-Psiquiat ria
M aria Em ília de M oura Alves:
ht t ps:/ / w w w .m dpi.com / 1660-4601/ 17/ 8/ 2915 (no âm bit o da linha de invest igação “ Avaliação da post ura
corporal em idade escolar e a sua relação com a at ividade física” do NIDEF do ISCE Douro )
Pedro M iguel Fort e:
ht t ps:/ / revist as.um .es/ cpd/ art icle/ view / 403391/ 281821
ht t ps:/ / w w w .aim spress.com / fileOt her/ PDF/ biophysics/ biophy-07-01-005.pdf
ht t ps:/ / w w w .t andfonline.com / doi/ full/ 10.1080/ 02701367.2019.1708235
ht t ps:/ / w w w .t andfonline.com / doi/ abs/ 10.1080/ 08952841.2019.1681244
ht t p:/ / w w w .journalshr.com/ papers/ Vol%2011_N%203/ JSHR%20V11_3_7.pdf
ht t ps:/ / w w w .m dpi.com / 1660-4601/ 17/ 10/ 3430
ht t p:/ / w w w .rbff.com .br/ index.php/ rbff/ art icle/ view / 816
Além disso, a alm ejada criação da unidade de invest igação cient ífica acredit ada pela FCT visa reforçar e
prom over am bient es criat ivos e m ult idisciplinares, em que possam surgir novas ideias e onde os
invest igadores encont rem as condições adequadas à realização dos seus projet os científicos.
5. Plano de est udos clarificado e reajust ado de acordo com as propost as e sugest ões pedagógicas da CAE,
respondendo às exigências de form ação de diplom ados em Desport o que respondam às exigências das
profissões do desport o regulam ent adas, garant indo assim a exist ência de opções diferenciadas para Treino
Desport ivo e Condição Física.
6. Pert inência dest a form ação superior no t errit ório de inserção do ISCE Douro, t al com o at est am as ent idades
parceiras consult adas com as m aiores responsabilidades execut ivas na região e com o sust ent a a Câm ara
M unicipal de Penafiel no Anexo II.
A acredit ação dest e NCE corresponderá ao esforço de crescimento, desenvolvim ent o e m elhoria em processo
na inst it uição, à apost a e invest im ent o da sua Ent idade Inst it uidora, e t erá repercussões m uit o posi t ivas nas
várias dim ensões da at ividade inst it ucional, no desenvolvim ent o regional, na produção de riqueza, no
em prego, na fixação de populações – cont rariando a desert ificação do int erior – e na geração de um a m arca
ident it ária na Cidade com um fort e significado, orient ada para o desport o e para os est ilos de vida saudáveis.

The CAE's Prelim inary Report (RP) received t he best at t ent ion from t he NCE's creat ion com m it t ee, inst it utional
self-governm ent bodies and ot her st akeholders in t he process, w hich, through virt ual m eet ings, produced a
series of reflect ions on it s cont ent , result ing in t his pronunciat ion.

