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NOTA  
CURRICULAR 

PATRÍCIA DUARTE  
DE ALMEIDA



1 - Nome Profissional 

PATRÍCIA ALMEIDA, Fisioterapeuta desde 1996  
 
 

2 - Habilitações Académicas 
 

• Doutorada em Ciências da Saúde pela Universidade Católica Portuguesa em 2014. 

  

• Mestre em Ciências da Fisioterapia pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 

Nova em 2005. 

• Licenciada em Fisioterapia em 2001 e Bacharel em 1996, pela Escola Superior de Saúde do 

Alcoitão. 

• Professora Adjunto na Escola Superior de Saúde do Alcoitão – Estoril desde 2001, tendo sido 

Coordenadora de Departamento entre 2008 e 2014. 

• Foi responsável por 7 processos de acreditação ao nível do mestrado e da licenciatura e 

colaborou ativamente em todas as reformulações curriculares entre 2006 e 2018 ao nível de 

mestrado e licenciatura.  
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• Responsável pelo desenvolvimento do primeiro plano de estudos da licenciatura em fisioterapia 

em 2008 da ISCISA em Moçambique. Foi igualmente responsável pelo desenvolvimento 

curricular do Mestrado em Reabilitação Neurológica, em conjunto com a Universidade Católica 

Portuguesa em 2008 e colaboradora no desenvolvimento curricular do Mestrado em 

Fisioterapia - ramo em Neurologia em 2020, ambos oferecidos pela ESSA. 

 

3 - Experiência profissional relevante para o cargo 

• Assumiu em 2017 e até a data presente responsabilidades de Coordenadora do processo de 

acreditação nacional e internacional da International Business School da Hanze University of 

Applied Sciences na Holanda.   

• Presidente do Grupo de Interesse de Fisioterapia Neurológica da APFISIO desde 2014 até à 

presente data e colaboradora assídua com o Conselho Diretivo Nacional, nomeadamente no 

desenvolvimento do perfil de competências do Fisioterapeuta e respetiva revisão datada de 

Setembro de 2020.  

• Internacionalmente foi eleita como Presidente da European Network of Physiotherapy in Higher 

Education (ENPHE), rede na qual representa a ESSA desde 2004. Neste papel, tem participado 

em várias discussões sobre os diferentes processos de acreditação de programas de estudos e 

relação com os procedimentos de regulação e registo profissional em países europeus 

diversos.  

• Membro da Gloal Task Force da World Physiotherapy, que visa analisar e orientar sobre o 

impacto do COVID-19 na educação e prática da Fisioterapia, bem como no desenvolvimento do 
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documento orientador sobre entidades reguladoras e de registo profissional a publicar 

brevemente.   

• A sua área primordial de desenvolvimento científico centra-se na Fisioterapia em Neurologia e 

na Educação e Investigação em Fisioterapia e Inovação curricular    

 
4 - Links relevantes   

https://www.researchgate.net/profile/Patricia-Almeida-18  
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