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alunos podem praticar a sua atividade, de 
uma forma segura garantindo a qualidade 
na sua aprendizagem.  
Primeiro têm que demonstrar que são ca-
pazes de fazer, e só depois, vão para unida-
des clínicas aplicar esses conhecimentos. 
Isto também se estende às Ciências Far-
macêuticas, porque temos aqui nas insta-
lações da Faculdade uma farmácia simula-
da, e obviamente, o mesmo acontece com 
optometria. 

Existe uma interligação entre a instituição 
de ensino e o meio hospitalar envolvente? 
O curso de Medicina quando foi criado, 
manteve a articulação com o hospital e o 
centro de saúde. Neste momento, temos 
4 hospitais de referência: Guarda, Castelo 
Branco, Covilhã e Viseu, que também fa-
zem parte do Centro Académico Clínico 
das Beiras, assim como, os Centros de 
Saúde das mesmas localidades: Dão- La-
fões, ULS da Guarda, ACES Cova da Beira e 
ULS de Castelo Branco. 

Quanto a outros projetos, existem novos 
cursos ao nível da pós-graduação, 2º ou 
3º Ciclos que envolvem instituições de en-
sino superior da região? 
Temos uma pós-graduação em Teleme-

texto de unidades de saúde, seja da área 
hospitalar, dos cuidados primários, ou seja, 
numa farmácia ou numa Optica. Esta é a 
forma como estamos organizados. 

Face à aposta na investigação por parte da 
FCS. Quais as entidades existentes nesta 
área? 
O Centro de Investigação em Ciências da 
Saúde é uma unidade que foi criada logo 
após a Faculdade, faz investigação que é 
financiada por várias fontes e tem vindo 
a aumentar o seu financiamento ao longo 
dos anos, assim como, também o número 
de projetos de investigação. É uma unida-
de com uma dinâmica muito interessante 
e que se tem desenvolvido exponencial-
mente. 
Mais recentemente, a Faculdade foi inte-
grada no Centro Académico Clínico das 
Beiras, tendo sido estes criados em 2016. 
O governo entendeu que devia formar os 
Centros Académicos Clínicos em relação 
a todas as Faculdades de Medicina do 
país. Atualmente, são 9 Centros Académi-
cos Clínicos em Portugal. Aqui o que se 
pretende é criar e aproveitar as sinergias 
entre as instituições de saúde, o centro de 
investigação e as faculdades, no sentido 
de melhorar e aumentar a investigação clí-
nica, que é ainda um pouco insuficiente ou 
deficitaria em Portugal. Com esta medida 
pretende-se que a investigação possa ter 
mais impacto e maior relevo na melhoria 
dos cuidados de saúde em Portugal.