Alt hough t he CAE, in t his RP, present ed t he recom m endat ion t o not accredit t his NCE, t he inst it ution
underst ood, on t he one hand, as pedagogical and positive, t he appraisals and suggest ions for im provement
and proposals for revision of t he m ent ioned aspect s, recognizing t hem as an incent ive t o cont inue and
im provem ent of t he w ork t hat t he inst it ut ion has been developing in t his area of t raining and, in part icular, in
t he NCE subm it t ed t o accredit at ion. The com m it t ee of t his NCE underst ands t hat t he designat ion of t he
Physical Exercise curriculum opt ion for Physical Condit ion should be changed, according t o t he CAE
recom m endat ion, w hich is set out in Annex II w ith t he st udy plan.
The HEI's experience in t his area of t raining i s vast , frankly posit ive and w it h clear evidence of adhesion and
grow ing int erest on t he part of t he populat ions of t he region, the partners and t he living forces w i t h w hich the
HEI int eract s, recognizing, in part icular, t he quality of t he t eaching and learning processes im plem ent ed, t he
focus on t he development of research based on pract ice and guided research, involving st udents and l ocal and
regional part ner ent ities. The int egrat ion of IES by t he com m unity as an indispensable part of life and the
developm ent of it s insert ion t erritory is, t herefore, a cryst allized realit y, as t he docum ent draw n up and signed
by t he M ayor of Penafiel dem onst rat es, w hich w e add t o t his pronunciat ion as Annex 1.
1. Learning object ives
The creat ion com m it tee of t his NCE form ulat ed, as a general objective of t he cycle of st udies, “ To prepare
graduat es w ho dem onst rat e scient ific aut onom y for t he cont inuat ion of st udies, eit her in t he scope o f
t eaching physical educat ion (m ast ers in t eaching physical educat ion), or in t he sciences of sport (m ast er's
degrees in sport ).” The com mit tee is aw are of t he legislat ion in force on professional qualification for t eaching
and clarifies t hat t hat form ulat ion, as a general object ive of t he EC, aim s only t o art iculat e t he general
object ives of t he course w it h t he academ ic out put s of t his degree, in t he sense of cont inuing st udies for the
specializat ion at t he level of t he 2nd cycle of st udies (m ast er's).
W it h regard t o t he form ulat ion of learning object ives, t he com m ission assum es a lapse in t he use of t he term
“ physical educat ion” , alt hough it also seem s debat able t hat t he t erm “ physical educat ion” is t o be confused
w it h t he designat ion of t he specialt y of t he m ast er's degree it aim s t o t rain t eachers, proper t o un iversity
educat ion, nam ely, Physical Educat ion Teaching in Basic and Secondary Educat ion (Decree -Law No. 79/ 2014,
of 14 M ay). How ever, t he com m it t ee of t his NCE underst ands t he relevance of t he CAE's alert t o t he p ossible
am biguit y raised by t he expression, so t he learning object ives of t his NCE w ere reform ulat ed, as show n below:
a) Dem onst rat e professionalism and efficiency in it s intervent ion in contexts in w hich sport, as a p lural and
diversified object , consist s of act ivit ies aim ed at sport ing perform ance, physical condition and r ecreat ion,
m obilizing t he know ledge, skills and com pet ences necessary t o a syst em ic analysis of sit uat ions and problem
solving.
b) Dem onst rat e rigor in t he guidance, m onit oring and t raining of people and groups, revealing t he m ast ery of
specific sport s know ledge and t echniques, according t o properly prepared and developed program s, with
scrupulous respect for t he principles required of holders of t he professional t it le of coach in a gi ven sport . c)
Design, develop and m anage project s in w hich t he int ervent ion on physical condit ion and sport s pract ice are
decisive for t he prom ot ion of healt hy lifest yles and w ell-being.
d) Dem onst rat e an at t it ude of invest igat ive curiosity, w it h a view t o int egrat ing know ledge, skills and
com pet ences in t he environm ent , in t he specific cont ext in w hich it develops it s act ivit y and w it h t he
individuals and / or populat ions w it h w hich it w orks, com bining ext ension act ivit ies w it h com m unity and
scient ific research.
e) Reveal an int egrat ed dom ain of know ledge, skills and specific com pet ences of sport s pract ices, both in terms
of t he developm ent of physical condition and sport s perform ance.
2. St udy plan
The opt ion of t he NCE creat ion com m ission, not by branches, but by alt ernat ive rout es, aim s t o allow st udents
t o choose a com plem ent of t raining directed t o Physical Condit ion (FC) or Sport s Training (TD). The FC opt ion
allow s st udent s t o t rain in a set of UCs relat ed t o t heir individual preparat ion for fit ness, healt h and w ell-being
act ivit ies. This w ay, st udent s are offered tw o optional courses, according t o t heir m ot ivat ions and interests,

