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-te para conheceres novas pessoas, novos métodos de ensino e para 
traçares o teu futuro profissional! 

Com o nosso Guia de Acesso ao Ensino Superior terás a informação 
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parecer um labirinto, mas esta valiosa ferramenta vai ajudar-te a 
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5000 pessoas 200 alunos
em mobilidade

14 Licenciaturas

37 cursos 
conferentes 

de grau

43 cursos não 
conferentes 

de grau

6 Licenciaturas
Pós-Laboral

84%
Taxa de 

Empregalidade

Protocolos
de estágio

250

3
Centros de Investigação 

creditados pela FCT

Licenciaturas ISCSP Internacionalização

Empregabilidade
e ligação ao mercado

O ISCSP-ULisboa conta com uma comunidade 
de 5000 pessoas (docentes, alunos, 
trabalhadores não docentes). Da sua oferta 
formativa fazem parte 14 Licenciaturas, que 
visam a preparação dos estudantes para a 
exigência do mercado de trabalho atual, sendo 
que 6 destas Licenciaturas são lecionadas em 
horário pós-laboral.

Cursos
• Administração Pública (Diurno e Pós-Laboral)
• Administração Pública e Políticas do Território 
(Pós-Laboral)
• Antropologia (Diurno)
• Ciência Política (Diurno)
• Ciências da Comunicação (Diurno)
• Estudos Gerais (organizado pela Faculdade de 
Letras, Diurno)
• Gestão de Recursos Humanos (Diurno e Pós-
Laboral)
• Relações Internacionais (Diurno e Pós-Laboral)
• Serviço Social (Diurno e Pós-Laboral)
• Sociologia (Diurno e Pós-Laboral)

Estudar um semestre ou um ano letivo num 
outro país é uma experiência única, assente 
em três pilares: as componentes académica, 
social e cultural. A mobilidade outgoing abre 
novas perspetivas que marcam o pensamento 
académico e um contacto com novas 
realidades pedagógicas, bem como com novas 
metodologias de trabalho. 
Atualmente, o número de alunos que se 
encontra em mobilidade corresponde a 
aproximadamente 200, com mais de 20 países 
que proporcionam a possibilidade de realizar 
intercâmbios internacionais.

Os alunos/formandos dispõem de 
acompanhamento próximo na sua inserção 
no mercado de trabalho através do Serviço 
de Saídas Profissionais. Este serviço apoia a 
relação entre os alunos/formandos e a vida 
ativa estabelecendo protocolos com instituições 
públicas e privadas, divulgando ainda ofertas 
de estágio e/ou emprego;
A elevada taxa de empregabilidade das 
licenciaturas (84%), e os 250 protocolos de 
estágio estabelecidos, demonstram a forte 
aposta do ISCSP-ULisboa numa formação de 
qualidade e exigências elevadas que vá ao 
encontro das necessidades do mercado de 
trabalho.

Com mais de 100 anos de experiência, colocados à disposição dos seus alunos, o 
ISCSP-ULisboa assume-se hoje como a escolha certa para quem procura iniciar a sua 
formação superior. 
Conscientes da relevância da formação ao longo da vida, apostamos também na 
diversidade de cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento.
Escolher o ISCSP-ULisboa é optar pela qualidade, pelo rigor e pela inovação do 
conhecimento.

http://www.iscsp.ulisboa.pt
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Localização e Serviços

Redes Sociais

O campus Universitário do ISCSP-ULisboa 
localiza-se no Alto da Ajuda, entre o Palácio 
Nacional da Ajuda e o Parque Florestal de 
Monsanto. Aqui poderás respirar Monsanto, 
com uma vista privilegiada para o rio Tejo. O 
acesso ao campus universitário poderá ser feito 
através de uma rede regular de transportes 
públicos.
Tens ainda ao dispor todos os serviços de que 
precisas, tais como: livraria, biblioteca (com 
mais de 60 mil livros), bar/cantina, e uma das 
residências universitárias da Universidade 
de Lisboa com ginásio e centro médico. No 
Campus da Ajuda existe também uma cantina 
dos Serviços de Ação Social da Universidade de 
Lisboa. 

O ISCSP-ULisboa tem perfil oficial no Facebook, 
Instagram, LinkedIn e YouTube, promovendo o 
acompanhamento das atividades académicas 
diariamente. 

Vida Académica 
ativa e colaborativa
No ISCSP-ULisboa, a vida académica é ativa e 
repleta de iniciativas. Não percas as iniciativas 
da Associação de Estudantes e dos vários 
Núcleos de Estudantes, sem esquecer a 
magnífica Tuna ApocalISCSPiana.

www.iscsp.ulisboa.pt

Participa na OPEN WEEK
Entre os dias 21 e 25 de junho, o ISCSP organiza 
uma open week, na qual podes esclarecer 
dúvidas sobre os nossos cursos de licenciatura, 
em contacto direto com os nossos alunos e 
professores.   
Segue o ISCSP-ULisboa no Instagram e 
acompanha em direto a apresentação dos 
cursos.  

http://www.iscsp.ulisboa.pt
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“Temos hoje muitos 
estudantes do Ensino 

Superior que são na 
família, a primeira 
geração a estudar”

É impossível iniciar qualquer entrevista 
com um Ministro sem falar da situação 
pandémica que estamos a passar. No 
contexto de pandemia que atravessamos, 
como considera que tem sido a reação do 
Ensino Superior e da Ciência?
Tem sido muito adequada e responsável, 
em Portugal e na Europa, adaptando 
novas formas de ensino aprendizagem. 
Uma adaptação muito rápida, muito mais 
rápida do que a do ensino à distância, mas 
também, sempre que possível, abrindo o 
laboratório e garantindo a presença, com 
uma precaução muito ativa de estudantes e 
investigadores. Também na área científica 
e na área da capacitação tecnológica, 
os laboratórios científicos e instituições 
mobilizaram-se em torno de projetos de 
investigação, para se focarem no combate 
à deteção precoce e desenvolvimento 
de variados equipamentos, testes e 
diagnósticos, bem como, a mobilização 
de muitos laboratórios para poderem fazer 
testes. Portanto, acho que houve (e é 
bem claro nos números) uma mobilização 
muito grande, quer em quer em termos de 
ensino adaptado àquilo que são as regras 
impostas pelas autoridades de saúde 
quer mobilizando a capacidade científica 
e as infraestruturas instaladas para poder 
responder a uma crise pandémica e social, 
que estamos a viver.

Manuel Heitor, 
Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior, revela as 
expetativas para o 
próximo ano letivo 
e dá-te informações 
importantes acerca do 
alojamento estudantil,  
e novas ferramentas de 
ensino-aprendizagem 
adotadas pelas 
instituições 
de Ensino Superior,
dando ainda destaque 
para o aumento de 
alunos a frequentar o 
Ensino Superior.

Entrevista: Joana Alves 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado

Começam a existir algumas vozes que 
consideram que o ensino, no seu geral, é 
menos exigente nesta fase da pandemia. 
Considera que este fenómeno irá afastar 
estudantes do Ensino Superior no 
próximo ano letivo?
É um esforço aprender mais e será um 
esforço maior porque, sobretudo, já 
atingimos metade dos jovens com 20 
anos a participar no Ensino Superior e, por 
isso, impusemos uma meta para 2030. 
Pretendemos que 6 em cada 10 jovens, 
com 20 anos de idade, faça parte do Ensino 
Superior. Este é um desafio enorme para a 
sociedade portuguesa uma vez que temos 
hoje muitos estudantes do Ensino Superior 
que são na sua família, a primeira geração 
a estudar. a primeira geração a estudar. 
Esse é um esforço que queremos continuar 
a fazer. 
Também já atingimos a meta de ter 40% da 
população, entre 30 e 34 anos, com grau 
de Ensino Superior, e posso dizer que foi 
um percurso complexo e moroso, mas que 
nos deu energia para continuar a formar 
pessoas.
A pandemia trouxe, por um lado, uma nova 
realidade de utilização de sistemas digitais 
de ensino-aprendizagem, mas sabemos 
que também trouxe um afastamento das 
pessoas, derivado da situação pandémica. 
O que levou, obviamente, a obstáculos 
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no sistema de ensino-aprendizagem. 
Estamos, portanto, a viver um ano único, 
no que refere à capacidade de atração do 
Ensino Superior por parte dos mais jovens. 
Uma vez que, têm existido muitos jovens 
interessados no Ensino Superior, é preciso 
garantir que continuam a estudar. Tem de 
haver um esforço grande por parte dos 
estudantes, bem como das instituições 
e professores mas que vale a pena e, 
portanto, deve ser continuado.

Como vê a implementação das novas 
ferramentas de ensino-aprendizagem 
que as instituições de Ensino Superior 
estão a usar desde o início desta situação 
(conjugação entre o ensino à distância e 
presencial)? Acha que se deverão manter 
no futuro?
Acho que sim, de forma gradual e, 
sobretudo, há muitas vantagens na adoção 
dos sistemas digitais em algum tipo de 
matérias e aulas, mas também sabemos 
que há muitas desvantagens. Por isso, de 
facto, o avanço foi tão bom, deve-se manter 
e reforçar os aspetos bons do ensino à 
distância e a capacidade de teletrabalho. 
Isso são aspetos positivos que a pandemia 
veio forçar e acelerar e que devem ser 
mantidos. Contudo, em nada substitui o 
ensino presencial, sobretudo, a interação 
entre as pessoas, os jovens, os mestres e 
os jovens entre eles, bem como, o trabalho 
em equipa. E, por isso, é necessário 
encontrar soluções híbridas, em que muitas 
das atividades que possam ser à distância, 

o sejam, mas reforçando cada vez mais 
o trabalho em equipa e certamente o 
contacto pessoal diário entre os estudantes 
e com os docentes.

Passando agora para alguns temas mais 
gerais: várias vezes tem afirmado que é 
essencial aumentar-se o PIB investido em 
Investigação & Desenvolvimento para 3% 
até 2030 com 1/3 de investimento público. 
Porque é que é tão importante esta meta e 
o que significa atingirmos essa meta?
Já temos perseguido esta meta há mais 
de 20 anos. E a verdade é que ano após 
ano, a pandemia veio reforçar a ideia que 
temos de saber mais, temos de criar uma 
sociedade mais resiliente. Certamente, 
com as vantagens da transição digital mas 
cada vez mais uma sociedade virada para 
o novo conhecimento. Hoje, não temos o 
conhecimento necessário e muitas vezes 
as condições de colaboração institucionais 
necessárias. Por isso temos de nos esforçar 
mais, investir mais no conhecimento e, 
sobretudo, formar mais pessoas.
Um esforço em investigação é sobretudo 
isso, um esforço do conhecimento que 
deve ser repartido entre setor público e 
privado.
Portugal fez um grande percurso, porque 
há 30 anos atrás investíamos menos de 
0,5% do PIB em investigação e, hoje, os 
consumos estimados para 2020 mostram 
um investimento de 1,56% do PIB e nos 
últimos 5 anos fomos crescendo muito 
bem. A despesa global em investigação 

aumentou quase 30% desde 2015 e ainda 
a participação do setor privado que hoje já 
é superior ao do setor público.
Contudo, sabemos que é preciso continuar 
a criar mais e melhores empregos e, 
sobretudo, investir no conhecimento no 
setor privado, que quer dizer, criar mais 
empregos. Por isso, chegar a 2030 com 3% 
do PIB investido na investigação implica, 
sobretudo, um esforço das empresas por 
parte do setor pivado e criar postos de 
trabalho em Portugal na próxima década.
Claro que é um esforço muito grande, 
um esforço coletivo, mas vamos agora 
enfrentar um período que é uma 
oportunidade importante, que é o chamado 
Programa de Recuperação e Resiliência 
de toda a Europa. É uma oportunidade 
para podermos alavancar, em Portugal, a 
formação de mais jovens, de mais adultos 
e a criação de mais e melhores empregos, 
que sabemos que só aparecem com 
investigação e desenvolvimento.
Ou seja, investir mais em I&D, significa 
criar mais e melhores empregos.

Essa meta não é só de investimento 
público e necessita de um aumento muito 
grande do investimento privado em I&D. 
Como espera alavancar o investimento 
privado?
Tem de ser feito, sobretudo, com mais 
pessoas formadas. Por isso, o aumento 
do alargamento da base social do Ensino 
Superior tem sido muito importante nestes 

A nossa Oferta Formativa:
CTeSP – Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais 
Área de Gestão:
• Marketing Digital 
• Gestão de PME
Área de Contabilidade:
• Contabilidade e Fiscalidade
Área de Turismo:
• Gestão de Turismo 
Área de Engenharias:
• Eletrónica e Automação Industrial 
• Energias Renováveis e Eficiência Energética 
• Redes e Sistemas Informáticos 
• Tecnologia Mecatrónica 
• Tecnologias e Programação de Sistemas de 
Informação 

Os CTeSP têm a duração de 2 anos onde o 
ultimo semestre é uma Formação em Contexto 
de trabalho, 750 horas em empresas de renome, 
que potencia a entrada no mercado de trabalho. 
Após a conclusão do CTeSP, o estudante 
tem a possibilidade de entrada direta numa 
Licenciatura em regime diurno ou em regime pós 
laboral.

LICENCIATURAS
Área de Gestão:
• Gestão
Área de Contabilidade:
• Contabilidade
Área de Engenharias:
• Engenharia Informática 
• Engenharia Eletrónica e de Automação 
• Engenharia Mecânica 

Para o acesso às licenciaturas apenas é 
necessário o Ensino Secundário completo e 
realizar os exames nacionais previstos para as 
licenciaturas.
 
MESTRADOS
• Cibersegurança e Auditoria de Sistemas 
Informáticos (a aguardar aprovação pela A3ES) 

www.ispgaya.pt

PUB

ONDE O FUTURO TE LEVA!

Candidaturas abertas para o ano letivo 2021/2022

Contacta-nos! O nosso objetivo é ajudar 
o estudante a escolher melhor o seu 

caminho, porque o ISPGAYA é, 
como diz o nosso lema,

Porquê estudar no ISPGAYA?
O ISPGAYA é uma instituição de ensino de 
referência há mais de 30 anos em Vila Nova 
de Gaia. Quer pela qualidade dos seus cursos, 
quer pelo corpo docente qualificado, quer pelo 
clima académico diferenciador.  Ao pertencer 
à comunidade académica do ISPGAYA, o 
estudante vai poder relacionar-se com um corpo 
docente qualificado e inovador nas abordagens 
do ensino/aprendizagem, assim como, o apoio, 
dedicação e profissionalismo dos restantes 
colaboradores. 

No ISPGAYA, para além do ensino previsto nos 
planos de estudos dos cursos, o estudante tem 
a possibilidade de adquirir uma diversidade 
de conhecimentos e experiências que só 
são possíveis no meio académico, que vão 
enriquecer, por consequência, as suas soft skills 
e competências. 

Os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, 
assim como, a experiência ao longo da formação 
são fatores facilitadores de empregabilidade.

O Diplomado do ISPGAYA tem sempre lugar no 
mercado de trabalho!

http://www.ispgaya.pt
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anos para termos mais pessoas, para criar 
melhores empregos associados à evolução 
daquilo que é a estrutura da nossa 
economia. Atuando cada vez mais em 
setores que produzem sistemas e produtos 
de maior valor acrescentado, por exemplo, 
olhando para as exportações, continuando 
a existir o desenvolvimento de produtos 
que são exportados com maior valor 
acrescentado. Hoje, já temos uma balança 
tecnológica positiva, nós exportamos mais 
do que importamos e este é um percurso 
para evoluir, que passe cada vez mais em 
desenvolver produtos mais completos, em 
áreas de maior complexidade, por exemplo, 
na área aeroespacial. Mas os últimos anos 
mostram bem que conseguimos aumentar 
bastante a despesa privada, sobretudo 
criando mais e melhores empregos 
em todos os setores, desde o setor 
metalomecânico, ao setor digital, ao setor 
agroalimentar. Tem muito a ver com o perfil 
do tipo de produtos e sistemas que são 
feitos das nossas empresas.

Na prática, estamos a falar de 
investimento em infraestruturas 
ou no aumento na contratação de 
investigadores?
É um mix, a ciência precisa certamente de 
estruturas humanas e materiais, desde 
equipamentos, mas sobretudo pessoas, 
precisa de instituições (quer empresas, 
quer instituições políticas) e precisa de um 
quadro de incentivos adequados. Estes 
são os 3 mixs: as infraestruturas humanas 
e materiais, as instituições e os incentivos; 
e estes complexos instrumentos são 
usados para desenvolver uma economia 
mais sofisticada, terão sempre na base as 
pessoas e a formação das pessoas. Assim 
como, a atração e a retenção de pessoas 
com competências e capacidades para criar 
emprego.

