
Fisioterapia 

Mestrado em

ECTS | 120 
Duração | 4 Semestres 

Horário e Regime de Frequência
Pós-Laboral e Presencial 

MAIS INFO 



O mestrado em Fisioterapia  está direcionado a todos os que tendo concluído o
seu curso de licenciatura e possuindo ou não experiência profissional como
fisioterapeutas, pretendem atualizar ou aprofundar o seu conhecimento e
experiência profissional em áreas mais especificas dentro do universo do
conhecimento e intervenção da Fisioterapia, desenvolvendo e aperfeiçoando
hábitos de pesquisa, avaliação de resultados e comunicação. O mestrado em
Fisioterapia disponibiliza 3 áreas de especialização (Envelhecimento Ativo e
Fisioterapia; Fisioterapia em Saúde da Mulher; Fisioterapia Neurológica) onde os
estudantes aprofundarão os seus conhecimentos ou desenvolverão outros através
de um raciocínio clinico desenvolvido baseado em conhecimentos técnico-
científicos avançados. 
O Plano de Estudos multidisciplinar proporciona uma formação sólida, num
ambiente de aprendizagem onde o corpo docente se preocupa com o real
progresso e evolução dos futuros mestres.

Objet ivos

Adquirir de conhecimentos, aptidões e competências com elevado grau de
especialização, suportado num raciocínio clínico avançado. 
Desenvolver competências de análise e discussão critica sobre a sua própria
prática questionando resultados e procurando soluções para problemas
concretos, com base na melhor evidência disponível
Demonstrar capacidade de gestão de contextos de trabalho diferenciados
demonstrando capacidade de contributo para o conhecimento e a prática
profissional

Porquê escolher  este  mestrado?

Plano curricular multidisciplinar
Conteúdos diferenciados e atualizados
Corpo docente especializado, qualificado e com participações de docentes
internacionais de renome
Ambiente de aprendizagem de elevada proximidade, que permite um
acompanhamento mais individualizado do estudante



Dest inatár ios

Podem candidatar-se a este ciclo de estudos: 
Titulares de licenciatura ou equivalente legal em Fisioterapia;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro em fisioterapia,
organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um estado
aderente a este processo;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido
como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado em fisioterapia pelo
Conselho Técnico Científico da ESTeSL;
Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos, sob proposta do Conselho de Curso e aprovado no Conselho
Técnico-Científico da ESTeSL.*

* A candidatura ficará condicionada à aprovação no Conselho Técnico-
Científico da ESTeSL.

Plano de  Estudos  
1º ano 

Envelhecimento Ativo e Fisioterapia ECTS
Fisiologia e Patologia do Envelhecimento 6

1º Semestre |  Tronco Comum ECTS
Metodologia de Investigação e Análise de Dados 7

Gestão e Empreendedorismo na Fisioterapia 5

Movimento e Atividade Física em Fisioterapia 6

Seminários 6

Fisioterapia em Saúde da Mulher ECTS
Morfologia e Fisiologia em Saúde da Mulher 6

Fisioterapia Neurológica ECTS
Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso
Central 6
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Plano de  Estudos  
1º ano 

Envelhecimento Ativo e Fisioterapia ECTS
Abordagem Psicossocial do Envelhecimento 6

Metodologias de Avaliação Funcional 6

Gestão da Doença Crónica e da Fragilidade 6

Fisioterapia e Envelhecimento Ativo 6

Anual | Tronco Comum ECTS
Estágio* 60

Projeto 60

Dissertação 60

2º Semestre | Tronco Comum ECTS
Seminários de Investigação 6

Fisioterapia em Saúde da Mulher ECTS
Evidência e Disfunções do Pavimento Pélvico 7

Condições Específicas na Saúde da Mulher 6

Temas Avançados – Oncologia em Saúde da Mulher 6
Instrumentos de Medida em Saúde da Mulher 5

Fisioterapia Neurológica ECTS
Movimento Humano e Controlo Motor 6

Imagiologia do Sistema Nervoso Cenral 6

Fisioterapia em Condições Neurológicas no Adulto 6

Fisioterapia em Condições Neurológicas na Criança 6

2º ano 

* Unidades Curriculares Optativas, sendo que o estudante deve optar uma das três apresentadas.
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