adjust ed t o t he qualificat ion of t he t eaching st aff and t o t he m ost sought aft er professional profiles in the
Tâm ega and Sousa region, w it hout prejudice t o a com prehensive and diversifie d t raining t hat is em bodied in
t he cont ext of a degree in Sport s.
3. Teaching st aff and scient ific production
Even t hough ISCE Douro, a HEI w it h only 5 years of exist ence, is charact erized by it s yout h, t herefo re, t here is
st ill a long w ay of grow t h and developm ent t o go, t he teaching st aff of t his EC is m ainly com posed of doct orates
and specialist s, fulfilling t he legal requirem ent s, being ow n, qualified and specialized, as CAE recognizes and
in accordance w it h paragraph a) of no. 5 of art icle 6 of DL 74/ 2 006, as am ended by Decree-Law no. 65/ 2018,
of 16 August . Finally, it should be not ed t hat in m ost t heoret ical disciplines, t he professors assigned t o them
are PhD and have scient ific production in t he area, w hose curriculum is m ainly academic.
5. Sport s facilit ies and non-t eaching st aff t o support t he st udy cycle ISCE Douro is an int egral part of t he life
and dynam ics of grow t h and developm ent of it s insert ion t erritory, based on reciprocit y part nerships in the
provision of services. These dynam ics of recip rocal grow t h and developm ent are ensured by t he w idespread
recognit ion of ISCE Douro as an ent it y of public ut ilit y serving t he region and it s populat ions. It is in t his sense
t hat t he inst it ut ion, w hile providing t he com m unit y w it h services specific t o it s sect or of act ivit y and in w hat
is w it hin it s reach, receives from it s part ners, nam ely t he City Council, all t he necessary support t o overcome
condit ions st ill im posed by it s yout h. W e em phasize t hat , under t hese prot ocols, t he procedures already have
5 years of im provem ent , so any difficult ies in art iculat ion have been suppressed, flowing from year t o year,
from sem est er t o sem est er, and w it h t he nat uralness of t hose w ho w ork collaborat ively t here som e years, the
organizat ional m et hodology of spaces, sch edules, procedures and hum an resources alt hough t he CAE's
concern is underst ood, it is im port ant t o m ake it clear t hat t he longest dist ance bet w een ISCE Douro from
som e sport s facilit ies is about 2 km , corresponding t o an est im at ed 20 m inut es on foot . The m unicipal
sw im m ing pools and t he fair and exhibit ion park are t w o com plexes t oget her, t he dist ance not being a factor
t hat influences t he norm al funct ioning of t he t eaching act ivit ies, since t he t eaching of Sw im m ing and
Gym nast ics is ensured in t he aft ernoon or, w hen m orning, classes are not scheduled aft er t hese subject s. All
ot her spaces are at a m inim um dist ance of 200 m (2 m inut es on foot ) and 1.6 km (16 t o 20 m inut es). It is not
considered t hat 15 to 20 m inut es of w alking dist ance is such t hat it does not guarant ee t he sm oot h running of
t he course, especially in a cit y w it h geographical and m obilit y characterist ics such as Penafiel. Bet ween the
m orning and aft ernoon classes, st udent s have an int erval of at least 2 hours, allow ing t hem t o go t o t he ISCE
Douro cant een and have a quiet lunch. The average w ait t im e for lunch at t he ISCE Douro cant een is
approxim at ely 5 m inut es.
5. Adm issions
Given CAE's argum ent s, w e consider t he m aximum num ber of adm issions of 30 st udent s t o be accept able.
6. Laborat ory spaces and equipm ent As request ed by CAE, due t o it s inability t o visit our part ner facilit ies and
facilit ies on sit e, w e have sent docum entat ion that presents and clarifies t he qualit y of t he equipment w e have
- essent ially laborat ory – as w ell as t he equipm ent of our part ners. To t his fact is added t he vit al im port ance
of t he use of m unicipal equipm ent by our st udents and t eachers, in t he dynam ics and st rat egy of m unicipal
sport s developm ent in Penafiel, as at t est ed in an official docum ent of t he Cit y M ayor for w hich w e request a
careful reading. W e also rem em ber t hat t he Sport s Laborat ory w as recent ly equipped t o allow t he NCE to
funct ion. W e are aw are t hat t he Laborat ory st ill has som e deficiencies, w hich implies t hat , according to the
inst it ut ion's possibilities, t he acquisit ion of equipm ent such as: (i) VO2 m et er; (ii) radar; (iii) accelerom eters;
(iv) pedom et ers. Furt herm ore, ISCE Douro has a science laborat ory sufficient ly w ell equipped t o respond to
t he t eaching needs of UC laborat ory classes in t he field of anat om y and physiology, w hich allow s t he
observat ion of living cells and t he identificat ion of cellular organelles.
Som e laborat ory pract ice classes are held in t he auditorium w it h t ransport of t he equipm ent t o be t e sted or,
in appropriat e sit uat ions, experienced in t he laborat ories or in t he classroom . Furt hermore, ISCE Douro has a
XX m 2 cam pus t hat allow s enough space for field t est s, as w ell as a w ooded area t hat allow s t he t eaching of
out door act ivit ies UC. In addition, as already m ent ioned, w hen reference w as m ade t o t he let t er from M r. City