Então este aumento pode mudar 
o paradigma das relações entre o 
Ensino Superior e Ciência e o mercado 
empresarial, correto?
Sim, hoje já temos um paradigma de 
grande colaboração, quer com o Ensino 
Superior, quer com o Ensino Secundário, 
quer com a administração pública ou as 
empresas, portanto o mercado de trabalho 
privado. Há outros casos de sucesso, ao 
que chamamos arranjos colaborativos, que 
são laboratórios feitos em colaboração 
entre as instituições académicas e 
científicas e as empresas das mais variadas 
áreas, na área agroalimentar, na área da 
saúde, na área da automação ou transição 
digital, na área do espaço, área naval. 
Portanto, para além das cooperações, 
há também arranjos institucionais que 
demonstram o tipo de colaborações 
que hoje se vão consolidando entre as 
instituições científicas/académicas. Esta 
colaboração não pode ser restrita ao 
contexto regional, nem sequer nacional 
e, por isso, o estado do Ensino Superior 
tem muito a ver com a criação de redes 
secundárias. 
Portugal tem tido um percurso importante 

também na afirmação das suas empresas 
e programas europeus, mas é um percurso 
que queremos que duplique no próximo 
período de 7 anos, em 2021, face ao 
período anterior 2014-2020. Esse só passa 
sobretudo pela colaboração das empresas 
portuguesas com empresas secundárias e 
instituições cientificas de toda a Europa. 
Esta colaboração é particularmente 
decisiva para que Portugal tenha melhor 
qualidade de vida, mais e melhores 
empregos e, portanto, mais riqueza.

Não teme que comece a existir uma 
perceção pública que direcione os futuros 
estudantes para áreas mais tecnológicas/
industriais, descurando áreas de ensino 
das humanidades?
Não, porque Portugal tem uma repartição 
de áreas muito equilibrada. Cerca de 30% 
dos nossos jovens estão em áreas técnicas 
ou tecnológicas, o que até é bastante 
superior à média europeia e é bom haver 
esta diversidade. Temos ainda uma 
participação grande nas chamadas ciências 
sociais e humanidades, assim como, nas 
artes e acho que se deve orgulhar desta 
repartição bastante equilibrada entre 
as diferentes áreas do conhecimento, 
sabendo hoje que é preciso ter jovens das 
áreas técnicas e tecnológicas, pois são 
áreas com grande potencial de criação de 
emprego.
Esta partilha que a sociedade faz de uma 
forma adequada, conjugada, dá-nos 
uma liberdade de escolha, mas também 
de evolução ao longo da carreira. Esta 

mobilidade entre áreas é cada vez mais 
uma realidade hoje, ao longo da vida de 
qualquer um de nós. 

Falando agora do Ensino Superior, nos 
últimos anos tem-se assistido a uma 
maior democratização do acesso ao 
Ensino Superior com a implementação 
de várias medidas, sendo a mais 
emblemática a redução do valor da 
propina da Licenciatura. Acha que o 
caminho nos próximos anos deve seguir 
a mesma lógica ou os esforços devem 
incidir numa melhoria das condições 
dos estudantes e na redução das suas 
despesas?
Não há dúvida nenhuma que houve uma 
grande democratização do Ensino Superior! 
Em 2020, atingimos mais de 50% na faixa 
etária dos 20 anos a participar no Ensino 
Superior, enquanto que eram 40% em 
2015 e também atingimos no final do ano 
passado, mais de 40% da população entre 
entre os 30 e os 34 anos com um curso 
superior, quando eram 36% em 2015. 
Não há duvida nenhuma que, quer no 
acesso, quer na conclusão, se evoluiu 
muito nos últimos anos. A principal 
medida foi, sobretudo, a valorização social 
do ensino politécnico e, em particular, 
o reforço e uma abertura considerável 
daquilo que são as formações curtas de 
Ensino Superior, os cursos tecnológicos 
e profissionais que hoje recebem por 
ano cerca de 11 mil novos estudantes e, 
certamente, outras medidas importantes, 
como a redução de propinas e o gradual 
investimento que estamos a fazer e tem de 
ser reforçado.
Portanto, o caminho da democratização 
do acesso ao Ensino Superior passa por 
um conjunto diverso de instrumentos 
associativos como: reforçar e melhorar 
as infraestruturas académicas, assim 
como o apoio para os estudantes, as 
condições de alojamento e de mobilidade 
na Europa. É importante atrair estudantes 
estrangeiros e dar a possibilidade de 
os portugueses irem para o estrangeiro 
e, sobretudo, cada vez mais, facilitar 
a interligação entre a educação, a 
investigação e a inovação, para criar 
melhores condições de empregabilidade. 
Esta relação entre o acesso ao Ensino 
Superior e a empregabilidade, sempre 
foi e será cada vez mais decisiva para 
aumentar a qualidade de vida das famílias 
portuguesas. 

Esta relação 
entre o acesso ao 

Ensino Superior e a 
empregabilidade, 

sempre foi e 
será cada vez 
mais decisiva 

para aumentar 
a qualidade de 

vida das famílias 
portuguesas.
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Um dos maiores problemas detetado 
é a questão do alojamento estudantil, 
principalmente nos grandes centros 
urbanos. Como vê a situação e como 
pretende o Governo resolver este 
problema?
Desde 2018 foi lançado o Plano Nacional 
de Alojamento para o Ensino Superior, 
que teve como ponto de partida a 
disponibilização de edifícios públicos, 
edifícios que estavam abandonados, que 
foram reconvertidos e disponibilizados 
para serem criadas residências. 
Naturalmente que muitos deles estão 
ainda por terminar, ou estão em obras, 
ou ainda não começaram as obras. Temos 
aumentado, pelo menos, 500 camas por 
ano, mas é pouco. Temos atualmente cerca 
de 13.000 camas disponíveis para um 
total de 50.000 estudantes deslocados, 
o que mostra que é preciso investir mais 
no alojamento.  A pandemia veio facilitar 
esse processo, devido à disponibilidade 
de alojamento local, que tem sido 
usado nos últimos anos.  Este não é um 
problema de hoje, nem deste ano, nem 
eventualmente do próximo, mas está 
parcialmente resolvido em associação com 
a pandemia, mas voltará quando a situação 
da pandemia estiver totalmente eliminada. 
E, por isso mesmo, no quadro do Plano 
de Recuperação e Resiliência está a ser 
preparado um programa com cerca de 400 
milhões de euros para apoiar a construção 
de residências e aumentar o número de 
camas em Portugal. Um programa que 
será aberto a associações públicas e 
privadas, instituições do Ensino Superior e 
outras, como autarquias, para apoiarem o 
investimento da construção de residências 
em todo o território, nomeadamente, 
nas zonas onde há mais falta, como os 
principais centros urbanos.

Em ano de pandemia o Governo assinou 
protocolos com o alojamento local e 
hotéis para tentar resolver o problema. 
Como será a resposta no próximo ano 
letivo?
No próximo ano letivo muitas dessas 
situações irão continuar, posso dizer que 
este ano não temos as residências cheias, 
estamos com cerca de 85% de ocupação, 
portanto ainda há lugares disponíveis nas 
residências públicas e há uma oferta muito 
grande de alojamento local e até de outras 
instituições, como Pousadas da Juventude. 
Portanto, julgo que para o próximo ano 
letivo essa situação estará parcialmente 
resolvida. No entanto, como disse, no 
futuro temos que continuar a investir e, por 
isso, estamos a lançar um programa claro 
para reforçar a construção de residências 
universitárias em Portugal.

Outra questão que tem estado na ordem 
do dia é a problemática da Saúde Mental 
dos estudantes do Ensino Superior (e da 
sociedade em geral). Está previsto algum 
programa de proximidade no Ensino 
Superior?
Já foi lançado desde meados de 2020, até 

começou com um projeto da Universidade 
de Coimbra, aquele a que chamamos o 
“Transforma Portugal”, em articulação 
com a Direção-Geral do Ensino Superior, 
mas também com o governo que tem uma 
função de microfinanciamento a projetos 
de estudantes ou então também a ligação 
dos estudantes às partes mais deploráveis 
da nossa sociedade, nomeadamente 
para apoio a idosos. Este é um exemplo 
de que naturalmente o Ensino Superior 
se distingue pelas suas características, e 
que muitas das instituições têm os seus 
próprios programas, estilos e instrumentos 
para detetar eventuais problemas. Agora 
há uma coisa que tem de ficar certa, todas 
as análises mostram que esta não é uma 
questão típica ou específica dos estudantes 
de Ensino Superior. A pandemia, de facto, 
veio quebrar um conjunto de relações 
sociais entre as pessoas e, portanto, 
perturba e cria perturbações no nosso 
dia-a-dia, bem como nos estudantes do 
Ensino Superior em reflexo do isolamento 
relativo entre as pessoas. Não acredito e 
nunca vi nenhuma análise que mostrasse 
que os estudantes são mais sensíveis do 
que as outras pessoas, mas de facto isso 
afeta todos e, por isso, temos alertado 
associações de estudantes e instituições 
quer para este programa “Transforma 
Portugal”, que é uma ajuda à seguridade 
entre os estudantes, mas também a 
auxílios de emergência que continuam a 
existir através do fundo de ação social.

Estamos quase a terminar, mas não 
podíamos deixar de levantar uma última 
questão relacionada com as atividades 
extracurriculares. Sabemos que estamos 
numa fase de imprevisibilidade, mas qual 
é a importância que outras atividades 
extracurriculares têm no percurso 
académico de um estudante e como 
podem essas atividades diferenciar o seu 
currículo para o futuro?
Sabemos que são imprescindíveis! O 
período de tempo no Ensino Superior é 
um período único na vida de todas as 
pessoas, sobretudo associado a novos 
conhecimentos, novas amizades, novas 
interações e permite aos estudantes 
poderem fazer um leque diversificado de 
atividades: do desporto, à cultura, às artes, 
à ciência. Isto hoje faz parte do Ensino 
Superior e é uma característica que tem 
impactos principalmente positivos ao nível 
da criação de competência individuais, 
sociais, atitudes e comportamentos, 

incluindo, tipos de cidadania que passam 
muito por esta perceção de adquirir outro 
tipo de competências para além daquelas 
que se obtém dentro da sala de aula, que 
podem ser obtidas através de atividades 
com componente social, que fazem parte 
cada vez mais da rotina de qualquer 
estudante de Ensino Superior.

Quais são as expetativas que tem para o 
próximo ano letivo?
Primeiro, que o ensino seja presencial, 
que voltemos a uma atividade de rotina e 
que seja sempre melhor. Se aprendemos 
muito com a pandemia? Certamente 
que temos algum grau de incerteza, mas 
também sabemos hoje adotar novos 
sistemas e, por isso, também seria 
importante voltar ao ensino presencial 
com uma integração de ferramentas 
híbridas de ensino-aprendizagem e ter 
uma auto-aprendizagem, mas antes de 
qualquer outra coisa, aprender mais e 
melhor, recuperando os tempos perdidos 
da pandemia e as dificuldades que todos 
tiveram em aprender. Portanto, trata-se de 
um período de recuperação e resiliência 
particularmente importante para todos e, 
certamente, para Portugal.

Que mensagem pode deixar o Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
aos jovens em vias de ingressar no Ensino 
Superior?
Aproveitem mais e cada vez melhor, 
estudem, mas também sigam as 
vossas opções, fazendo aquilo que 
verdadeiramente consideram ser o melhor 
para o futuro de cada um!

Está a ser preparado 
um programa com 

cerca de 400 milhões 
de euros para apoiar 

a construção de 
residências
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A instituição de referência na 
área das Ciências Empresariais 

do Politécnico do Porto
Cada instituição do Ensino Superior tem os 
seus valores institucionais, características 
próprias e a sua história que se refletem 
na atividade da Instituição. Quais as 
características e valores institucionais que 
tornam o ISCAP uma mais valia para os 
estudantes? 

O ISCAP é a instituição de referência na área 
das Ciências Empresariais do Politécnico 
do Porto, o maior politécnico do país. Com 
uma comunidade académica com mais de 
5000 pessoas, nos últimos anos, tem como 
fator de diferenciação ter esgotado na 1ª 
fase todas as vagas no Concurso Nacional de 
Acesso ao Ensino Superior, bem como um 
aumento generalizado das médias dos últimos 
colocados.
O ISCAP distingue-se, ainda, pela sua 
estratégia de internacionalização, sendo 
considerada a escola mais internacional 
do Politécnico do Porto. Nas salas de aula, 
corredores e nos espaços ao ar livre da nossa 
escola é frequente ouvir estudantes a falar 
diferentes idiomas, o que resulta num ambiente 
multicultural bastante rico. Para além da 
Europa, temos estudantes provenientes dos 
países da CPLP, Rússia e América Latina.
Outra das suas mais-valias são os planos de 
estudos adaptados à realidade empresarial, 
bem como a definição de uma estratégia 
ativa de aproximação ao mercado de trabalho, 
visando aumentar a empregabilidade dos 
nossos estudantes atuais e diplomados.
Para além dos pontos mencionados, não 
podemos deixar de referir o ambiente 
académico. No ISCAP existe uma relação 
de proximidade entre os docentes e os 

estudantes, um forte carisma assumido por 
toda a comunidade, fazendo com que os novos 
estudantes rapidamente se sintam em casa 
e partilhem um sentimento de pertença e de 
identidade com a escola e os seus valores.

O ISCAP possui na sua oferta formativa cursos 
CTeSP de diversas áreas e o Ano Zero. Para 
que estudantes estas opções podem ser uma 
mais-valia e quais as suas vantagens para os 
alunos? 

O ANO ZERO caracteriza-se por oferecer uma 
formação especializada a alunos que tenham 
frequentado ou concluído o 12º ano e que, por 
razões diversas, não tenham ingressado no 
Ensino Superior. Integrando os alunos num 
ambiente de Ensino Superior, o ANO ZERO 
permite aprofundar e consolidar conhecimento 
nas áreas da disciplina base de Português e 
nas disciplinas opcionais de Matemática e 
Economia no sentido de virem a obter melhores 
resultados nos Exames Nacionais de ingresso 
ao Ensino Superior. A maioria dos nossos 
alunos do Ano Zero ingressam no Ensino 
Superior, com êxito.
No próximo ano letivo, iremos apresentar 7 
cursos TeSP – Comércio e Gestão de Negócios 
de Moda, Contabilidade para a Gestão de PME, 
Gestão Comercial do Ponto de Venda, Gestão 
da Comercialização de Produtos de Ourivesaria, 
Gestão de Tecnologias para a Inovação, 
Relações Públicas e Organização de Eventos e 
Vendas para Mercados Internacionais.
Estes cursos profissionais superiores incluem, 
no seu Plano de Estudos, um estágio em 
ambiente empresarial no último semestre do 
curso. O feedback recebido pelas empresas 

onde os estudantes fazem o estágio é 
excelente. Muitos destes estudantes depois 
de terminar este estágio têm a possibilidade 
de integrar os quadros destas instituições. Os 
CTeSP dão acesso aos cursos de licenciatura 
do ISCAP, tendo já equivalências a algumas 
unidades curriculares.

Relativamente à oferta formativa no âmbito 
das licenciaturas para o ano letivo 2021/2022 
e aos seus planos de estudos estão previstas 
alterações? 

O ISCAP tem uma forte oferta formativa 
no âmbito das Ciências Empresariais, com 
elevada procura e com uma empregabilidade 
expressiva. Nos últimos anos, o ISCAP 
preencheu a totalidade das vagas em todos os 
seus cursos de licenciatura na primeira fase 
do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior, o que muito nos orgulha.
O ISCAP oferece oito licenciaturas - Assessoria 
e Tradução, Ciências e Tecnologias da 
Documentação e Informação, Comércio 
Internacional, Comunicação Empresarial, 
Contabilidade e Administração, Criatividade 
e Inovação Empresarial, Marketing, Recursos 
Humanos. O curso de licenciatura em 
Criatividade e Inovação Empresarial é um joint 
programme lecionado maioritariamente em 
inglês, compreende a mobilidade internacional 
de estudantes intra-parceiros, correspondendo 
no caso do ISCAP a um semestre na Lituânia 
(VIKO) e a um outro na Estónia (EUAS).
No próximo ano letivo, algumas licenciaturas 
apresentam novos planos de estudos alterados 
quer pela necessidade de aproximar os 
nossos cursos às necessidades da realidade 

ISCAP:

Fernando Magalhães, 
Presidente do ISCAP

http://www.iscap.ipp.pt
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empresarial, quer por recomendação da agência A3ES, que credita os 
cursos do Ensino Superior em Portugal.
 
