Designação do projeto | Equipamentos para Novos Programas de Ensino Superior - Novo
Mestrado em Reabilitação Cardiovascular
Código do projeto | LISBOA-07-5674-FEDER-000020
Objetivo principal| Aquisição de equipamentos para o Mestrado em Reabilitação
Cardiovascular, projeto inovador e ainda inexistente na região e no País, com uma abordagem
interprofissional e multidisciplinar, beneficiando das sinergias do CAML, que proporcionará
formação de excelência nas áreas incluídas no âmbito da reabilitação cardiovascular, com o
objetivo de promover a capacidade de investigação, inovação e desenvolvimento científico para
a prática profissional.
Região de intervenção |Região de Lisboa
Entidade beneficiária |Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Data de aprovação | 25-06-2018
Data de início | 01-06-2018
Data de conclusão | 31-10-2018
Investimento total | 193.903,35€
Investimento elegível |193.903,35€
Comparticipação FEDER | 96.951,68€
Financiamento público nacional | 96.951,67€
Enquadramento Geral da Operação| A presente operação tem como principais objetivos
estratégicos: Proporcionar um ensino de excelência na área das ciências da saúde, medicina,
enfermagem, psicologia, nutrição e outras especialidades, incluindo nos programas curriculares,
o ensino por aplicação e resolução de cenários reais de atuação profissional, alargado a todos
os anos e unidades curriculares do Mestrado da Reabilitação Cardiovascular da FMUL;
Possibilitar e facilitar a integração da componente prática de cenários reais na avaliação dos
estudantes de medicina; Realizar formação conjunta de equipas multidisciplinares no âmbito do
trabalho clínico, comunitário e de saúde pública, entre outros; Realizar treino e formação
específica em técnicas diferenciadas nas diversas áreas da prevenção e reabilitação
cardiovascular; Desenvolver áreas potenciais e emergentes no domínio da prevenção e
reabilitação cardiovascular com abordagem interprofissional e multidisciplinar; Proporcionar
programas de ensino e formação de excelência passíveis de acreditação e reconhecimento
internacional por boas práticas de formação e ensino-aprendizagem; Contribuir para a
afirmação nacional e internacional da FMUL, nomeadamente através da captação de alunos
estrangeiros; Facilitar a integração da FMUL em redes europeias de ensino e investigação na
área da saúde, prevenção e reabilitação cardiovascular; Por último, de forma indireta e através
da preparação de futuros elementos de equipas de reabilitação, através do novo mestrado e da

presente operação obter-se-á a excelência endógena com impacto positivo na qualidade
assistencial e no outcome do utente/cliente.

Descrição da Operação| A presente candidatura da FMUL consiste na aquisição de
equipamentos para Novos Programas de Ensino Superior – novo Mestrado em Reabilitação
Cardiovascular, à luz das necessidades atuais do mercado, nomeadamente de especialistas em
Reabilitação Cardiovascular, através da criação do Mestrado em Reabilitação Cardiovascular, em
fase de creditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. A aquisição dos
referidos equipamentos permitirá à FMUL dotar o Mestrado em Reabilitação Cardiovascular de
um Laboratório de Avaliação Funcional e Exercício com instrumentos de elevada qualidade,
proporcionado aos estudantes formação de excelência nas várias áreas incluídas no âmbito da
reabilitação cardiovascular, com o objetivo de promover o ensino e a capacidade de
investigação, inovação e desenvolvimento científico para a prática profissional. Trata-se de uma
resposta integrada que assentará numa abordagem interprofissional e multidisciplinar em
diversas áreas de atuação profissional e que beneficiará das sinergias do Centro Académico de
Medicina de Lisboa, doravante CAML, composto pela Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, doravante FMUL, pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte-Hospital de Santa Maria,
doravante CHLN-HSM e pelo Instituto de Medicina Molecular, doravante iMM, com as
competências do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, doravante CCUL. Pela
presente operação será possível o aumento da “massa crítica” da FMUL, potenciando o
desenvolvimento de parcerias com instituições na área da saúde ou afins permitindo a criação
de sinergias nas áreas de investigação e criação de programas de prevenção, contribuindo para
o objetivo de afirmar Lisboa como uma metrópole prestadora de serviços de ensino superior e
produtora de conhecimento de nível internacional, contribuindo ainda para alcançar os
objetivos e metas definidas para Portugal, inscritas no Programa Nacional de Reformas. O
objetivo estratégico central da presente operação, em linha com um dos pilares estratégicos
definidos para a FMUL, a alcançar até 2018 - implementar novos métodos e instrumentos de
ensino superior, de modo a garantir um ensino de excelência aos estudantes - assenta na
qualificação e reforço da aprendizagem dos especialistas que trabalhem em prevenção ou
reabilitação cardiovascular ou ainda no âmbito do exercício e avaliação da capacidade funcional,
com base em tecnologias e métodos de aprendizagem inovadores e diferenciados,
nomeadamente através de programas formativos baseados em evidência científica e inovação
que permitirão projetar a FMUL como uma referência nacional e internacional do ensino das
várias áreas incluídas no âmbito da reabilitação cardiovascular, privilegiando o ambiente
multidisciplinar que certamente contribuirá para o alcance do objetivo do POR LISBOA 20142020 definido para a prioridade de investimento 10.5 no âmbito do reforço das capacidades do
Ensino Superior, designadamente afirmar Lisboa como uma metrópole prestadora de serviços
de ensino superior e produtora de conhecimento de nível internacional.

Equipamentos|

