PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ESMOT E A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Aos Professores, colaboradores, alunos e antigos alunos,
Foram publicadas as portarias nº 172-B a 172-F/2015, de 5 de junho, que regulam os requisitos
gerais que devem ser satisfeitos pelo ciclo conducente ao grau de licenciado em Fitoterapia,
Naturopatia, Acupuntura, Quiropráxia e Osteopatia.
Estes ciclos de estudo serão ministrados nas instituições de ensino superior politécnico.
Neste momento, estamos a aguardar a publicação dos três diplomas em falta para a conclusão
da regulamentação essencial prevista na Lei nº 71/2013, de 2 de setembro:
- as portarias sobre os planos curriculares de MTC e Homeopatia;
- bem como legislação especial sobre o regime transitório de adaptação das atuais instituições,
legalmente constituídas que lecionam as Terapias Não Convencionais (art. 19º nº6 da Lei nº
71/2013, de 2 setembro).
A ESMOT é uma entidade formadora, há mais de dez anos, das mais representativas da
Medicina Natural.
Conscientes da importância de todo este trabalho, assumindo o compromisso de continuar a
investir na defesa da qualidade da formação, do exercício profissional de todos os que
acreditam e apostam neste projeto educativo, a ESMOT e a Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Santarém decidiram concretizar um protocolo de cooperação
conjunta que se estenderá aos seguintes aspetos:
- dinamização e orientação de ações nos domínios do ensino e formação;
- participação em projetos de investigação e de prestação de serviços à comunidade;
- realização de estágios científicos e técnicos.
Pelo seu caracter cientifico e pedagógico , este acordo irá permitir nesta fase de transição, que
os alunos que estão no percurso formativo na ESMOT possam beneficiar na sua progressão nos
estudos.
Com este acordo que engloba também para além da cooperação no ensino, um intercambio e
mobilidade dos docentes entre as duas instituições, os nossos alunos vêem desta forma, o
investimento que fizeram na formação profissional, prosseguir os seus estudos nas áreas das
Terapias Não Convencionais.
Iremos manter todos os nossos alunos informados acerca dos procedimentos adequados para
que todos possam beneficiar da cooperação entre a ESMOT e a Escola Superior de Saúde
do Instituto Politécnico de Santarém.
A ESMOT deseja a todos um bom ano de trabalho
A Direção