O ISCAP possuí dois centros de investigação, o Centro de Estudos 
Interculturais (CEI) e o Centro de Estudos Organizacionais e Sociais 
do Politécnico do Porto, qual o benefício para a Instituição e para 
os estudantes terem a oportunidade de participar e desenvolver 
projetos de investigação? 

O Ensino Superior assenta na produção e transferência de 
conhecimento. Assim sendo, para além da componente de ensino, 
a investigação é fundamental para a qualidade e reconhecimento de 
uma instituição de Ensino Superior.
Quer o CEI quer o CEOS.PP têm vindo a crescer sustentadamente, 
desenvolvendo projetos de investigação, em parceria com outras 
instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais, com 
empresas e com autarquias.
O trabalho desenvolvido é orientado para a criação de valor na 
comunidade envolvente, integrando os contributos docentes, 
investigadores e estudantes. Esta colaboração permite criar 
soluções/ projetos inovadores que têm um forte impacto na indústria 
e outras instituições públicas e privadas.
 
O mercado de trabalho fruto dos efeitos da pandemia tem sofrido 
alterações na sua dinâmica e características. De que forma a 
formação no ISCAP orienta os seus alunos para uma formação 
direcionada para o mercado de trabalho e apoia o ingresso dos 
mesmos nas empresas? 

O ISCAP tem um Gabinete de Estágios e Empregabilidade que, para 
além de tratar de todos os assuntos relacionados com os estágios 
dos nossos estudantes, também os auxilia no processo de ingresso 
no mercado de trabalho. Por outro lado, tem como objetivo criar 
um relacionamento com os empregadores, desenvolver as suas 
competências através de workshops e ações de formação, bem 
como apoiar no seu plano de carreira. Além disso, a Associação de 
Estudantes do ISCAP promove anualmente a Feira do emprego em 
parceria com várias entidades do tecido empresarial português.
O ISCAP adapta a formação dos seus estudantes às necessidades do 
mercado de trabalho, que está em constante transformação. Claro 
que, considerando o momento pandémico, houve, no último ano, 
uma profunda alteração do mercado de trabalho e dos métodos de 
recrutamento. Contudo, estamos confiantes que estamos a formar 
excelentes profissionais, dando uma resposta positiva a todos os 
desafios profissionais.

“O ISCAP tem uma forte oferta 
formativa no âmbito das 

Ciências Empresariais, com 
elevada procura e com uma 

empregabilidade expressiva.”

http://www.iscap.ipp.pt
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“Os estudantes não devem encarar a 
universidade apenas como um espaço de 
transmissão de conhecimento.”

Já te questionaste 
sobre a pertinência 
do Ensino Superior 
atualmente? 

Como fazer uma 
escolha consciente? 
Ou como é que as 
Instituições de 
Ensino Superior se 
adaptam às novas 
necessidades de um 
mercado de trabalho 
cada vez mais 
dinâmico? 

Para responder 
a estas e outras 
dúvidas que possas 
ter neste momento, 
falámos com 
António de Sousa 
Pereira, Reitor da 
Universidade do 
Porto e Presidente do 
Conselho de Reitores 
das Universidades 
Portuguesas!

Com o mundo, a cultura e a informação facilmente 
acessível através da internet, em que medida 
frequentar o Ensino Superior continua a ser 
enriquecedor e determinante para o futuro dos jovens?

A internet é seguramente uma janela para o 
conhecimento e um importante instrumento pedagógico, 
mas por si só não garante uma formação consistente, 
credível e rigorosa. Frequentar o Ensino Superior, pelo 
contrário, possibilita um processo de aprendizagem 
sólido, crítico e reflexivo, com base na interação 
professor-estudante, no estudo de teorias e conceitos, 
na experimentação científica e na prática projetual. 
Deste modo, os estudantes do Ensino Superior adquirem 
conhecimento especializado, desenvolvem capacidades 
técnicas e intelectuais, apuram o sentido crítico, ganham 
competências diferenciadoras e absorvem metodologias 
de investigação científica. Ora, tudo isto é determinante 
para o futuro dos jovens, na medida em que lhes facilita 
o acesso a um mercado de trabalho hiperespecializado, 
com grande intensidade de conhecimento e tecnologia.   

Com um conjunto de opções progressivamente maior, 
os alunos do 12º ano deparam-se frequentemente 
com dificuldades na escolha do curso superior. De que 
forma podem os jovens desta nova 
geração fazer uma escolha consciente 
e fiel aos seus interesses? 

Os alunos devem, antes de mais, 
obter informação rigorosa e 
esclarecedora sobre os cursos do seu 
interesse, de modo a conhecerem 
não só as exigências de ingresso 
(nomeadamente, a classificação do 
último colocado no ano letivo anterior), 
como também os planos curriculares, 
os programas letivos, os modelos 
pedagógicos e as saídas profissionais. 
Com todos estes dados, os alunos 
ficam mais habilitados para perceber 
se os cursos em causa se adequam, 
de facto, às suas capacidades 
intelectuais, competências escolares 
e interesses pessoais. 
Por vezes, os cursos superiores são 
escolhidos por questões de moda, de 
reconhecimento social ou de suposto 
enriquecimento rápido, quando não 
resultam de uma imposição dos 
pais… Uma reflexão mais ponderada 
e sustentada poderá evitar estes 
duvidosos critérios de escolha e 
prevenir, assim, 
o abandono escolar precoce ou o 
arrastar da conclusão dos cursos por 
manifesta inadequação, desinteresse 
ou frustração do aluno.

A pandemia mudou o mundo em vários aspetos e o 
mercado de trabalho está numa fase de reajuste. Os 
novos alunos encontrarão instituições de ensino 
preparadas e adaptadas às novas necessidades e 
exigências?

Sem dúvida que sim. Por um lado, as universidades 
adotaram práticas pedagógicas mais inovadoras 
e com uma forte presença tecnológica, orientando 
assim o processo de ensino-aprendizagem para o 
desenvolvimento de competências adequadas à 
transição digital da sociedade e da economia. 
Por outro lado, o ensino nas universidades é cada 
vez mais apoiado nas atividades de I&D, para que 
o estudante não seja um mero recetor passivo de 
conteúdos pedagógicos mas, sim, um elemento ativo 
na descoberta, ou mesmo produção, do conhecimento. 
Isto implicou a generalização de modelos pedagógicos 
baseados em projetos, através dos quais se desenvolvem 
a autoaprendizagem e o trabalho em equipa. 
Por fim, as universidades estão a promover a multi e 
interdisciplinaridade curricular, designadamente com 
uma maior oferta de cursos com multititulação, ou seja, 
ciclos de estudos que envolvem diferentes unidades 
orgânicas da mesma ou de outras instituições. 

É desta forma possível cruzar diferentes 
áreas científicas, proporcionando 
aos estudantes uma formação mais 
abrangente e multidisciplinar.  

De que forma os alunos podem 
enriquecer-se profissional, académica e 
pessoalmente durante a sua passagem 
pelo Ensino Superior de modo a 
aproveitarem esta experiência na sua 
plenitude? 

Os estudantes não devem encarar a 
universidade apenas como um espaço de 
transmissão de conhecimento. 
Há toda uma vivência social, cultural 
e cívica nas universidades que é 
determinante para a sua formação 
enquanto cidadãos conscientes 
do seu papel na sociedade. Neste 
sentido, os estudantes devem fazer das 
universidades territórios de socialização, 
intervenção cívica e crescimento 
intelectual. A passagem pelo Ensino 
Superior traduzir-se-á, assim, numa 
formação mais aberta, humanista, 
relacional e pluridimensional, indo para lá 
da especialização profissionalizante. 
É também importante que os estudantes 
procurem aceder a programas de 
mobilidade, no âmbito dos quais podem 
frequentar um período de estudos 
em universidades internacionais. Os 
programas de mobilidade representam 

uma oportunidade ímpar de valorização pessoal 
e enriquecimento curricular, ao possibilitarem 
aos estudantes o contacto com outras realidades 
académicas, científicas e culturais. 

António de Sousa Pereira, 
Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Reitor da Universidade do Porto

Os estudantes do 
Ensino Superior 

adquirem 
conhecimento 
especializado, 
desenvolvem 
capacidades 

técnicas e 
intelectuais, 

apuram o sentido 
crítico, ganham 
competências 

diferenciadoras 
e absorvem 

metodologias 
de investigação 

científica. 

Entrevista: Rita Coelho 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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Filosofia, Política e Economia: 
a nova Licenciatura da Faculdade de Ciências              

Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa

O curso criado pela Universidade de Oxford no anos 20 do século 
passado tem uma grande reputação internacional, sendo lecionado 
nas mais prestigiadas e respeitadas universidades do mundo, 
e tendo sido frequentado por diversas personalidades como o 
ex-Presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, o ex-
primeiro-ministro britânico David Cameron, ex-primeiro ministro da 
Austrália Tony Abbott, a Mianmarense e Prémio Nobel da Paz de 1991 
Aung San Suu Kyi e ainda a também Nobel da Paz de 2014, Malala 
Yousafzai, que estudou no Reino Unido após ter recuperado da 
tentativa de assassinato que sofreu no Paquistão.

No âmbito do lançamento desta nova Licenciatura, a Faculdade de 
Ciências Humanas preparou uma sessão online de apresentação 
com o tema: “Intersecting Philosophy, Politics and Economics”.
A sessão contou com a presença do Prof. Nelson Ribeiro, Diretor 
da FCH, dos Coordenadores de curso, Prof. Michael Baum e Prof.ª 
Inês Bolinhas, e ainda com três personalidades de referência 
nestas áreas de estudos: Vítor Bento (Presidente do Conselho 
de Administração da SIBS e alumnus do Mestrado em Filosofia 
da FCH), Robert Sherman (Ex-Embaixador dos EUA em Portugal) 
e Pedro Amaral (Professor Associado de Economia na California 
State University).
 
A sessão ficou marcada pelo debate acerca da interseção das 
três áreas e a importância crucial que esta formação poderá ter 
no futuro dos profissionais e do mercado de trabalho nas mais 
diversas organizações nacionais e internacionais.

“Mais do que nunca precisamos de formar jovens que 
compreendam o impacto económico das decisões políticas e 
que saibam pautar a sua atuação por critérios éticos capazes 
de transformar a sociedade, contribuindo para a regeneração 

das instituições políticas e para a implementação de políticas 
económicas que garantam uma maior prosperidade social”, explica o 
diretor da FCH-Católica, Prof. Nelson Ribeiro. Uma opinião partilhada 
por Robert A. Sherman, destacando ainda que “uma educação com 
fronteiras mais amplas é muito importante para o desenvolvimento 
de qualquer aluno. Quantas pessoas conseguem, com 17 ou 18 
anos, saber exatamente o que querem fazer com o resto das suas 
vidas? Essa não é uma idade para o compromisso, mas sim para 
explorarem diferentes opções na procura daquilo que são as suas 
paixões. Os estudos interdisciplinares que incluem a Filosofia, 
Política e Economia são excelentes para alcançar esse objetivo.”

Também Pedro Amaral refere que “num mundo em que a 
especialização é crescente, um programa de Philosophy, Politics 
and Economics (PPE) pode trazer bastante valor acrescentado ao 
capital humano de uma pessoa, porque acarreta valências que, 
por definição, estão ausentes numa formação especializada, 
nomeadamente, a capacidade para perceber as consequências de 
certos fenómenos ou políticas em várias arenas em simultâneo e 
não apenas em determinada área circunscrita. Isto é essencial em 
processos de tomada de decisão em contextos multidisciplinares. A 
tendência leva a que os estudantes se especializem cada vez mais, 
mas parece-me que as empresas têm vindo a procurar o contrário, 
pelo que esta licenciatura pode preencher uma importante lacuna 
no mercado de trabalho.”

Inserida no contexto de Bolonha, a nova licenciatura em Filosofia, 
Política e Economia está organizada em três anos de formação e 
arranca já no ano letivo de 2021/2022. As candidaturas iniciam-se a 
15 de julho e as condições de acesso podem ser conhecidas no site 
da Faculdade.

A Faculdade de Ciências Humanas está 
a aumentar a oferta formativa e lançou 

mais uma licenciatura, desta vez em 
Filosofia, Política e Economia, um curso 

inovador e interdisciplinar, que permitirá 
aos estudantes obterem uma abordagem 
ampla e integradora dos desafios que se 
impõem às sociedades contemporâneas.

Com uma longa tradição e prestígio em 
universidades na Europa e nos Estados 

Unidos (onde habitualmente é conhecido 
pela sigla PPE), este curso da Católica é 
o primeiro em Portugal a aliar estas três 

áreas de estudos.

http://www.fch.lisboa.ucp.pt
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“O empenho, o esforço individual desenvolvido 
para conseguir trabalho e a competência 
profissional, condicionam sempre as 
probabilidades de obtenção de emprego.”

Para quem está a 
terminar o ensino 
secundário e já está 
a pensar no próximo 
passo, é importante 
considerar a realidade 
do mercado de 
trabalho, e aquilo que 
mais gosta de fazer, 
porque o sucesso 
de um profissional é 
influenciado pelo 
gosto pela sua 
profissão.

Quem o afirma 
é António Leite, 
Vice-Presidente do 
Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, 
I.P., numa entrevista 
onde fala sobre o 
ensino secundário, 
mercado de trabalho, 
e os fatores que devem 
pesar na escolha da 
próxima etapa.

Para um jovem que está a terminar o ensino 
secundário, e está indeciso sobre o curso ao qual se 
vai candidatar, quais são os fatores que devem pesar 
mais nesta escolha?

Importa que o jovem tenha em conta as necessidades 
do mercado de trabalho e as suas tendências - 
quais os profissionais que o mercado mais requer e 
previsivelmente requererá - mas, também, quem ele 
próprio é - em que é que tem mais facilidade, o que 
mais lhe agrada, quais as suas aspirações e estilo de 
vida que pretende ter. Se tiver apenas em conta aquilo 
que gosta ou o que tem mais facilidade em fazer, 
corre o risco de vir a ter mais dificuldade em conseguir 
trabalho após o curso. Por outro lado, se o jovem 
atender exclusivamente ao que o mercado precisa, 
arrisca-se igualmente a ter dificuldade em se integrar 
no mercado e, sobretudo, em nele continuar, por se 
sentir insatisfeito, ou por haver outros profissionais 
que desempenham muito melhor as atividades 
profissionais dessas áreas.
Em suma, o jovem deve ter 
simultaneamente em conta fatores 
internos e externos para decidir 
os cursos a que se candidatar. 
E é sempre possível ao jovem 
conciliá-los. Mas importa para 
isso que o jovem se vá preparando 
ao longo do ensino secundário, 
que não deixe tudo para fazer na 
“véspera da candidatura”. Que vá 
explorando e se informe sobre as 
atividades profissionais que mais lhe 
interessam, as condições em que se 
exercem, o que exigem a quem as 
desempenha.

De que forma o facto de os 
formandos terem a oportunidade 
de pôr em prática as suas 
aprendizagens pode ajudar à 
escolha do curso superior?

Os formandos ao realizarem 
formação prática em contexto 
de trabalho, aplicando os 
conhecimentos que adquiriram na 
formação teórica, estão, também, 
a confrontar-se diretamente com a 
realidade do mundo do trabalho. 
É uma ocasião para aprenderem mais sobre si – para 
compreenderem se realmente uma dada atividade 
profissional lhes interessa, se se adequa ao seu perfil. 
É, também, uma oportunidade para aprenderem 
mais sobre o mundo laboral – conhecerem melhor as 

tarefas da atividade profissional que estão a praticar, 
o dia-a-dia dos profissionais que desempenham essa 
atividade, o ambiente em que é desenvolvida, assim 
como pelo contacto que têm com trabalhadores que 
na entidade exercem outras atividades (...)
Tudo isto lhes permite testar-se e posicionar-se 
mais facilmente em relação ao mundo laboral e, 
consequentemente, confirmar ou infirmar a realização 
da atividade profissional para a qual o curso que 
estão a frequentar prepara, ou decidir prosseguir 
estudos superiores na mesma área ou em outra.

Da sua experiência, atualmente, a licenciatura é um 
requisito essencial para uma entrada no mercado de 
trabalho mais facilitada? 