De que forma o Laboratório de Competên-
cias facilita o desenvolvimento das capa-
cidades práticas dos alunos? 
Um dos aspetos que foi sempre “pedra 
chave”, é a questão de os alunos terem o 
domínio das competências práticas, o sa-
ber fazer, e depois, há que ter em atenção 
que numa fase inicial, existem práticas que 
não devem ser realizadas nos doentes, 
mas sim em situações o mais semelhantes 
possíveis. Por isso, criámos o Laboratório 
de Competências, que tem um conjunto 
de instalações muito semelhantes áquilo 
que acontece em meios clínicos, como 
por exemplo: consulta externa, área de in-
ternamento, de urgência, assim como, os 
cuidados intensivos. Locais onde usamos 
simuladores de vários tipos e são produzi-
dos ambientes idênticos aos reais. Aqui os 
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Como podemos caracterizar a Faculdade 
de Ciências da Saúde,  da UBI e o que a 
distingue?  
 A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) 
foi criada quando foi autorizado o ensino 
da medicina na Universidade da Beira In-
terior, mas foi, desde o início, perspetivada 
para lecionar outros cursos na área da saú-
de. E assim é, na realidade, além do Mes-
trado Integrado em Medicina, a FCS tem 
também o Mestrado Integrado em Ciên-
cias Farmacêuticas e os 1º e 2º Ciclos dos 
cursos de Ciências Biomédicas e Optome-
tria – Ciências da Visão. Em relação aos 
programas de doutoramento existem  nas 
áreas de Biomedicina, Medicina e Ciências 
Farmacêuticas. É uma faculdade que foi 
concebida a pensar num modelo de ensino 
centrado no estudante e na integração en-
tre o ensino e a investigação, em que o pró-
prio edifício foi construído de raiz a pensar 
nessa sinergia.Também a dimensão das 
salas de aula foi projetada desde o início 
de acordo com o processo de ensino que 
pretende trabalhar com grupos pequenos, 
muito centrado na aprendizagem do aluno 
e na facilitação desses processos.
Assim temos pequenos grupos nas salas 
de aula, e reunidos a volta duma mesa 
central. Não existe aquela configuração 
de cadeiras e carteiras em filas, porque a 
intenção em termos de ensino é promover 
a discussão,  a partilha entre os alunos e 
os docentes, apostando em um processo 
de aquisição de conhecimento estimulado 
pelos próprios E é isso que temos conse-
guido nas nossas aulas, isto nas unidades 
curriculares teóricas. 
Depois existem as aulas de competências 
e as práticas, tanto na área de investigação 
em laboratório, como na vertente clinica. 
Numa fase em que o ambiente profissio-
nal e de ensino se conjugam, nos cursos 
de Medicina, Ciências Farmacêuticas e 
Optometria há acordos estabelecidos com 
instituições, onde os alunos têm a opor-
tunidade de passar muito tempo em con-
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dicina, um mestrado em conjunto com 
outras entidades da região em Hidrologia 
Médica. 
Estamos a preparar um Doutoramento de 
Enfermagem. Este doutoramento é uma 
parceria entre a Universidade da Beira In-
terior e as Escolas Superiores de Saúde de 
Viseu, Guarda e Castelo Branco, que per-
mitirá desenvolver a investigação em en-
fermagem e abordar problemas de saúde 
que existem especificamente nas regiões 
do interior, como, por exemplo: o envelhe-
cimento e a baixa densidade demográfica. 
Por um lado, a atração de pessoas com 
diferentes formações, pessoas da área 
da saúde, de outras famílias profissionais 
para serem docentes e outros especialis-
tas, que de alguma forma colaboram no 
ensino, incluindo a investigação, criam 
uma dinâmica que é muito incentivadora 
na melhoria da qualidade das próprias ins-
tituições de saúde. 

Nesta fase de pandemia, o setor da saúde 
foi chamado para a linha da frente. Qual a 
envolvência da faculdade com a socieda-
de civil?  
Nós temos uma atividade muito grande no 
seio das populações. Mesmo as Associa-
ções de Estudantes são muito ativos nes-
se âmbito. 
Neste momento de pandemia, os estudan-
tes têm tido uma intervenção com as au-
tarquias e outras entidades no apoio às ne-
cessidades da população, que vão desde 
os rastreios epidemiológicos, que têm sido 
uma parte muito importante dos trabalhos 
realizados.
A autarquia criou uma linha de apoio local, 
onde um conjunto de alunos esteve envol-
vido nessa ação. Igualmente, foi criado um 
laboratório de testagem para o Covid 19, 
por iniciativa de alunos de doutoramento.  
Estas atividades são fundamentais e um 
grande apoio na realização de testes, as-
sim como, junto da população mais idosa 
que se encontra institucionalizada.   
Em relação ao envelhecimento, esta é uma 
área com muito interesse para nós, mas 
também, as questões ambientais. Estes 
dois temas têm despertado um conjunto 
de iniciativas; quer no envolvimento dos 
grupos etários mais idosos da região, quer 
na ação climática, proteção do ambiente e 
sustentabilidade. 


