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Núcleos Académicos (NA) da RACS-CPLP 

ATA n.1 

Data e hora: 31 de março 2017; 11-13h 

Dinamizador: Maria João Trigueiro 

Membros presentes: Paula Portugal, Sílvia Martins, Élia Silva Pinto, Joaquim Faias, Jaime 

Ribeiro 

 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto um. Designação do Núcleo Académico 

NA TO RACS-CTLP (núcleo académico de Terapia Ocupacional da rede académica das 

ciências da saúde – CTLP  

 

Ponto dois. Identificação dos proponentes, linhas de estudo e IES/CI membros da 

RACS-CPLP 

ESS P Porto: 

Maria João Trigueiro – Redefinição de Estilos de Vida, Empreendedorismo e Inovação Social 

Paula Portugal – Envelhecimento Ativo, Promoção da Saúde Mental no Envelhecimento 

Joaquim Faias – Tecnologias de Apoio, Integração Sensorial 

ESSA: 

Sílvia Martins – Ciência Ocupacional, Desenvolvimento Comunitário, Parcerias para a 

Formação em TO 

Élia Silva Pinto – Promoção da Saúde, Acessibilidades 

ESS IPLeiria: 

Jaime Ribeiro – Tecnologias de Apoio e Acessibilidades, Reabilitação Cognitiva 

 

Ponto três. Finalidade, objetivos e contributos para a proposta de plano geral de ação  

Finalidade:  

Promover o intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação no âmbito do ensino, da 

investigação e da inovação na área da terapia ocupacional 

Objectivo:  
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• Auscultar as instituições membros da RACS acerca do interesse em promover a 

formação pré-graduada em terapia ocupacional 

• Promover a adesão à rede de instituições já parceiras dos atuais membros da RACS 

• Mapear recursos necessários e disponíveis para a promoção do  intercâmbio de 

docentes e estudantes entre instituições da rede 

• Dinamizar a fortalecer a cooperação no contexto da investigação, desenvolvimento e 

inovação na área da terapia ocupacional 

Contributos para o Plano de Ação: 

• Nas próximas reuniões da CPLP, haja espaços dedicados ao encontro dos núcleos da 

rede onde se faça a divulgação dos resultados do trabalho do núcleo no ano transacto e 

se promova o desenvolvimento de parcerias para a promoção da formação pré e pós 

graduada e investigação em terapia ocupacional 

• Criar grupos de consultores, por núcleos académicos da RACS-CTLP, para apoio à 

formação e investigação  

 

 

Ponto quatro. Identificação da equipa coordenadora do Núcleo Académico 

A equipa será constituída por um elemento de cada IES atualmente membro da RACS: 

Sílvia Martins 

Jaime Ribeiro 

Maria João Trigueiro 

 

Ponto cinco. Outros dados complementares, opcionais. 

 

 