Ainda que com a massificação do Ensino Superior 
em Portugal os graus académicos tenham deixado 
de constituir uma espécie de “passaporte garantido 
para o emprego”, é um facto que as formações de 

nível superior, muito em particular no 
nosso país, continuam a proporcionar 
a nível individual, um ingresso, em 
geral, mais facilitado no mercado, 
nomeadamente em termos de rapidez e 
da remuneração que permitem auferir a 
quem as possui.
Todavia, importa esclarecer alguns 
aspetos. Se isto é uma verificação 
geral que se pode fazer, que vários 
indicadores e estudos realizados nos 
podem apontar, ela não é indissociável 
da área em que os estudos superiores 
foram realizados, como já referi 
anteriormente, do grau académico 
obtido, bem como das características 
individuais de quem procura a 
integração no mercado de trabalho.
O empenho, o esforço individual 
desenvolvido para conseguir 
trabalho, a competência profissional, 
condicionam sempre as probabilidades 
de obtenção de emprego.
Além disso, importa sublinhar que o 
mercado de trabalho tem uma grande 
diversidade de necessidades de 
trabalhadores, não se restringindo 
apenas a profissionais com qualificação 
de nível superior. Todos nós sentimos, 
quotidianamente, a necessidade 

de prestação de serviços, por exemplo, na área de 
canalizações, climatização, eletricidade, prestação 
de cuidados a dependentes a cargo, entre outros, 
que não são proporcionados por profissionais com 
qualificação superior. 

António Leite, Vice-Presidente do IEFP, I.P.

Importa que 
o jovem se vá 

preparando ao
longo do ensino 
secundário, que 
não deixe tudo 
para fazer na 
“véspera da

candidatura”, 
que vá 

explorando e se 
informe sobre 
as atividades 
profissionais
que mais lhe 

interessam (...)

Entrevista: Rita Coelho 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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Estamos 
online e mais 
perto de si.
• Ofertas de Formação Profissional
• Formação a distância
• Formação à medida das necessidades das Empresas 
• Certificação Escolar e Profissional
• Apoios e medidas extraordinárias – COVID-19

Sempre consigo.

ligue-se a nós em iefponline.iefp.pt

http://www.iefponline.iefp.pt
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17 CTESP
• AGROPECUÁRIA MEDITERRÂNICA
• ANÁLISES LABORATORIAIS
• APOIO À INFÂNCIA
• APOIO EM CUIDADOS CONTINUADOS 

INTEGRADOS
• COMÉRCIO INTERNACIONAL
• CULTURAS REGADAS
• DESPORTO, LAZER E BEM-ESTAR
• ELETRÓNICA E COMPUTADORES
• GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
• INFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA 
 (Duas turmas: uma em Beja e uma em Moura)

• INOVAÇÃO E TECNOLOGIA ALIMENTAR
• PSICOGERONTOLOGIA
• REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS
• SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE
• SOM E IMAGEM
• TECNOLOGIAS WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS
• VITICULTURA E ENOLOGIA

OFERTA 
FORMATIVA 
2021/2022

ESCOLA SUPERIOR 
AGRÁRIA
ESCOLA SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE 
SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA E GESTÃO

16 LICENCIATURAS
• AGRONOMIA 

• AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA

• CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS

• DESPORTO 

• EDUCAÇÃO BÁSICA

• ENFERMAGEM 

• ENGENHARIA DO AMBIENTE 

• ENGENHARIA INFORMÁTICA 

• GESTÃO DE EMPRESAS (D)

• GESTÃO DE EMPRESAS (PL)

• SERVIÇO SOCIAL 

• SOLICITADORIA (D) 

• SOLICITADORIA (ED)

• TECNOLOGIAS BIOANALÍTICAS 

• TERAPIA OCUPACIONAL 

• TURISMO

4 PÓS-GRADUAÇÕES
• CUIDADOS PALIATIVOS 

• SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NO 
SETOR FLORESTAL

• TERAPIA DA MÃO - REEDUCAÇÃO DO MEMBRO 
SUPERIOR 

• TURISMO - GESTÃO E INOVAÇÃO

15 MESTRADOS
• AGRONOMIA

• ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

• CONTABILIDADE E FINANÇAS

• DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 
EMPREENDEDORISMO

• EDUCAÇÃO ESPECIAL - ESPECIALIZAÇÃO NO 
DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR

• EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO DO 1º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO
Mestrado em Ensino, Conferente de Habilitação Profissional para 
a Docência

• ENFERMAGEM

• ENGENHARIA ALIMENTAR

• ENGENHARIA DE SEGURANÇA INFORMÁTICA

• ENGENHARIA DO AMBIENTE

• ESTUDOS EM ENFERMAGEM

• GERONTOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

• INTERNET DAS COISAS

• SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO

• SERVIÇO SOCIAL - RISCOS SOCIAIS E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

http://www.ipbeja.pt
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http://www.ipbeja.pt
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Transição Digital: 
o caminho do futuro

No universo digital 
encontra-se cada vez 
mais áreas desde a 
inovação, ciência, 
tecnologia, artes… 
e lá há espaço para 
todas as ideias 
e expressões de 
empreendedorismo 
para os mais 
criativos. A pandemia 
fez emergir uma 
tendência que há 
muito se verificava: 
a transição digital. 
Esta representa 
uma oportunidade 
para impulsionar a 
produtividade e a 
inovação, reduzindo 
os custos para os 
empreendedores.

A IAPMEI, I.P - 
Agência para a 
Competitividade e 
Inovação participa e 
promove programas 
e iniciativas para 
apoiar as empresas 
neste processo de 
transição. Falámos 
com o presidente 
Francisco Sá para 
saber de que forma 
os jovens podem 
ver as suas ideias 
dinamizadas e 
apoiadas pelo 
IAPMEI.

A pandemia acelerou o processo de capacitação 
digital dos trabalhadores e das empresas. Nesse 
sentido, está prevista a criação de novos programas 
e apoios às PME e/ou startups?

A pandemia causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19) obrigou empresas e organizações a 
adaptarem-se rapidamente a novos desafios.
O empreendedorismo, em particular o de base 
digital assume, por isso, uma maior relevância, 
possibilitando a criação de valor e o desenvolvimento 
de atividades nas mais variadas áreas de negócio.
Portugal tem atualmente um ecossistema 
empreendedor, de reconhecidas valências para apoio 
à atividade empreendedora, num alinhamento com os 
desígnios nacionais e europeus.
A capacitação dos jovens 
é essencial para estimular 
o surgimento de futuros 
empreendedores e a criação de 
novas empresas. 
Nesse sentido, o IAPMEI está 
a arrancar agora com um novo 
programa com o objetivo de 
disponibilizar, a jovens estudantes 
e/ou empreendedores, um 
conjunto de ações integradas 
de bens e serviços que visam 
a capacitação em temáticas e 
instrumentos que preparem os 
empreendedores para a criação 
da sua própria empresa. É um 
programa que tem como público-
-alvo jovens que pretendam criar 
o próprio emprego ou startups 
recém-criadas (com menos de 2 
anos). 
O programa, que tem a duração de 
36 meses, vai ser lançado muito em breve.

Há programas em vigor direcionados para os jovens 
que gostasse de destacar? 

O IAPMEI tem tido um papel preponderante 
na dinamização de alguns programas de 
empreendedorismo. Destes, vale a pena destacar 
o StartUp Voucher lançado em 2016 que vai já na 
3ª edição. A atestar a relevância desta medida, 
destaca-se a forte recetividade por parte dos 
empreendedores a este tipo de iniciativas, com 
perto de 2100 candidaturas, envolvendo cerca de 
3500 empreendedores candidatos a bolseiros. Já 
foram apoiados perto de 800 projetos empresariais 
envolvendo mais de 1300 empreendedores bolseiros. 
O êxito do programa leva-nos a crer que poderão 
existir novas fases de candidatura, mas por enquanto 

não temos essa confirmação.
Destaque ainda para mais dois programas de 
estímulo ao empreendedorismo que estão em vigor: 
o Tech Visa, para captação de quadros estrangeiros 
altamente qualificados e o StartUp Visa, um programa 
de acolhimento de empreendedores estrangeiros 
que pretendam desenvolver um projeto de 
empreendedorismo e/ou inovação em Portugal.

Para um jovem que esteja a frequentar o Ensino 
Superior, quais as competências digitais que 
deve adquirir para estar capacitado e adaptado ao 
mercado de trabalho atual e exigências futuras do 
mesmo? 

Mais do que indicar as competências 
digitais, estamos focados em 
desenvolver e disponibilizar, de 
uma forma aberta e livre, conteúdos 
técnicos especializados sobre as 
tendências mais recentes de gestão 
e tecnologia, com vista à criação e 
desenvolvimento de novos negócios 
à escala global e conteúdos técnicos 
dinâmicos focados no desenvolvimento 
das capacidades psicossociais dos 
potenciais empreendedores.

Para um jovem empreendedor que 
tenha uma ideia que gostaria de 
ver transformada num negócio, que 
apoio poderia encontrar da parte do 
IAPMEI?

Portugal tem hoje um ecossistema 
empreendedor bastante dinâmico. 
Para além do StartUp Voucher, que já 
destaquei anteriormente, e que neste 

momento se encontra com candidaturas encerradas, 
os empreendedores contam com estruturas de apoio 
como: a Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras 
e a Rede Nacional de Mentores.
Existem ainda vários recursos e instrumentos 
disponibilizados pelo IAPMEI aos empreendedores, 
como Guias e manuais de apoio, disponíveis na 
página do IAPMEI, vídeos de apoio tais como:
- Criar um de negócio;
- Como Fazer um Vídeo Pitch;
- Vídeos de apoio ao StartUp Voucher;
O IAPMEI tem também disponível uma ferramenta de 
Avaliação de Projetos de Investimento onde é possível 
analisar a viabilidade económica de uma ideia de 
negócio e sustentar os seus pressupostos.

Francisco Sá, Presidente do IAPMEI, I.P.

Mais do que indicar 
que competências 
digitais, estamos 

focados em 
desenvolver e 
disponibilizar, 
de uma forma 
aberta e livre, 

conteúdos técnicos 
especializados 

sobre as tendências 
mais recentes de 

gestão e tecnologia. 

Entrevista: Rita Coelho 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado



LICENCIATURAS
2021/2022

http://www.letras.ulisboa.pt


Guia de Acesso ao Ensino Superior 2021-22 | Edição Especial da Revista Mais Educativa

maiseducativa.com

22 > Acesso ao Ensino Superior

http://www.ipca.pt


Acesso ao Ensino Superior < 23

Edição Especial da Revista Mais Educativa | Guia de Acesso ao Ensino Superior 2021-22

maiseducativa.com

#9  
Ligação à Comunidade 
A estreita ligação e envolvimento do IPCA com a 
comunidade externa são atualmente uma marca 
de referência na região, no país e na Europa, o 
que potencia um conjunto de oportunidades 
para a sua comunidade discente, nomeadamente 
uma maior interação com o meio empresarial, 
cultural e científico.

http://www.ipca.pt
http://www.ipca.pt
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“O Ensino Politécnico tem-se 
consolidado nos últimos anos com um 
crescimento significativo do número 
de estudantes, cerca de 18% 
desde 2016”

Pedro Dominguinhos, 
Presidente 
do Conselho 
Coordenador dos 
Institutos Superiores 
Politécnicos, explica-
-te o que é o Ensino 
Politécnico (CCISP), e 
em que circunstâncias 
deves optar por esta 
via. Nesta entrevista, 
aborda ainda as 
vantagens dos CTeSP 
e o que deves ter em 
conta para tomar a 
decisão mais certeira, 
aquando do fim do 
ensino secundário.

Quais foram as principais preocupações 
do CCISP, enquanto representante dos 
Institutos Superiores Politécnicos, face a 
esta pandemia?

A primeira prendeu-se 
com a continuidade da 
formação, garantido que 
os estudantes pudessem 
continuar a usufruir das 
suas aulas. A capacidade 
de adaptação foi notável, 
pois em menos de uma 
semana as instituições 
politécnicas transitaram 
para um regime de ensino 
à distância. Com o evoluir 
da situação, a capacidade 
de adaptação a um regime 
híbrido foi conseguida, 
compatibilizando o ensino 
a distância com o ensino 
presencial, essencial na 
relação pedagógica e 
nas aprendizagens dos 
estudantes. 
A segunda, ancorou-se 
na garantia de todas as 
condições de segurança 
para os estudantes e 
trabalhadores, a par 
dos investimentos 
na infraestrutura 
tecnológica. A aquisição e 
disponibilização de EPIs, preparação das 
instalações, aquisição de equipamentos 
para transmissão de aulas em temo 
real significou um investimento muito 
significativo e que tem permanecido 
ao longo do tempo. Em terceiro lugar, 
concretizámos o nosso papel de 
instituições cidadãs, com inúmeras 
atividades de responsabilidade social 
e voluntariado, garantindo a equidade 
no acesso ao ensino à distância aos 
nossos estudantes, com empréstimo de 

computadores e disponibilização de hotspots 
com acesso gratuito à Internet, disponibilização 
de bolsas e apoios de emergência aos 
estudantes mais carenciados. Adicionalmente, 
foi disponibilizado apoio a populações 

mais carenciadas, produção e 
disponibilização de viseiras, álcool 
gel à comunidade e programas de 
promoção da saúde e combate ao 
isolamento junto das populações 
mais vulneráveis, são exemplos 
das respostas desenvolvidas 
pelos Politécnicos. Numa quarta 
dimensão destaca--se o contributo 
científico, com a criação de 
laboratórios COVID e a testagem 
efetuada ao longo destes meses, 
que contribuiu para a mitigação 
da propagação da pandemia, com 
destaque especial para os lares.

Que medidas adotaram os 
Politécnicos para proteger a 
comunidade académica?

Foram disponibilizados EPIs 
a todos os estudantes e 
trabalhadores, como máscaras 
e álcool gel, definidos percursos 
para circulação nos espaços 
académicos, adquiridos acrílicos 
para colocação nas salas, 
criação de laboratórios COVID, 
certificados, e que permitiram o 

desenvolvimento de campanhas de testagem 
aos membros da comunidade académica. Estas 
medidas, de forma conjugada têm permitido 
a criação de comunidades seguras, onde a 
incidência do vírus é reduzida.

Enquanto Presidente do Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos qual a 
sua convicção para o próximo ano letivo?

O Ensino Politécnico tem-se consolidado nos 
últimos anos, com um crescimento significativo 

Pedro Dominguinhos, 
Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal

A capacidade 
de adaptação 

foi notável, pois 
em menos de 
uma semana 

as instituições 
politécnicas 
transitaram 

para um regime 
de ensino a 
distância.

Entrevista: Joana Alves 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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do número de estudantes, cerca de 18% 
desde 2016. Esta afirmação traduz-se 
também na sua inserção regional, estando 
presente em todos os distritos de Portugal 
e num número significativo de concelhos, 
assumindo-se desta forma como um 
ensino de proximidade, gerador de 
oportunidades, de inclusão e de coesão 
territorial. Apesar da pandemia que 
estamos a viver, em 2020 assistimos ao 
record do número de admissões no Ensino 
Superior. Esperamos que no ano de 2021 
se consolide esta opção dos jovens e 
das famílias. Adicionalmente, queremos 
alargar a nossa intervenção a várias zonas 
do país, em particular nos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais, quer na zona 
norte da Área Metropolitana de Lisboa 
quer na zona do Cávado e Ave.

Para quem não conhece, como define 
os novos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais e quais as vantagens da 
sua frequência? 

Os Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP) são cursos curtos 
de Ensino Superior, com dois anos 
de duração e conferentes de diploma 
superior. Incorporam no seu plano 
curricular um estágio obrigatório com 
a duração de um semestre e permitem 
dar uma resposta às necessidades 
das empresas e demais organizações, 
para além de contribuírem para o 
desenvolvimento dos territórios onde 
são desenvolvidos. O desenho curricular 
dos cursos é feito em articulação com 
as empresas, envolvem uma forte 
componente prática e tecnológica, com o 
objetivo de formar pessoas qualificadas 
e adaptadas às exigências do mercado 
de trabalho. Por serem cursos de Ensino 
Superior, os estudantes mais carenciados 
economicamente podem beneficiar dos 
apoios da ação social. Estes cursos têm-se 
revelado um sucesso, com o ingresso de 

Apesar da pandemia que 
estamos a viver, em 2020 
assistimos ao recorde do 
número de admissões no 

Ensino Superior.

Garantindo a equidade 
no acesso ao ensino 

a distância aos 
nossos estudantes, 

com empréstimo 
de computadores e 
disponibilização de 

hotspots com acesso 
gratuito à Internet, 

disponibilização de bolsas 
e apoios de emergência 

aos estudantes mais 
carenciados.

O que oferece em específico o Ensino 
Politécnico e em que circunstâncias deve 
um aluno optar por esse?