M ayor, Dr. Ant onino de Sousa, w henever necessary t he use of m unicipal facilit ies, such as pavilions, “ t artan”
at hlet ics t rack, sw im m ing pools (undergoing rehabilit at ion), soccer field and gym s, t he prot ocols ensure their
availabilit y and use, exclusively, both for t eaching and for scient ific research. Aft er research, w e give some
exam ples of ot her HEIs t hat develop t he pract ical classes of t heir Sport st udy cycles in inst allat io ns t ot ally or
part ially regist ered.
8. Int ernships
The qualit y of t he int ernships is first assured by t he supervision of t he int ernship coordinat ors (t eachers at
ISCE Douro). The int ernship coordinat ors in t he sport s t raining opt ion are necessarily doct ors or sp ecialists
holding a degree II of t rainer of t he m odalit y in w hich t hey coordinat e t he int ernship or a degree III , as
regulat ed by t he respective federat ions and t he IPDJ.
The int ernship supervisors regarding t he option of physical condition or sport s t raining are resp onsible for
cont rolling t he punct ualit y and at t endance of t he int erns, as w ell as t he definition and assignm ent of t asks to
be carried out in t he host ent it y. Int ernship supervisors in t he physical condition opt ion m ust have at least a
degree in sport s sci ences and hold t he professional t it le of physical exercise t echnician (valid). These
assum pt ions are ensured in t he rules for t he evaluat ion and select ion of int ernship supervisors in t he Sports
area, having added, as recom m ended by CAE, t hat t he int ernshi p supervisors m ust have at least a degree in
t he
Sport s
area.
See
revised
Regulat ion
ht t p:/ / w w w .iscedouro.pt / Files/ Pages/ 13/ norm as_orientadores_de_est agio_desporto.pdf.