O ensino Politécnico oferece um ensino 
prático, assente no saber fazer e baseado 
em metodologias pedagógicas ativas, 
promotoras do desenvolvimento de 
competências, técnicas, científicas e 
comportamentais, fortemente valorizadas 
pelos empregadores. Outra característica 
relevante prende-se com uma cultura de 
proximidade e apoio por parte do corpo 
docente, promotor das aprendizagens 
e do sucesso académico. Em terceiro 
lugar, os cursos incorporam formação 
em contexto real de trabalho, estágios e 
atividades semelhantes, que permitem o 
desenvolvimento de competências e perfis 
profissionais adequados e de forma mais 
célere, contribuindo para uma inserção 
profissional mais rápida. Adicionalmente, 
os estudantes podem encontrar um 
ambiente onde a inovação pedagógica 
está presente, com desafio constante 
aos estudantes, desde a participação 
em projetos conjuntos com empresas e 
restantes organizações, passando pela 
resolução de desafios, muitos deles em 
contexto internacional.

Que mensagem pode deixar aos 
estudantes que se preparam para 
ingressar no Ensino Superior? 

Uma mensagem de esperança no futuro. 
Deter uma formação de nível superior 
significa um prémio salarial importante, 
para além de criar mais defesas em 
situações de crise. Estudar compensa e no 
Ensino Superior, ainda mais.

mais de 8 mil estudantes anualmente, nas 
diferentes áreas científicas. A participação 
de quadros das empresas é frequente na 
lecionação dos cursos e existem várias 
parcerias em organizações que suportam 
o custo das propinas e atribuem bolsas de 
frequência aos estudantes. 

Sabemos que a conclusão dos CTeSP 
permite a continuidade dos estudos para 
as Licenciaturas. Este cenário é cada vez 
mais frequente?

Os CTeSP possuem uma dupla função. 
Por um lado, preparam, de uma forma 
robusta, os estudantes para ingressarem 
no mercado de trabalho, mas ao mesmo 
tempo permitem-lhes o prosseguimento 
de estudo para as Licenciaturas. Existe 
um concurso especial para os titulares 
de CTeSP, bem como a creditação de 
várias Unidade Curriculares que, em 
vários casos, permite que os estudantes, 
ao ingressarem nas Licenciaturas sejam 
posicionados no segundo ano curricular. 
Nos últimos anos assistimos a um 
crescimento dos diplomados de CTeSP 
que prosseguem para as Licenciaturas, 
cujo valor mais recente se situa nos 60%.

Os alunos que hoje terminam o Ensino 
Secundário, nem sempre sabem que 
opção tomar na escolha de um curso 
superior. O que é necessário ter em 
conta para que tomem uma decisão 
fundamentada?

Temos hoje em dia um conjunto vasto 
de informação sobre os diferentes 
cursos existentes no panorama do 
Ensino Superior em Portugal que 
deve ser explorada pelos candidatos. 
Os portais das instituições possuem 
informação completa sobre os cursos, 
desde o seu plano curricular, regras de 
ingresso, corpo docente, até às saídas 
profissionais e opções de mobilidade 
internacional. O portal Infocursos oferece 
ainda informações detalhadas, desde o 
ingresso até à taxa de desemprego. Um 
candidato deverá ter em atenção os seus 
interesses e vocação para determinada 
área ou curso, as saídas profissionais e 
a sua inserção no mercado de trabalho 
do mesmo, metodologias pedagógicas 
ativas, desenvolvimento de soft skills, 
possibilidade de participar em atividades 
de investigação, bem como de atividades 
de internacionalização. Será ainda 
importante analisar os serviços de apoio 
que uma instituição oferece, como ação 
social, prática desportiva ou promoção da 
empregabilidade.
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POLITÉCNICO DE LEIRIA
Descobre o

Politécnico de Leiria:  o que somos, onde estamos
5 cidades  | 5 escolas | 3 infraestruturas científicas | 1 núcleo de formação

 Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) | Campus 1
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) | Campus 2
Escola Superior de Saúde (ESSLei) | Campus 2
Hub de Inovação em Saúde | Campus 5

 Caldas da Rainha
Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR) | Campus 3

 Peniche
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) | Campus 4
Centro de I&D, Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo (CETEMARES)

 Marinha Grande
Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto (CDRSP)

 Torres Vedras
Núcleo de Formação do Politécnico de Leiria 

13.500 
Estudantes

1.600 
Professores, investigadores, 
técnicos e administrativos

45
Licenciaturas

80 
Mestrados e Pós-Graduações

50
CTeSP

No Politécnico de Leiria 
estamos ao teu lado para 
dares o passo certo rumo 
ao teu futuro. Somos 
uma instituição pública 
de Ensino Superior que 
capacita os estudantes 
com competências 
relevantes para a 
sociedade. Focados 
nas necessidades do 
mercado de trabalho, 
proporcionamos-te a 
melhor experiência 
académica num espaço 
multicultural e inclusivo.

Vem conhecer connosco 
este mundo 
e viver ao máximo o 
muito que ainda há para 
descobrir!

Excelência Académica
Universidade Europeia – RUN.EU
Regional University Network 
European University - www.run-eu.eu

http://www.ipleiria.pt


publirreportagem

Ecossistema de Qualidade e Inovação
+130 Laboratórios
15 Unidades de investigação
1 Centro de Transferência de 
Conhecimento
1 Associação Empresarial
3 Parques/Centros Tecnológicos
3 Incubadoras de empresas
1 Escola de Negócios
5 Laboratórios Colaborativos
9 Clusters e pólos de competitividade de 
tecnologia
1 Centro Ciência Viva

Cantinas, bares e centros de 
estudo em todos os campi

11 
edifícios 
pedagógicos

8 
residências de 
estudantes

4 
bibliotecas

6 
edifícios 
de apoio

Serviços médicos 
com diversas 
especialidades

+25 modalidades 
desportivas

Serviços de apoio:
SAS - Serviços de Ação Social
SAPE - Apoio Psicológico e Orientação 
Vocacional
CRID - Centro de Recursos para a 
Inclusão Digital
UED - Unidade de Ensino a Distância
Bolsa de Emprego

Áreas do Conhecimento 
do Politécnico de Leiria
• Artes e Design
• Ciência e Tecnologia do Mar
• Ciências Empresariais e Jurídicas
• Educação e Ciências Sociais
• Engenharia e Tecnologia
• Saúde e Desporto
• Turismo

Consulta todos os cursos do Politécnico de Leiria em www.ipleiria.pt

Universidade Europeia RUN-EU é liderada pelo Politécnico de Leiria 

O Politécnico de Leiria aliou-se a sete instituições de Ensino 
Superior da Áustria, Holanda, Finlândia, Hungria, Irlanda e 
Portugal para criar uma universidade europeia. Recentemente 
aprovada pela Comissão Europeia, a Regional University 
Network – European University (RUN-EU) irá desenvolver vários 
programas internacionais, sendo igualmente implementados 
projetos de cooperação internacional no âmbito da investigação 
e desenvolvimento. Neste contexto, os estudantes terão 
a oportunidade de participar em programas conjuntos de 
formação, assim como participar em diversos programas 
de mobilidade internacional entre os países parceiros que 
constituem esta Universidade. 

No Politécnico de Leiria tens à tua disposição bicicletas 
elétricas que te podem ajudar na tua mobilidade. Para 
além de promover hábitos de vida saudáveis, estamos 
empenhados em contribuir para sustentabilidade. 
Pretendemos reduzir a pegada ecológica, baixando o 
consumo de combustíveis e o número de automóveis que 
circulam nos nossos campi. No total, temos 220 bicicletas 
que podem ser utilizadas pela comunidade académica 
nas suas deslocações diárias. As bicicletas têm uma 
autonomia de 100 quilómetros e podem ser estacionadas 
nos lugares reservados nos vários campi, unidades de 
investigação e serviços do Politécnico de Leiria, onde 
poderão também carregar a bateria gratuitamente. 

U-Bike - Pedalamos para um campus sustentável

Cultura empreendedora, criativa e inovadora
O Politécnico de Leiria integra a rede Poliempreende que 
tem por objetivo fomentar uma cultura empreendedora e 
que impulsione o desenvolvimento de competências por 
parte dos estudantes, estimulando o empreendedorismo e 
proporcionando saídas profissionais através da criação do 
próprio emprego. O Poliempreende é uma iniciativa promovida 
por instituições de Ensino Superior politécnico que incentiva e 
apoia a criação de projetos de vocação empresarial, fomenta a 
cultura empreendedora, promove a criatividade e inovação, e 
premeia os melhores projetos.
No ecossistema de inovação do Politécnico de Leiria estão incluídas várias incubadoras de empresas 
que facilitam o desenvolvimento e a aceleração de projetos e a criação de novas ideias com vocação 
empresarial e social. 

O projeto “100% IN”®, que nasceu em 2018, foi 
criado com o objetivo de promover a inclusão 
integral de estudantes com necessidades 
específicas, tendo recebido o registo de marca 
portuguesa. O projeto vem reforçar a vocação do 
Politécnico de Leiria para a inclusão, assumido 
como um dos valores primordiais da sua ação 
ao nível da sua dinâmica interna, mas também 
na sua relação com o exterior, seja junto da 
sua comunidade, seja a nível nacional ou em 
contexto internacional.

Inclusão e Inovação Social

O Mundo no Politécnico de Leiria 
No Politécnico de Leiria irás encontrar um ambiente 
multicultural e partilhar experiências com estudantes 
dos quatro cantos do mundo. São mais de 1.500 de 70 
nacionalidades os estudantes que atualmente estudam 
no Politécnico de Leiria, números que demonstram a 
importância que damos à internacionalização e que nos 
torna um Campus Global. 
Incentivamos e apoiamos os nossos estudantes 
na realização de uma experiência internacional no 
espaço europeu ou num outro país. O Politécnico de 
Leiria possui mais de 400 acordos de cooperação com 

instituições de 
Ensino Superior 
de todo o mundo 
onde poderás 
realizar um 
programa de 
mobilidade 
Erasmus ou um 
programa de 
intercâmbio.

Forte ligação ao mercado de trabalho
+ 800 Acordos de colaboração com 
instituições e empresas
+ 1.300 Ofertas na Feira do Emprego do 
Politécnico de Leiria
+ 2.500 Estágios por Ano
Bolsas + Indústria
Programas de Apoio ao 
Empreendedorismo

Centralidade e Mobilidade
Centro litoral de Portugal 
(entre Lisboa e Porto)
Próximo das praias e parques naturais
Ótimos acessos rodoviários 
Rede de transportes urbanos 

Sabe tudo em www.ipleiria.pt

Queremos receber-te bem!
O Politécnico de Leiria disponibiliza aos estudantes diversos 
serviços de apoio. Poderás contar com refeições a preços 
reduzidos, mais de 700 camas nas residências, e tens ainda 
à tua disposição serviços médicos com consultas de várias 
especialidades. Fomentamos a prática do desporto através de 
diversas modalidades desportivas, bem como a participação 
em iniciativas académicas e culturais.
Poderás ainda candidatar-te às bolsas de estudo e aceder ao 
Fundo de Apoio Social ao Estudante (FASE®), que em troca 
da colaboração voluntária em diversas áreas, fornece o apoio 
mais adequado às tuas necessidades.

http://www.ipleiria.pt
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Como efetuar uma candidatura?
Chegada esta nova fase, todo este processo é uma novidade e a ansiedade de ingressar no 
Ensino Superior começa a aumentar. Afinal, está prestes a começar uma das mais belas e 

marcantes aventuras da tua vida!

Para seres bem-sucedido na vida profissional, precisas escolher bem o curso e até a 
instituição de Ensino Superior e, por isso, não vás atrás de ninguém, porque este percurso 

é teu e estás prestes a tomar uma das decisões mais importantes da tua vida.

Para facilitar a tua tarefa, vamos ajudar-te a fazeres a tua candidatura passo a passo.

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock

1. 2.
O primeiro passo a ter em conta é a requisição da senha 
para teres acesso à candidatura online. O Pedido da 
Senha é feito no portal da Direção-Geral do Ensino 
Superior (DGES), onde deverás preencher um formulário 
indicando um email. Nesse mesmo email que indicaste 
irás receber um documento que tem de ser certificado 
na tua escola secundária ou em qualquer Gabinete 
de Acesso ao Ensino Superior (GAES). Quando este 
processo estiver concluído, receberás outro e-mail com 
a senha que te dá acesso à plataforma de candidatura 
ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Este é o passo mais importante. Tens 6 opções 
disponíveis para preencheres consoante as tuas 
preferências. 
Contudo, antes de tomares esta decisão, poderás ler 
este Guia de de Acesso ao Ensino Superior que te 
disponibilizamos, bem como o Guia da Candidatura 
2021 para o Ensino Público e para o Ensino Privado da 
DGES.
Notas:
• podes aceder ao Índices de Cursos no site da DGES, 
em www.dges.gov.pt, onde poderás consultar as 
correspondências: instituição/curso organizados por 
diversos critérios;

• experimenta usar o Assistente de Escolha de Curso 
que te permite fazer uma pesquisa avançada de todos 
os cursos para encontrares pares instituição/curso que 
satisfaçam determinadas condições, tais como: área 
de estudos, tipo de ensino, localização e provas de 
ingresso que tenhas realizado.

Adquirir a senha para a Candidatura Online A escolha dos Cursos/Instituição
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Exames Nacionais-Provas de Ingresso

Candidatura ao Ensino Privado 
e Concursos Locais

Considerações finais

Bolsa de Estudo

Contingentes Especiais

Requisição da Ficha ENES
Certamente já sabes que os teus exames nacionais irão 
influenciar a tua média final do secundário, bem como, 
a nota de acesso ao Ensino Superior. Se consultaste o 
Guia de Candidatura como sugerimos no passo anterior, 
nesta fase já tens noção do peso que cada exame 
terá, que pode variar entre 35% a 50% consoante a 
faculdade/curso que escolheste.
Toma atenção, a nota mínima exigida para o exame 
nacional servir de prova de ingresso são 9,5 valores, 
podendo até ser mais em alguns cursos, mesmo 
quando num conjunto de 2 ou 3 provas de ingresso.
Além dos Exames que tens de fazer obrigatoriamente 
segundo o teu plano de estudos, podes ainda inscrever-
-te em exames de melhoria, tanto na 1ª como na 2ª fase 
de exames.

Caso o teu objetivo seja entrar no Ensino Superior 
privado deves contactar diretamente a instituição 
que pretendes e ficar a conhecer as condições de 
candidatura. São chamados “concursos institucionais”, 
pois têm regras próprias e variam de uma instituição 
para outra.
O mesmo acontece com os cursos ligados ao mundo 
das artes e do espetáculo, que têm um concurso 
próprio - “concursos locais”. Estes são regidos por 
normas fixadas em portaria específica, e por processo 
de avaliação e consequente seleção de candidatos. 

• Se ficares colocado numa instituição de Ensino 
Superior e não te inscreveres no tempo indicado para 
tal, perdes o direito à vaga.
• Mesmo que faças a matrícula onde ficaste colocado 
na 1ª fase de candidatura, podes concorrer à 2ª fase. 
No entanto, caso fiques colocado, a matrícula efetuada 
antes fica automaticamente anulada.
• Apesar de colocares as tuas preferências em primeiro 
lugar e outro aluno colocar em último a mesma opção, 
quem tiver nota mais alta passará sempre à frente, 
independentemente da ordenação.
• Caso te enganes ou mudes de ideias, podes 
modificar a tua candidatura sempre que quiseres até 
final do prazo estipulado, sendo que prevalecerá a 
última candidatura que submeteres.
 

Se tens intenção de concorrer à bolsa da Ação Social 
da DGES, deves responder que “sim” à pergunta que 
surgirá no final de todo o processo de candidatura. De 
seguida receberás os dados de acesso à plataforma 
e a partir daí só tens de seguir os passos indicados, 
submeter a documentação necessária e aguardar pelo 
resultado. Contudo, se não quiseres inscrever-te logo 
após a receção dos dados, podes fazê-lo mais tarde, 
terminando o prazo normalmente a 30 de setembro.

Antes de procederes à tua candidatura, deves consultar 
o site da DGES para ficar a conhecer os 5 contingentes 
especiais que te podem facilitar a vida na hora de 
concorreres ao Ensino Superior. Deverás ler com atenção 
as regras associadas a cada um deles e a respetiva 
documentação que precisas de entregar, caso te incluas 
numa destas categorias:

• Candidatos oriundos dos Açores
• Candidatos oriundos da Madeira
• Candidatos Emigrantes Portugueses e familiares
• Candidatos Militares em Regime de Contrato
• Candidatos Portadores de Deficiência física ou 
sensorial

A ficha ENES é um documento onde consta a tua média 
final de secundário, exames realizados e respetivas 
notas. Para te candidatares ao Ensino Superior precisas 
obrigatoriamente desta ficha e terás de a pedir na tua 
escola secundária, assim que saírem as notas dos 
exames.

3.

7.

10.

8.

6.

4.

Pré-requisitos dos estabelecimentos de 
Ensino Superior

Preferência Regional 

Os pré-requisitos são requisitos de natureza vocacional, 
física e funcional que são exigidos para o acesso a 
determinados cursos do Ensino Superior. Cabe a cada 
instituição decidir se é necessário para cada um dos 
seus cursos e qual é o mais adequado. Estes são 
normalmente realizados antes da matrícula e no próprio 
estabelecimento de ensino.

Se pretendes candidatar-te a um estabelecimento 
de ensino situado no teu distrito, poderás acionar a 
preferência regional.
Consiste num benefício concedido pelas instituições de 
Ensino Superior a alguns candidatos, a quem é dada 
prioridade no acesso a determinados cursos, de acordo 
com a sua área de residência.
Aquando do pedido da ficha ENES, deverás mencionar 
logo que te vais candidatar a essas vagas preferênciais, 
para que te seja atribuído o respetivo código.
Só tens de ter atenção que as opções de candidatura 
com preferência regional deverão constar em primeiro 
na ordenação, caso contrário não terás esta vantagem.

5.

9.

Esperemos que tenhas ficado esclarecid@. 
Bons estudos e boa candidatura!

Engenharia e Tecnologia
Ciências Sociais, Educação e Desporto
Ciências Empresariais
Saúde
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ou segue um caminho diferente com um dos nossos CTeSP*
*cursos técnicos superiores profissionais com duração de
2 anos, incluindo estágio curricular no último semestre.
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“Os jovens são o 
mais importante, 
representam 
o futuro de 
qualquer nação!”

Entrevista à Secretária de Estado 
da Valorização do Interior: 

Isabel Ferreira, Secretária 
de Estado da Valorização 
do Interior, licenciada em 

Bioquímica, mestre e doutorada 
em Química. É uma das 

investigadoras mais citadas 
do mundo (top 1%), tendo 

sido distinguida nos últimos 
sete anos no índice Essential 

Science Indicators, um dos 
mais prestigiados indicadores 
da qualidade de investigação. 

Nesta entrevista, abordou 
a importância da coesão 

territorial e o papel fulcral dos 
jovens no desenvolvimento de 

um país equilibrado.

Entrevista: Rita Coelho 
Fotos: Cedidas pela entrevistada

Ouve-se frequentemente falar sobre a 
coesão territorial e a descentralização do 
país, mas qual é a importância de existir 
e de fomentar uma coesão territorial no 
nosso país?

Só podemos ter um país equilibrado 
se tivermos um desenvolvimento 
justo de todas as regiões e isso é 
garantido através da coesão territorial. 
Sabemos que hoje em Portugal, a par 
dos países do norte da Europa, vive-
-se uma tendência de concentração 
populacional em determinadas áreas 
urbanas, muitos municípios perdem 
população. Por isso, precisamos de ter 
abordagens sistémicas, estruturais que 
combatam estas características que se 
verificam no país, no que diz respeito 
ao envelhecimento da população, 
quer à tendência de concentração da 
população em determinadas áreas. 
É fundamental garantir que a massa 
crítica da população interna, e aquela 
que consigamos captar através de 
movimentos migratórios, se distribua 
de forma igualitária por todo o território, 
para que tenhamos um país desenvolvido 
e com igualdade de oportunidades. 
Neste aspeto, a tónica deverá ir para as 
pessoas e para a população porque são 
elas que constituem a massa crítica e que 

contribuem para o desenvolvimento de 
dinâmicas nacionais que trarão riqueza 
e prosperidade a todos os locais a nível 
nacional.  

Na sua opinião e de acordo com a sua 
experiência e sensibilização para a 
temática, de que forma podem os jovens 
contribuir para uma coesão territorial?

Os jovens são o mais importante, 
representam o futuro de qualquer nação. 
Hoje os jovens têm a oportunidade de 
fazer a sua formação em todo o país, 
ao longo dos últimos anos tivemos um 
franco desenvolvimento que nos permite, 
atualmente, dizer que a formação a 
qualquer nível de ensino, pode ser feita 
em todo o país. Existem instituições do 
Ensino Superior em todo o território, 
portanto, podem fazer a sua formação 
superior no local ou junto ao local onde 
vivem. Associa-se a formação à ciência, ao 
conhecimento, à tecnologia e para além 
de Instituições do Ensino Superior, temos 
muitas outras estruturas distribuídas 
uniformemente em todo o país, como 
Centros de Investigação, Centros de 
Interface, Laboratórios Colaborativos, 
Laboratórios associados que criam os seus 
próprios ecossistemas muito propícios à 
capacitação e à formação, 
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mas acima de tudo, ao incentivo à 
contração de jovens qualificados. 
Portanto, é cada vez mais importante que 
os nossos jovens ganhem competências 
e qualificações para conseguirem ser 
inseridos no mercado de trabalho com 
as suas qualificações. Quanto mais 
preparados e maiores qualificações 
tiverem, maior o impacto que irão provocar 
no mercado de trabalho, e nas cadeias 
de valor, onde os seus serviços estiverem 
inseridos.   

Quais são as vantagens para um jovem 
de 18 anos em candidatar-se a uma 
Universidade no interior do país, ou para 
um jovem do interior manter-se na sua 
área de residência?

O interior tem um custo de vida mais baixo 
que oferece, por essa razão, uma melhor 
qualidade de vida. Um jovem pode ter o 
mesmo salário que um jovem inserido 
num grande centro urbano, mas com a 
vantagem de ter um custo de vida mais 
reduzido, e por consequência a qualidade 
de vida desse jovem é incomparavelmente 
superior. O interior oferece o privilégio 
de viver num local com um elevado 
património histórico e natural. Cada um 
de nós sente que o ritmo a que vivemos 
é bastante acelerado, contudo, em zonas 
de menor pressão demográfica, os jovens 
têm a possibilidade de serem eles a 
marcar o seu próprio ritmo, e são eles 
que influenciam e marcam a evolução 
da humanidade e consecutivamente 
das regiões onde vivem. Hoje é possível 
trabalhar e comunicar a partir do interior 
para qualquer parte do mundo. A rede 
de teletrabalho no interior foi criada 
recentemente e já tem 57 espaços de 
teletrabalho, distribuídos por todo o 
interior de norte a sul, e que permite que 
um jovem possa trabalhar a partir do local 
onde se encontre para o resto do mundo. 
Para além de todas as medidas existentes, 
é importante para fixar a população, 
a criação de territórios dinâmicos que 
ofereçam emprego, por isso é sempre 
importante que exista investimento 
empresarial, para a criação de novos 
postos de trabalho. As nossas políticas 
públicas também se alicerçam no apoio à 
competitividade dos territórios, que passa 
por este investimento privado, contudo, 
sem descurar a presença e a importância 
de serviços públicos. Todos nós gostamos 
de viver em locais com bons serviços 
públicos, acesso à saúde, educação e 
cultura.  

Quais são os apoios existentes 
atualmente para estudar no interior do 
país? E por outro lado, para um recém-
licenciado se fixar em zonas de menor 
pressão demográfica.

Existem vários apoios e estímulos fruto 
das políticas públicas do Governo que 
procuram atrair e fixar os jovens no 

interior, o que reflete a preocupação 
governamental em criar uma cobertura 
territorial ao nível da formação dos jovens. 
Estes incentivos podem ser subdivididos 
em duas vertentes: a da formação e 
capacitação de jovens e a do incentivo 
ao emprego qualificado. Relativamente à 
primeira vertente saliento, por exemplo, 
o Programa +Superior que atribui bolsas 
de estudo aos alunos que frequentam 
instituições de Ensino Superior do 
interior. Um outro estimulo muito 
atrativo é a existência de benefícios 
fiscais para jovens que estudam no 
interior relacionados com o alojamento, 
alimentação, propinas. 
Na vertente do emprego qualificado, 
existe também o incentivo aos Cursos de 
Curta-Duração (CTeSP) em ambiente de 
Ensino Superior que capacitam os jovens, 
de uma forma muito próxima às realidades 
empresariais, com o objetivo de facilitar a 
inserção dos jovens no tecido empresarial 
de diferentes regiões. Saliento também 
as políticas de apoio à contração de 
recursos humanos altamente qualificados 
(licenciados, mestres, doutorados) que 
têm sido contratados para territórios 
no interior. Programa +CO3SO Emprego 
que apoia os salários dos trabalhadores 
durante 36 meses e 40% adicional para 
investimento associado a esses postos de 
trabalho. Este programa tem conseguido 
atrair e fixar jovens em todo o território 
com o objetivo de trazer prosperidade a 
todas as regiões nacionais.

Existem vários 
apoios e estímulos 
fruto das políticas 

públicas do Governo 
que procuram atrair 
e fixar os jovens no 

interior, o que reflete 
a preocupação 

governamental em 
criar uma cobertura 
territorial ao nível 

da formação dos 
jovens.
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Porque não?
Estudar no interior?

Se vais ingressar no Ensino Superior pela primeira vez, deves 
estar a pensar qual a faculdade a que te vais candidatar e, por 

isso, damos-te a conhecer um programa de mobilidade 
que pode pesar na hora da grande decisão.

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock

O Programa +Superior existe desde o ano 
letivo 2014-2015, tendo como principal 
objetivo o incentivo e apoio da frequência 
do Ensino Superior em regiões do país 
onde a procura é mais diminuta e onde 
haja menor densidade populacional, 
contribuindo assim para a meta de coesão 
territorial que foi definida no Quadro 
Portugal 2020.

Basicamente, se fores estudar para 
regiões do país menos procuradas, 
recebes uma bolsa anualmente.
O valor de cada bolsa individual do 
Programa +Superior é de 1700€. No caso 
dos estudantes que ingressam em Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais, ou 
que entrem pelo concurso especial para 
maiores de 23 anos, a bolsa atribuída 
aumenta 15%, fixando-se nos 1.955€.

Estão abrangidos pelo programa os 
cursos de formação inicial, isto é, 
cursos técnicos superiores profissionais, 
licenciatura e mestrados integrados, nas 
respetivas instituições de Ensino Superior 
públicas, situadas nas regiões abrangidas 
pelo Programa.

Como apresento a minha candidatura?

> A candidatura é apresentada, exclusivamente, na Plataforma BeOn da Direção-Geral 
do Ensino Superior, utilizada para a apresentação de requerimento de atribuição de 
bolsa de estudo a estudantes do Ensino Superior.

Como posso obter as credenciais de acesso para concorrer à bolsa 
de mobilidade +Superior?

> As credenciais para aceder à área associada ao Programa +Superior são as mesmas 
utilizadas no processo de atribuição de bolsa de estudo.
Estas podem ser solicitadas (código de utilizador e palavra-chave) aquando da 
candidatura ao Ensino Superior, ou nos Serviços de Ação Social da instituição de 
Ensino Superior (após matrícula e inscrição).

Quais são as instituições abrangidas por este programa?
• Instituto Politécnico de Beja
• Instituto Politécnico de Bragança
• Instituto Politécnico de Castelo Branco
• Instituto Politécnico da Guarda
• Instituto Politécnico de Portalegre
• Instituto Politécnico de Santarém
• Instituto Politécnico de Tomar
• Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo

• Instituto Politécnico de Viseu
• Universidade dos Açores
• Universidade do Algarve
• Universidade da Beira Interior
• Universidade de Évora
• Universidade da Madeira
• Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Oliveira do Hospital do Instituto 
Politécnico de Coimbra

Quais são as condições que o 
aluno tem de obedecer para 
atribuição da Bolsa?
 
• Ser colocado numa das instituições 
abrangidas e realizar a matrícula e 
inscrição na mesma;

• Deve requerer uma Bolsa de Ação Social 
e ser-lhe atribuída;

• Viver num concelho diferente da 
instituição de Ensino Superior em que se 
encontra matriculado e inscrito.

Qual o critério de seleção dos candidatos?

Se está a pensar em candidatar-te, deves saber que todos os estudantes que 
estiverem matriculados e inscritos nas instituições abrangidas pelo Programa 
+Superior, que tenham a solicitado a bolsa de mobilidade e que reúnam todas as 
condições de acesso, são seriados pela ordem crescente do rendimento per capita do 
agregado familiar.

Cabe à DGES a respetiva decisão final de atribuição de bolsas, sendo que, no caso 
de haver um empate entre rendimentos e só haver uma bolsa disponível, este órgão, 
disponibilizará quantas bolsas forem necessárias para resolver o empate.

De referir que em 2020 o Programa teve 2230 novas bolsas 
disponíveis, correspondendo a um aumento de 18% 

em relação ao ano anterior.

http://www.isce.pt
http://www.iscedouro.pt
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para quem procura um futuro     

sustentável
e inovador

http://www.ua.pt
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A Universidade de Aveiro (UA), 
inserida numa região de notável 
beleza natural, integra o top 
20 das melhores universidades 
Europeias, ficando em primeiro 
lugar entre as melhores 
universidades portuguesas, 
no ranking europeu “Studocu 
World University”. O saberes 
que um dos grandes objetivos 
da UA é criar, compartilhar e 
aplicar conhecimento através 
da educação, investigação 
e cooperação, promovendo 
um ensino de excelência, 
são fatores que com certeza 
levarás em conta ao escolheres 
a universidade onde queres 
prosseguir os teus estudos.

A UA oferece um vasto leque de áreas 
científicas, que inclui cursos nas áreas 
das Engenharias, Ciências, Artes e 
Humanidades e nas Ciências Sociais e 
Saúde. 
A UA integra o Campus Universitário de 
Santiago e o Campus do Crasto, em Aveiro, 
compostos por espaços naturais e 63 
edifícios, e por Escolas Politécnicas em 
Águeda (Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão de Águeda) e em Oliveira de 
Azeméis (Escola Superior de Design, 
Gestão e Tecnologias da Produção Aveiro 
Norte), que juntas formam um trio de 
cidades UA. No Campus de Santiago 
poderás encontrar a maior parte das 
infraestruturas de estudo e investigação, 
os serviços centrais e outros serviços de 
apoio, culturais, desportivas e de lazer, 
que oferecem excelentes condições para 
toda a comunidade académica.
Para além da distinção enquanto melhor 
universidade portuguesa no ranking 
europeu “Studocu World University” a 
Universidade de Aveiro (UA) posiciona-se, 
ainda, entre as 200 melhores Instituições 
de Ensino Superior (IES) do mundo, face 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas, 
de acordo a mais recente edição do “THE 
Impact Ranking”. 
A UA aposta em Políticas de Ambiente 

e Segurança em múltiplas frentes. Tal 
inclui a construção de espaços mais 
sustentáveis, a distribuição de ecopontos 
por locais estratégicos dos campi, a 
distribuição de mini ecopontos pelas 
unidades orgânicas, o desenvolvimento 
de espaços verdes com a plantação de 
árvores de diversas espécies, um vasto 
conjunto de medidas para uma maior 
eficiência energética, maior eficiência 
hídrica, tratamento de resíduos e espaços 
verdes. Em 2019, a universidade instalou 
nos campi quatro postos de carregamento 
de veículos elétricos. Para além das 
infraestruturas e dos procedimentos, a UA 
vem promovendo a sustentabilidade como 
cultura presente em todo o planeamento 
e ação.
No seguimento das preocupações 
ambientais que envolve toda a sua 
comunidade educativa da Instituição, a 
UA desenvolveu recentemente um projeto 
de promoção da sustentabilidade e da 
economia circular na instituição, fruto 
da necessidade de obter mais e melhor 
informação e conhecer quais os seus 
indicadores e índices de desempenho da 
UA, em termos de sustentabilidade e de 
economia circular. O estabelecimento do 
procedimento de recolha de informação 
e de diagnóstico contribuirá para a 
intensificação dessa cultura informada 

de sustentabilidade, e para o maior 
envolvimento informado de toda a 
comunidade UA no estabelecimento e 
prática dessa cultura. 
Este projeto da UA está a permitir melhorar 
a quantificação e caracterização dos 
fluxos materiais e energéticos associados 
à atividade da UA, e avaliar os seus 
indicadores e índices de desempenho da 
UA em termos de sustentabilidade e de 
economia circular.

Sabendo que há uma preocupação 
crescente relativamente às questões 
ambientais, como é que teve início 
este projeto?