at

9. Ot her issues t hat support t his pronunciat ion:
- Delay of t his evaluat ion in count ercyclical w it h AINST, w hose very recent response t o t he inst it ut ional
follow up report present ed in Novem ber w as favorable t o t he inst it ution, believing it for anot her 2 years.
- Appreciat ion, on t he part of A3ES, of t he specific w eight of t he course in t h e sust ainabilit y and viabilit y of the
ent ire inst it ut ion and of t he direct consequences of a possible non -accredit at ion of t he EC, first , in t he
qualificat ion of young people and, second, in t he unem ploym ent of t eachers and w orkers of t he HEIs, as w ell
as in t he local social and econom ic fabric.
- Considerat ion of an im port ant capit al value for any inst it ut ion as it is t he recognit ion of t he part ners and the
living forces of t he region by t he cycle of st udies and by t he inst it ut ion as added value for local and regional
developm ent .
- Recognit ion of t he youth of ISCE Douro and considerat ion for it s st rat egic plan in t he m edium t erm (creation
of a Research and Developm ent Unit accredit ed by FCT and acquisit ion of new m at erials and equipm ent for
t he Sport s laborat ory and for pract ical classes) and long t erm , as m unicipal st rat egic plan, ISCE Douro will
acquire a gym for pract ical classes w it hin t he Physical Fit ness Unit s.
The accredit at ion of t his NCE w ill correspond t o t he effort of grow t h, developm ent and im provem ent in the
process in t he inst it ut ion, t o t he comm itm ent and invest m ent of it s Inst it ution, and w ill have very positive
repercussions in t he various dim ensions of inst it utional act ivit y, in regional developm ent , in t he p roduction of
w ealt h, in em ploym ent , in t he fixat ion of populat ions - against t he desert ificat ion of t he int erior - and in the
generat ion of an identit y mark in t he Cit y w it h a st rong m eaning, orient ed t ow ards sport and healt hy lifest yles.
ANEXO I – ESTRUTURA CURRICULAR E PLANO DE ESTUDOS
4.2. Est rut ura Curricular – Opção I – Treino Desport ivo

Área Cient íf ica / Scient if ic Area

Sigla /
Acronym

ECTS

Ciências do Desport o/ Sport s Sciences

CD

Obrigat órios /
M andat ory
144

Ciências Biológicas/ Biological Sciences
Ciências Sociais e Humanas/ Social and Human
Sciences

CB

21

0

CSH

9

0

174

6

TOTAL

M ínimos opt at ivos /
M inimum Opt ional
6

180

4.2. Est rut ura Curricular – Opção II – Condição Física
Sigla /
Acronym

Área Cient íf ica / Scient if ic Area

ECTS

Ciências do Desport o/ Sport s Sciences

CD

Obrigat órios /
M andat ory
144

M ínimos opt at ivos /
M inimum Opt ional
6

Ciências Biológicas/ Biological Sciences
Ciências Sociais e Humanas/ Social and Human
Sciences

CB

21

0

CSH

9

0

174

TOTAL

6
180

4.3.3. Plano de Est udos / St udy Plan
1.º Ano / 1.º Sem est re / 1 st Year / 2 n d Sem est er
Unidade Curricular /
Curricular Unit
Anat omia Funcional

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area
CB

Duração /
Durat ion
Semest ral

Horas Trabalho /
Working Hours
162

Horas Cont act o /
Cont act Hours
TP30; PL25; OT10

ECTS
6

Est at íst ica Aplicada
Cresciment o e
Desenvolviment o M ot or

CSH
CD

Semest ral
Semest ral

81
162

T15; TP20; OT5
TP20; PL30; OT10

3
6

Nat ação
Ginást ica

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
81

TP20; PL30; OT10
TP15; PL20; OT5

6
3

Andebol

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

1.º Ano / 2.º Sem est re / 1 st Year / 2 n d Sem est er
Unidade Curricular /
Curricular Unit
Bioquímica
Pedagogia e Didát ica do
Desport o
M et odologia da
Invest igação em Desport o

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area
CB

Duração /
Durat ion
Semest ral

Horas Trabalho /
Working Hours
81

Horas Cont act o /
Cont act Hours
T15; PL20; OT5

ECTS
3

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

CSH

Semest ral

81

T15; TP20; OT5

3

Fisiologia do Exercício
Fut ebol

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
162

TP20; PL30; OT10
TP20; PL30; OT10

6
6

Ant ropologia e Hist ória do
Corpo
At let ismo

CD

Semest ral

81

TP15; PL20; OT5

3

CD

Semest ral

81

TP15; PL20; OT5

3

2.º Ano / 1.º Sem est re / 2 n d Year / 1 st Sem est er
Unidade Curricular /
Curricular Unit
Cont rolo e Aprendizagem
M ot ora