O professor Vítor Costa, responsável 
pelo projeto explica, “Achei que era 
importante, e necessário, a comunidade 
da UA ter mais informação e saber 
quais são os indicadores e índices 
de desempenho da UA em termos de 
sustentabilidade e de economia circular.
Porque acredito que tendo essa 
informação, podemos, em conjunto 
e informados, dar mais e melhores 
contributos para que a UA tenha um 
desempenho cada vez melhor a este nível. 
Entretanto, houve uma oportunidade 
para submeter uma candidatura a 
financiamento ao Fundo Ambiental 

http://www.ua.pt
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para desenvolver um trabalho com esse 
propósito, e foi o que fizemos.”
Este projeto foi objeto de financiamento 
no âmbito de uma candidatura submetida 
aos Avisos 2020 do Fundo Ambiental. 
“Os financiamentos são importantes para 
conseguirmos recursos para alocar aos 
projetos, sem os quais não é possível 
abraçá-los e levá-los a bom porto, pois as 
nossas capacidades e o nosso tempo são 
finitos.”
Relativamente aos objetivos principais, 
estes passaram por: “obter informação 
de qualidade para poder avaliar os 
indicadores e índices de desempenho da 
UA em termos de sustentabilidade e de 
economia circular, tratar essa informação 
e dá-la a conhecer à comunidade. Com o 
objetivo de que, dotados de informação, 
todos se sintam parte integrante e de 
instalação de uma cultura para melhorar o 
desempenho da UA nesta vertente.”
A professora Ana Paula Gomes, também 
envolvida neste projeto, explicou-nos 
as várias etapas: “Foram analisados os 
anos 2018 e 2019. Tendo em conta que o 
ano de 2020 foi um ano anómalo, não foi 
considerado. Por outro lado, iniciou-se em 
2018, uma vez que, a partir desse ano, a 
UA passou a dispor de um elevado volume 
de informação em plataformas digitais de 
registo sistematizado de dados.”

Relativamente à concretização, foi 
possível obter todos os elementos ao 
longo do projeto para cumprir o que 
se pretendia?

Globalmente, pode-se dizer que sim. Foi 
disponibilizado o grosso da informação 
que, no início do projeto, se considerou 
necessário analisar.
Outros (poucos) elementos que tínhamos 
em mente analisar e para os quais não 
foi possível obter dados, tornaram-se 
desafiadores, quando abordados nas 
reuniões de trabalho com os responsáveis 
dos diferentes serviços da UA. Por um 
lado, porque dizem respeito a práticas 
ainda não implementadas na UA, mas 
que poderão vir a ser consideradas, ou, 
por outro lado, porque apesar desses 
aspetos estarem implementados no 
funcionamento da UA, não existe ainda 
uma base sistematizada de registo de 
dados.
Ao nível da execução deste projeto há um 
conjunto de tarefas que foram realizadas, 
de entre as quais, o responsável do 
projeto destaca a “Inventariação do 
consumo e produção dos vários recursos, 
e do encaminhamento que lhes é dado 
após cada utilização e/ou consumo; 
tratamento da informação recolhida de 
forma a construir um quadro dinâmico dos 
indicadores e índices de sustentabilidade 
e de economia circular da instituição, 
incluindo a sua variação de ano para 
ano; disseminação da informação sobre 
esses indicadores e índices por toda a 
comunidade da UA, e público em geral.”

Contributos atuais do projeto 

De acordo com o professor responsável 
pelo projeto, o caminho em direção a 
um mundo mais sustentável é contínuo 
e todos os elementos da comunidade 
educativa devem estar envolvidos, “com 
o propósito de aumentar a motivação, 
mudar e atitudes práticas e ter uma 
ação informada, acompanhar a evolução 
anual do desempenho ao nível da 
sustentabilidade e economia circular, e 
a divulgação dessa informação a toda 
a comunidade UA, são fundamentais, 
no sentido de melhorar o desempenho 
da instituição.” E acrescenta, “Este 
processo de recolha de informação numa 
instituição com a dimensão e diversidade 
da Universidade de Aveiro é uma tarefa 

sempre incompleta, e que requer uma 
melhoria contínua, ao nível da quantidade 
e da qualidade da informação recolhida, 
bem como ao nível do próprio processo 
de recolha, registo, armazenamento 
e tratamento da informação, que 
necessitam de ser analisados criticamente 
e periodicamente revistos.”
A UA pretende distinguir-se positivamente, 
proporcionando formações inovadoras, 
assentes em pensamento crítico 
e independente, valorizando e 
recompensando o esforço dos seus 
estudantes, e, acima de tudo, sendo 
acessível a todos. Se o teu futuro é a tua 
prioridade, a Universidade de Aveiro será 
a escolha certa.

http://www.ua.pt
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Estatutos de Estudante 
do Ensino Superior

Texto: Rita Coelho Fotos: Adobe Stock

Se nas tuas pesquisas lideram cursos superiores,
faculdades, transportes, bolsas e estatutos... Parabéns!

Estás a um passo de entrar na montanha-russa
do Ensino Superior!

Em determinadas situações previstas na legislação,
poderás usufruir de regalias especiais, desde que
comproves que reúnes as condições necessárias

para requerer o estatuto.
Para simplificar toda a informação que está disponível
em inúmeros sites diferentes, vamos contar-te o que

precisas de saber sobre os estatutos disponíveis para
estudantes do Ensino Superior.

• For trabalhador por conta de outrem;
• Trabalhar por conta própria;
• Frequentar um curso de formação profissional ou 
programa de ocupação temporária de jovens com 
duração igual ou superior a seis meses;
• Tiver usufruído deste estatuto antes e atualmente 
esteja em situação de desemprego involuntário.

Nota: O reconhecimento do estatuto trabalhador 
estudante depende da entrega, no Serviço de 
Gestão Académica, da declaração da entidade 
patronal com a indicação do número de 
identificação da Segurança Social, ou do número de 
subscritor da Caixa Geral de Aposentações.

Trabalhador-Estudante 
Pode usufruir quem...

Bombeiro 
Podem usufruir do estatuto...

Os bombeiros dos corpos profissionais, mistos ou 
voluntários, com pelo menos dois anos de serviço 
efetivo.

Quais os benefícios?
Requerer um exame por cada unidade curricular em 
cada ano letivo para além dos exames nas épocas 
normais e de recurso.

• Poder faltar às aulas devido à comparência em 
atividade operacional, quando requerida pelo 
comandante do corpo de bombeiros;

• Realizar, em data a combinar com o docente ou 
de acordo com as normas do estabelecimento de 
ensino, os testes escritos a que não tenham podido 
comparecer comprovadamente por motivo do 
cumprimento de atividade operacional.



http://www.isvouga.pt
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Estudante-Atleta

Pai/Mãe

“A prática regular da atividade física e desportiva, em contexto escolar e académico, é 
reconhecidamente um importante complemento no percurso do estudante, com vista à sua 
formação integral enquanto indivíduo, potenciando o desenvolvimento de hábitos saudáveis ao 
longo da vida” de acordo com o Decreto-Lei nº 55/2019 de 24 de abril.

Quais os benefícios?
• Ter prioridade na escolha de horários e turmas;
• Poder faltar para participar em competições oficiais; 
• Quando coincide com datas de competições, ver alteradas datas de testes, exames e 
frequências. 

Este é o estatuto com mais especificidades, 
pois, as regalias variam conforme a idade 
dos filhos dos estudantes, ou caso a 
estudante esteja grávida ou tenha dado à 
luz há relativamente pouco tempo. 

No geral os benefícios passam por:
• Realizar exames em época especial, 
de acordo com o calendário escolar, 
designadamente no caso de o parto 
coincidir com a época de exames e em 
casos devidamente justificados;

• A dispensa das aulas para efeito de 
consultas médicas, sempre que estas não 
se possam realizar fora dos horários das 
aulas.

• Ter acesso a um regime especial de faltas, 
consideradas justificadas, sempre que 
devidamente comprovadas, para consultas 
pré-natais ou para prestar assistência, em 
caso de doença ou acidente.

Cada Instituição do Ensino 
Superior e cada estatuto têm 
as suas especificações e 
exigências. Deves consultar 
o site da tua faculdade para 
saberes exatamente que 
documentos necessitas 
entregar. No geral, é necessário 
a apresentação de documentos 
oficiais que atestem a 
necessidade de usufruir de um 
estatuto especial.

•

Os estudantes com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE), são os que sentem 
dificuldades no processo de aprendizagem 
e participação no contexto académico, e/ou 
limitações nos domínios da audição, da visão, 
motor, da saúde física e outros, desde que 
devidamente atestados por especialistas dos 
domínios em causa.

Benefícios
• O estudante com NEE tem direito a 
um conjunto de apoios especializados e 
de adequações do processo de ensino/
aprendizagem que se ajuste às suas 
necessidades;

• É conferido aos estudantes com NEE a 
possibilidade de serem avaliados sob formas 
ou condições adequadas à sua situação.

Necessidades Educativas Especiais

Militar para militares em regime de contrato e de voluntariado

Quais os benefícios?
Os estudantes abrangidos por este estatuto beneficiam das disposições constantes do estatuto 
legal do trabalhador-estudante, salvaguardadas as especialidades decorrentes do serviço militar 
previstas no art.º 3.º do Regulamento de Incentivos à prestação de serviço militar nos regimes de 
contrato e de voluntariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 320-A/2000 de 15 de dezembro.

Como requerer 
os estatutos?
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Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock

Estudar fora do país?
Com o programa ERASMUS+ é possível!

Certamente já ouviste falar no Programa Erasmus+, que possibilita 
uma experiência única para muitos jovens. 

Criado em 1987 e incluído no novo Programa Erasmus+, em 2014, o projeto da União 
Europeia nasceu com o objetivo de permitir que os estudantes do Ensino Superior pudessem 

estudar noutro país europeu, apoiando a educação, a formação, a juventude e o desporto.
Já tinhas pensado nesta possibilidade? Não te parece agradavelmente desafiante viver num 

país europeu com pessoas da tua idade, completamente fora da tua zona de conforto?
Se é um sim, vamos ajudar-te a perceberes tudo que tens de fazer!



AGARRA
O TEU

FUTURO,
COM A

EF!
www.ef.edu.pt/

http://www.ef.edu.pt/
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No total, são 34 os países ao abrigo deste programa. Os 27 da 
União Europeia e a República da Macedónia do Norte, a Islândia, 
o Liechtenstein, a Noruega, a Sérvia e a Turquia. No entanto, 
podes ainda viajar para países parceiros que beneficiam do 
programa Erasmus+ e se dividem por 14 regiões. Brasil, Suíça, 
Mónaco, Japão, China, são apenas alguns dos exemplos.
De acordo com dados da União Europeia, em Portugal tem havido 
cada vez mais estudantes a sair para estudar no estrangeiro. 
E por outro lado, o número de alunos estrangeiros a optar por 
universidades portuguesas também tem aumentado.
Os países de destino de eleição dos estudantes passam 
sobretudo por Espanha, Itália e Polónia.
Já as universidades que enviam mais estudantes para fora são as 
de Lisboa, Porto e Coimbra.

É importante começares por te informar sobre as cidades que 
mais gostarias de visitar e analisar o custo de vida e outros 
fatores que interfiram com a tua estadia. 
Durante este processo tens um coordenador de Erasmus ao teu 
dispor, que te vai orientar da melhor forma.

O período de estudos no estrangeiro pode ter uma duração 
mínima de três meses (ou um período académico/trimestre) 
e máxima de 12 meses.
Para cursos de um ciclo, como medicina ou arquitetura, 
a estadia no estrangeiro pode ter uma duração máxima 
de 24 meses.

O primeiro passo é dirigires-te ao gabinete de ERASMUS 
da tua faculdade e escolheres as opções de países que te 
interessam.

Quanto melhores resultados tiveres e, sobretudo, não teres 
nenhuma cadeira por fazer, mais hipóteses tens de entrar na tua 
primeira opção.

Contudo, mesmo que não sejas escolhido para o teu destino 
de eleição, não desistas, pois estás prestes a ter a melhor 
experiência académica internacional da tua vida.

Este processo vai depender da faculdade, mas normalmente 
estes são todos os documentos que te podem pedir:

• Cópia do Cartão de Cidadão do estudante;
• Comprovativo NIB – Documento com o nome do titular da conta 
e o Número de Identificação Bancária para onde será transferida 
a Bolsa Erasmus+;
• Ficha de estudante – Esta ficha deverá estar devidamente 
preenchida com os dados do aluno e validado pelo Coordenador 
do Gabinete de Mobilidade;
• Cópia do Cartão de Cidadão do Procurador;
• Cópia do Cartão Europeu de Seguro de Doença;
• Learning Agreement for Studies – O candidato deverá entregar 
a primeira página do LA devidamente preenchida com os dados 
da universidade parceira e com o plano de estudos proposto para 
a FP e para a Instituição de acolhimento a que se candidata.

Quais os países onde se pode estudar?

Duração

Como efetuar a candidatura

Resultados da tua candidatura

Preparação da documentação 
para a faculdade de acolhimento

Quais os apoios financeiros?

Estudar no estrangeiro

Ao participares no Programa Erasmus também podes ter 
direito a um apoio financeiro mensal, através da atribuição de 
bolsas, sendo que o montante é definido pela Agência Nacional 
Erasmus+ Educação e Formação.
O valor das bolsas varia de acordo com os custos de vida no 
país de origem e no país de destino, o número de candidatos e a 
distância entre países.
Para além disso, o apoio também não é o mesmo para um 
estudante ou um recém-diplomado que vai fazer apenas estágio.

Nesta fase, é necessário o preenchimento do Learning Agreement 
- contrato de estudos. Para isso tens de investigar o Plano de 
Estudos da faculdade de acolhimento e escolher as cadeiras que 
melhor se adequam ao teu plano de estudos em Portugal, para 
que possas ter o maior número de equivalências possíveis e não 
estares “a estudar em vão”.

Em Erasmus terás oportunidade de viajar, aprender uma nova 
língua, conhecer novas culturas, fazer amizades com pessoas de 
qualquer parte do mundo, mas não te esqueças que não estás de 
férias! 

É importante frequentar as aulas, estudar e cumprir prazos, só 
assim poderás ter “o melhor de dois mundos”!

Começa já a fazer as 
malas e embarca 

nesta aventura… da Vida!
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 Top 3 Worldwide institution by 
Employer Reputation 

(QS Ranking 2021)

One of the most important  
hospitality business schools in the world

lesroches.edu

Bachelor’s in Global Hospitality Management

Remote study options available
Next intake: September, 2021

http://www.lesroches.edu
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O Alojamento 
Universitário 
não tem 
de ser um bicho 
de sete cabeças

O ingresso no 
Ensino Superior 
aproxima-se e 
já deves ter uma 
lista de cursos em 
mente, entre os 
quais, alguns que 
te podem levar 
para longe de casa. 
Ganhar asas é um 
primeiro desafio, 
mas a experiência 
universitária numa 
outra cidade tem 
tudo para ser mais 
interessante. 

Texto: Rita Coelho 
Fotos: Adobe Stock

Para quem vive fora dos grandes centros 
urbanos, ou gostaria de ingressar num 
curso que não está disponível perto da 
sua área de residência, o alojamento 
pode tornar-se num verdadeiro drama. 
Especialmente se considerarmos o 
aumento exponencial das rendas 
das casas, e tudo o que implica o 
arrendamento de um quarto: o processo 
longo e complexo, os preços elevados, 
o rol de contas para pagar, as fracas 
condições, ter de dividir casa de banho, 
cozinha e todas as restantes áreas 
comuns, gerir limpezas de casa e, 
por vezes, lidar com pessoas que não 
respeitam regras de convívio salutares, 
perturbando o teu descanso ou as tuas 
horas de estudo. O aumento dos preços 
do alojamento universitário contribuiu 
para o incremento do número de pedidos 
de apoio aos Serviços de Ação Social da 
Universidade de Lisboa (SASULisboa), que 
tem como missão apoiar os estudantes 
deslocados, favorecendo a igualdade 

de oportunidades no acesso ao Ensino 
Superior e na frequência bem-sucedida 
na ULisboa. Para apoiar os estudantes, 
os SASUL contam com 16 residências 
universitárias, distribuídas pelos vários 
Campi da ULisboa. No total são 1.282 
camas distribuídas por 332 quartos 
duplos, 211 quartos individuais, 44 
quartos triplos, dois quartos adaptados 
para pessoas com mobilidade reduzida 
e quatro apartamentos duplos. Cada 
residente tem direito a partilhar o quarto 
com acompanhante, desde que as 
tipologias disponíveis assim o permitam. 
Estas camas são destinadas a estudantes 
do 1º ciclo, 2º ciclo ou mestrado integrado 
da ULisboa e de outros programas de 
cooperação e de mobilidade. No ano letivo 
2019/2020 foram 1.391 os estudantes 
alojados, desses 1.089 eram bolseiros.
São várias as Instituições de Ensino 
Superior que disponibilizam opções de 
alojamento. Por isso, verifica no site da 
tua Instituição de Ensino quais as opções 
disponíveis.

16 residências 
universitárias 

1.282 camas distribuídas 
por 332 quartos

44 quartos triplos
2 quartos adaptados 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

4 apartamentos duplos

211 quartos individuais

Dados cedidos por SASULisboa
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Mas será que existem outras soluções de 
alojamento ao teu alcance?