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area
CD

Duração /
Durat ion
Semest ral

Horas Trabalho /
Working Hours
81

Horas Cont act o /
Cont act Hours
T15; TP20; OT5

ECTS
3

Fut sal
Hóquei em Pat ins

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
162

TP20, PL:30; OT10
TP20; PL30; OT10

6
6

Biomecânica
Teoria e M et odologia do
Treino

CB
CD

Semest ral
Semest ral

162
162

T20; TP30; OT10
T20; TP30; OT10

6
6

Sociologia do Desport o

CSH

Semest ral

81

T15; TP20; OT5

3

2.º Ano / 2.º Sem est re / 2 n d Year / 2 n d Sem est er

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area

Duração /
Durat ion

Horas Trabalho /
Working Hours

Horas Cont act o /
Cont act Hours

ECTS

M et odologia do Treino
Desport ivo - Desport os
Individuais
Avaliação e Prescrição do
Exercício

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

Voleibol
Basquet ebol

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
162

TP20; PL30; OT10
TP20; PL30; OT10

6
6

Opção I:
- M et odologia do Treino
Desport ivo – Desport os
Colet ivos
- Fit ness I

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

3.º Ano / 1.º Sem est re / 3 rd Year / 1 st Sem est er
Opção I: Treino Desport ivo
Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area

Duração /
Durat ion

Horas Trabalho /
Working Hours

Horas Cont act o /
Cont act Hours

ECTS

Traumat ologia e Socorrismo
Psicologia do Desport o e
Exercício

CB
CD

Semest ral
Semest ral

81
162

TP15; PL20; OT5
T20; TP30; OT10

3
6

Gest ão do Desport o e das
At ividades Físicas
Observação e Análise no
Desport o

CD

Semest ral

81

T15; PL20; OT5

3

CD

Semest ral

162

TP20; PL30; OT10

6

Est ágio I

CD

Semest ral

324

E200; OT40

12

3.º Ano / 1.º Sem est re / 3 rd Year / 1 st Sem est er
Opção II: Condição Física
Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area

Duração /
Durat ion

Horas Trabalho /
Working Hours

Horas Cont act o /
Cont act Hours

ECTS

Traumat ologia e Socorrismo
Psicologia do Desport o e
Exercício

CB
CD

Semest ral
Semest ral

81
162

TP15; PL20; OT5
T20; TP30; OT10

3
6

Gest ão do Desport o e das
At ividades Físicas
Geront omot ricidade
Fit ness II

CD

Semest ral

81

T15; PL20; OT5

3

CD
CD

Semest ral
Semest ral

81
162

TP15; PL20; OT5
TP20; PL30; OT10

3
6

Est ágio I

CD

Semest ral

243

E135; OT30

9

3.º Ano / 2.º Sem est re / 3 rd Year / 2 n d Sem est er
Opção I: Treino Desport ivo
Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area

Duração /
Durat ion

Horas Trabalho /
Working Hours

Horas Cont act o /
Cont act Hours

ECTS

Nut rição e At ividade Física
At ividades de out door

CB
CD

Semest ral
Semest ral

81
162

T15; TP20; OT5
TP20; PL30; OT10

3
6

At ividade Física Adapt ada
Avaliação e Cont rolo do
Treino

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
81

TP20; PL30; OT10
TP15; PL20; OT5

6
3

Est ágio II

CD

Semest ral

324

E200; OT40

12

3.º Ano / 2.º Sem est re / 3 rd Year / 2 n d Sem est er

Opção II: Condição Física
Unidade Curricular /
Curricular Unit
Nut rição e At ividade Física

Área Cient íf ica
/ Scient if ic Area
CB

Duração /
Durat ion
Semest ral

Horas Trabalho /
Working Hours
81

Horas Cont act o /
Cont act Hours
T15; TP20; OT5

ECTS

At ividades de out door
At ividade Física Adapt ada

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
162

TP20; PL30; OT10
TP20; PL30; OT10

6
6

At ividades Aquát icas
Est ágio II

CD
CD

Semest ral
Semest ral

162
243

TP20; PL30; OT10
E135; OT30

6
9

3

ANEXO II (cópia da cart a do President e da CM Penafiel)

Exm os. Senhores,
Os m / m elhores cum prim ent os.
A Com unidade Int erm unicipal do Tâm ega e Sousa int egra 11 m unicípios, com um a população de cerca de
420 m il habit ant es e um a área de 1800 Km 2. A sede dest a Com unidade localiza-se nest e concelho de
Penafiel. É t am bém nest a cidade de Penafiel que se encont ra sediado o Inst it uto Superior de Ciências
Educat ivas do Douro, t am bém denom inado ISCE Douro. A presença dest a inst it uição de ensino superior, com
cursos que m inist ra e em part icular a licenciat ura em Desport o, const itui um a m ais-valia inigualável para o
concelho de Penafiel, m as t am bém para t oda est a sub-região, considerada um a das m ais fragilizadas do país.
De rest o, o projet o educativo do ISCE Douro foi fundado nas necessidades locais e regionais, co nst it uindo
um elem ent o fulcral de dinam ização académ ica, económica e social dest a com unidade.
Desde a sua inst alação nest e concelho que o ISCE Douro ut iliza algum as das nossas inst alações despor t ivas
m unicipais que, na m aioria das horas est ão sob responsab ilidade e ut ilização do ISCE Douro, para as suas
prát icas pedagógicas e para as invest igações cient íficas e aplicadas necessárias.
Est a part ilha de horários na ut ilização das inst alações, devidam ente form alizada at ravés de prot ocolo, t em
perm it ido que um a m aior percent agem da população prat ique desport o, com os conhecidos efeit os
posit ivos nos indicadores de saúde, na redução das com obilidades e não m enos im port ante, na criação de
um a geração m ais dinâm ica e em preendedora.
M as não é m enos verdade que, se não fosse a ut ilização realizada por est es est udant es de licenciat ura em
Desport o – os profissionais de am anhã -, não fazia sent ido um a t ão grande apost a m unicipal nest e set or.
Not e-se que é devido a est a grande ut ilização e ao fornecimento de m at erial por p art e do ISCE Douro que
Penafiel t em infraest rut uras m ais dot adas de equipam ent os e com acom panham ento de profissionais m ais
habilit ados t ecnicam ente. Acresce que são est es professores e est agiários do ISCE Douro que asseguram
um a part e significat iva das horas de ut ilização das infraest rut uras, dando assim possibilidade que m uitos
cidadãos possam prat icar exercício com o apoio dest es professores-est agiários.
O recent e invest im ent o m unicipal numa pist a de t art an cert ificada, a requalificação em curso das piscinas
m unicipais, o lançam ent o de concursos para m ais t rês pavilhões gim nodesportivos m unicipais são a pro va
viva de que acredit am os nos profissionais form ados pelo ISCE Douro e na qualidade do seu corpo docen t e.
De out ro m odo, sem est a form ação do ISCE Douro est es invest im ent os serão, parcialm ent e, defraudados.
Para além disso, é preciso t er present e que um a part e significat iva dos clubes do concelho sobrevive m e
desem penham a sua M issão, graças aos est agiários e aos novos profissionais form ados pelo ISCE Douro.
As razões vindas de referir, ent re out ras, geram -nos a convicção de que um a licenciat ura em Desport o, como
aquela que vos foi apresent ada, const it ui um a m ais-valia para o nosso concelho e para a região do Tâm ega e

Sousa, pelo seu dinam ism o e capacidade de at ração de est udant es e pelo im port ante papel de dinam ização
e diversificação económ ica. Ora, nas circunst âncias que o país e o m undo est ão nest e m om ent o a viver , a
presença do ISCE Douro e dos cursos que m inist ra, m ost ram -se ainda m ais essenciais ao concelho e à região.
Paços do Concelho de Penafiel, 5 de m aio de 2020
O President e da Câm ara M unicipal de Penafiel
Ant onino de Sousa