A resposta é um redondo sim. 
Para acalmar as tuas inquietações 
consultámos a Livensa Living, uma 
marca de residências de estudantes, 
que se encontra nas principais cidades 
universitárias de Portugal e de Espanha, 
junto aos principais pólos universitários e 
com preços convidativos.
Em Portugal, a Livensa Living distribui-se 
pelas cidades do Porto, de Coimbra e de 
Lisboa. A Cidade Invicta conta com duas 
residências. A Livensa Living Porto Campus 
está situada em pleno pólo universitário 
da Asprela e a Livensa Living Boavista 
situa-se perto da baixa da cidade e junto 
aos pólos universitários I e III. Já em 
Coimbra e Lisboa vão surgir duas novas 
residências. A Livensa Living Coimbra Rio 
está localizada numa das margens do rio 
Mondego e a curta distância 
do Pólo I da Universidade de Coimbra. 
A Livensa Living Lisboa Cidade 
Universitária fica a poucos minutos a pé 
das principais faculdades da Universidade 
de Lisboa e das universidades Nova e 
Católica. Além da centralidade das suas 
residências, os grandes pilares da Livensa 
Living são o conforto, a segurança, o 
sentido de comunidade e o apoio da 
equipa da residência. Não há lugar a 
preocupações porque tens todas as 
despesas incluídas numa só mensalidade. 
E não se trata apenas das contas normais 
(água, eletricidade, internet, televisão) 
mas da utilização de equipamentos 
como ginásio e piscina. Nem a limpeza 
do quarto nem qualquer avaria (no 
ar-condicionado ou no microondas, 
por exemplo) serão uma preocupação 

para ti, já que estes serviços também 
estão incluídos. A ideia é que te foques 
exclusivamente no teu sucesso académico 
e em viver os melhores anos da tua vida.
“Nas residências Livensa Living é possível 
conjugar privacidade - estúdios individuais 
ou duplos, equipados com cozinha e casa 
de banho privada - e convívio nas áreas 
comuns (piscina, sala de jogos, ginásio, 
zonas de estudos, entre outras), onde 
se conhecem pessoas de várias partes 
do globo. No fundo, é o melhor de dois 
mundos.” A ideia é que te sintas “como 
em casa, mas melhor”, explica a General 
Manager (GM) da Livensa Living Lisboa 
Cidade Universitária, Patrícia Carapucinha. 
Ou não fosse este o mote da marca.
Já a GM da Livensa Living Porto Campus, 
Diana Tavares, diz que viver na Livensa é 
viver um programa Erasmus no teu país, 
desde o primeiro dia em que pões pé na 
residência. “Uma das características de 
ser estudante universitário é o contacto 
com várias pessoas e com várias culturas, 
e este é um enriquecimento pessoal 
indispensável. Estar numa residência 
de estudantes é uma extensão desta 
experiência”. “Este contacto multicultural 
é também um enriquecimento académico 
devido à multiplicidade de áreas em que 
os residentes estudam”, complementa 
João Teixeira, GM da Livensa Porto 
Boavista.
Mas as amizades não começam nem 
acabam na residência, por isso, podes 
sempre trazer os teus amigos e convidar 
colegas de faculdade para trabalhar ou 

conviver contigo na residência. “Como 
reconhecemos a importância de criar 
amigos e trazê-los para conviver naquela 
que é a sua casa, os nossos residentes 
têm a hipótese de trazer visitas e conviver 
com eles nas áreas comuns como a 
biblioteca, cinema, zonas de estudo, salas 
de refeições e de jogos”, informa João.

A comunidade Livensa Living não se 
fecha dentro de portas

Os residentes da Livensa Living sentem-se 
parte de uma comunidade, que partilha 
valores e conhecimento. Este sentido 
de pertença fez nascer os “livensers” 
– residentes da Livensa – que cultivam 
um espírito de união e de solidariedade, 
que se celebra nas atividades e eventos 
organizados pelas equipas ou sugeridos 
pelos próprios “livensers”: ações de 
doação de sangue, entrega de donativos a 
instituições carenciadas, torneios de ping-
-pong, noites de cinema e muito mais.
“É programa com várias atividades – 
associadas a datas comemorativas como 
Natal, São Valentim, Páscoa, São João, 
Halloween, entre outras - para tornar 
esta fase da vida universitária numa 
experiência mais rica e inesquecível. Na 
Livensa Living o bem-estar mental, físico 
e social dos residentes é uma prioridade 
porque ser estudante universitário é muito 
mais do que estudar”, lembra Diana.
A comunidade Livensa traz ainda para 
dentro de portas parcerias que vai 
criando com a comunidade académica e 
local. “Promovemos sinergias locais que 
consistem, por exemplo, na realização 
de eventos e ações dentro da Livensa, 
organizados pelas instituições de Ensino 
Superior. Por exemplo, no próximo ano 
letivo teremos a Faculdade de Nutrição 
a realizar ações nas nossas cozinhas”, 
explica João.
O principal objetivo da Livensa, 
sublinhado por todos os responsáveis, é 
acompanhar os estudantes em tudo o que 
precisem, especialmente porque muitos 
jovens saem pela primeira vez de casa dos 
pais e precisam de se sentir apoiados. 
Precisam que “alguém lhes estenda a 
mão e nós na Livensa temos duas para os 
acolhermos de braços abertos”.

Para acalmar as tuas 
inquietações sobre o 
alojamento, consultámos uma 
opção de alojamento privado, 
a Livensa Living, para te dar 
a conhecer mais soluções de 
alojamento universitário.

Texto: Rita Coelho 
Fotos: Livensa Living
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Estudos Gerais *

Psicologia

LICENCIATURAS

MESTRADOS

Psicologia Clínica e da Saúde

Psicopatologia do Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente
- Prevenção e Intervenção

Psicologia da Educação 
e Aconselhamento

Psicologia dos Recursos Humanos, 
do Trabalho e das Organizações

Neuropsicologia Clínica e Experimental *

Ciência Cognitiva *

Psicologia Cognitiva e Social

DOUTORAMENTOS COLETIVOS

Ciência Cognitiva *

Ciências da Sustentabilidade *

Migrações *

Psicologia Social *

Psicologia Cognitiva

Psicologia da Educação

Psicologia da Família

Psicologia da Saúde

Psicologia Diferencial

Psicologia do Desenvolvimento

Psicologia do Desenvolvimento 
e Aconselhamento da Carreira

Psicologia dos Recursos Humanos, 
do Trabalho e das Organizações

Psicologia Evolutiva

Psicologia Social

DOUTORAMENTOS INDIVIDUAIS

Avaliação Psicológica

Cognição Social

Psicologia Clínica

A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa tem 
por principal missão oferecer formação e investigação 
de elevada qualidade no âmbito da psicologia e da ciência 
cognitiva, formando psicólogos para intervir com rigor 
científico e espírito crítico nos domínios da saúde, 
da educação, do ambiente, das organizações e do trabalho. 

conhecer para agir.

100%
Ocupação

* Em colaboração com outras Escolas 
da ULisboa  e/ou outras Universidades.
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“No desporto encontrarão 
o bem-estar físico e psicológico 
que tanto procuram para 
o sucesso do vosso 
percurso académico”

Quais foram as principais preocupações para 
a FADU, enquanto representante do desporto 
universitário, face a esta pandemia?
Em contexto de pandemia, naturalmente que 
a primeira grande preocupação foi garantir a 
segurança de todos os agentes envolvidos nas 
nossas competições. O movimento desportivo 
- e a FADU não foi exceção - foi absolutamente 
irrepreensível, tendo sido dos primeiros setores 
da sociedade a fechar portas. Mais tarde, sendo 
também uma realidade que a pandemia estaria 
para durar nas nossas vidas, surgiu-nos uma 
nova preocupação: garantir que esta geração 
de estudantes do Ensino Superior, mesmo 
num contexto muito adverso e difícil, teria a 
oportunidade de participar em competições 
desportivas universitárias e de vestirem a camisola 
dos seus clubes. 

O Ensino Superior está aí à porta e para 
além de exames, estudo, também terás a 
oportunidade de praticar uma ou várias 
modalidades desportivas! 
Para te ajudar a perceber de que forma 
isso será possível, falámos com André 
Reis, Presidente da Federação Académica 
do Desporto Universitário (FADU), que te 
explica quais as modalidades que podes 
encontrar, os estatutos disponíveis para 
atletas, a a importância de conciliar os 
estudos superiores com uma carreira 
desportiva, e muito mais!

Entrevista: Joana Alves 
Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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Pela impossibilidade de contacto físico, 
as competições universitárias e a prática 
das modalidades ficaram suspensas. De 
que forma isso afetou os estudantes e 
como a FADU reagiu perante esta decisão?
O cancelamento de todas as nossas 
competições, na época desportiva anterior, 
gerou um sentimento de grande tristeza e 
inquietação nos estudantes-atletas. 
É preciso perceber que para muitos destes 
estudantes-atletas seria, porventura, a 
última oportunidade de participarem num 
campeonato nacional universitário; falo 
essencialmente de estudantes finalistas. 
A nossa reação foi muito simples: reunir 
as condições necessárias para que, 
assim que as autoridades permitissem, 
regressássemos com as nossas 
competições, cumprindo escrupulosamente 
todas as normas e orientações em vigor. 

De que forma o desporto pode influenciar 
a saúde física e mental dos estudantes? 
Poderá o desporto contribuir de alguma 
forma para o sucesso académico?
Os benefícios da prática desportiva e de 
atividade física são públicos: melhora a 
capacidade de raciocínio e de memória, 
faz bem à circulação sanguínea, previne 
o excesso de peso e a obesidade, eleva 
a autoestima e cria espírito de superação 
e sacrifício. Todos estes fatores são 
essenciais para o sucesso académico dos 
estudantes, com maior impacto no Ensino 
Superior, onde a exigência é maior que nos 
outros níveis de ensino. 

Qual a importância de conciliar os 
estudos superiores com uma carreira 
desportiva?
O mundo está cada vez mais competitivo 
e, nesse contexto, naturalmente que as 
pessoas mais qualificadas têm maior 
probabilidade de atingirem postos de 
trabalho com níveis remuneratórios 
mais altos. A par disso, temos que ter 
consciência que a carreira desportiva 
de um atleta não é constante. O nosso 
corpo, a partir de uma determinada idade, 
deixa de dar as respostas necessárias 
para nos mantermos em alta competição. 
Simultaneamente, a percentagem 
de atletas que conseguem tornar-se 
profissionais é muito reduzida. Não é 
possível, para a esmagadora maioria dos 
atletas, viverem única e exclusivamente dos 
rendimentos financeiros gerados pela sua 
prática desportiva. Por tudo isto, conciliar 
a carreira desportiva com os estudos 
superiores é extremamente importante 
e, felizmente, cada vez mais esta é uma 
realidade a nível nacional e internacional.

Quais são as modalidades existentes 
atualmente no desporto universitário 
e como pode um estudante começar a 
praticar uma delas?
Atualmente a FADU tem um universo de 
cerca de 50 modalidades, entre coletivas 
e individuais, e atribui mais de 300 
títulos de campeão nacional universitário. 
Com as condicionantes trazidas pela 
pandemia de COVID-19, esta época 

Que condições e regimes têm à disposição 
os estudantes que praticam desporto 
universitário?
Estatuto Estudante-Atleta, Lei 2019... 
(prioridade na escolha dos horários e 
turmas, possibilidade de adiamento da 
apresentação de trabalhos, alteração dos 
momentos de avaliação, possibilidade de 
realização de exames na época especial)
Bolsas/Prémios de Mérito Desportivos, em 
algumas IES, com reduções/isenções do 
valor da propina, apoio ao alojamento e 
alimentação.
Estatuto de Atleta de Alta Competição (dá 
condições especiais de acesso ao Ensino 
Superior, nomeadamente possibilidade 
de se matricularem e inscreverem em 
qualquer curso superior, mediante mera 
comprovação da conclusão de um curso 
de ensino secundário ou de habilitação 
legalmente equivalente e da realização 
das provas de ingresso respetivas, com 
a obtenção das classificações mínimas 
fixadas pelos estabelecimentos de Ensino 
Superior para as provas de ingresso e para 
nota de candidatura no âmbito do regime 
geral de acesso).

É possível praticar uma modalidade 
desportiva sem ter obrigatoriedade 
de participar nas competições 
universitárias?
Sim, vários clubes e instituições de Ensino 
Superior promovem programas de atividade 
física e desporto informal, dirigidos a toda 
a comunidade académica, com o objetivo 
de manter as pessoas ativas e com hábitos 
de vida saudáveis. Esta é uma área cada 
vez mais valorizada no seio do Ensino 
Superior, porque é efetivamente por esta 
via que se consegue massificar a prática 
desportiva e de atividade física.

Enquanto presidente, consideras 
seguro participar nos campeonatos 
universitários?
Sim, aliás, posso garantir que até ao 
momento não há conhecimento de nenhum 
surto que tenha surgido em contexto 
de realização dos nossos campeonatos 
nacionais universitários. Todas as 
nossas competições são organizadas 
em estreito cumprimento das regras e 
normas publicadas pela Direção-Geral 
da Saúde, com planos de contingência e 
regulamentos específicos publicados para 
todas as provas.

Que mensagem podes deixar, a um 
estudante que pretenda ingressar pela 
primeira vez no desporto universitário?
Uma mensagem óbvia: participem nas 
atividades extracurriculares que as 
Instituições de Ensino Superior oferecem e, 
claro, que a preferência sejam as atividades 
desportivas! No desporto encontrarão o 
bem-estar físico e psicológico que tanto 
procuram para o sucesso do vosso percurso 
académico. No desporto promoverão o 
conceito de universidade aberta, universal 
e inclusiva, onde as origens étnicas, 
culturais, religiosas ou socioeconómicas, 
nunca constituirão uma barreira.

Atualmente, a 
FADU tem um 

universo de cerca 
de 50 modalidades, 

entre coletivas e 
individuais, e atribui 
mais de 300 títulos 

de campeão nacional 
universitário.

temos ajustado o nosso calendário para 
que consigamos realizar o máximo de 
competições possíveis. Os estudantes 
que queiram entrar neste universo 
do desporto universitário deverão em 
primeiro lugar informar-se junto do seu 
clube FADU (Associação Académica, 
Associação de Estudantes ou Instituição 
de Ensino Superior) das possibilidades de 
participação na ou nas modalidades que 
lhes interessarem, e têm também ao dispor 
os contactos da FADU no nosso site oficial, 
para esclarecer eventuais dúvidas. 

Que competições universitárias estão em 
vigor nos dias de hoje e qual a logística 
que tem de existir, devido à pandemia?
O calendário da atual época desportiva 
está ainda em aberto, tendo já realizado 
Campeonatos Nacionais Universitários de 
badminton, ténis de mesa, xadrez, ténis, 
karting, atletismo pista coberta, canoagem 
e remo. Estão já calendarizados os de surf, 
bodyboard, triatlo, atletismo pista ar livre, 
ginástica artística, ciclismo de estrada e 
rugby 7, e a decorrer em maio e junho os 
apuramentos nas modalidades coletivas 
de futebol, basquetebol, voleibol, futsal e 
andebol. Devido à pandemia temos planos 
de contingência em vigor, quer pela FADU 
quer pela instalação desportiva onde é 
realizada cada prova e que podem ser 
consultados no portal da FADU. 
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ATLÂNTICA - uma Instituição com 25 anos de idade,
na Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras
Um campus sui generis preparado para 
proporcionar uma experiência única e 
melhorar o teu sucesso académico. A Fábrica 
da Pólvora é um espaço diferente, histórico, 
com património inegualável, onde te sentes 
imergir! Desde jardins, uma ribeira e um lago, 
com um ecossistema singular, desde museus, 
restaurantes e bar com música ao vivo, um 
auditório ao ar livre para 700 pessoas onde 
acontece cinema e espetáculos no verão, 
um circuito de manutenção, tens também 
instalações modernas e equipadas.

Há mais de 5 séculos este mesmo local 
contribuiu para a descoberta de novos mundos, 
para além do Atlântico. Hoje, o rastilho não é 
de pólvora mas sim de inovação. As explosões 
que aqui ocorreram ao longo de tantos anos são 
agora explosões de conhecimento. 

Nascida em 1996 como uma instituição de 
interesse público, foi criada por professores 
universitários e investigadores, instituições 
financeiras e a Câmara Municipal de Oeiras, que 
permaneceu como principal accionista até 2014, 
quando a Carbures, uma empresa multinacional 
com sede em Espanha, que produz peças de 
fibra de carbono para aeronaves, comprou 
87% do capital social. Actualmente, pouco 
mais de 87% provém ainda de investimento 
espanhol, mas de empresas ligadas à formação 
profissional e ao ensino a distância. A Atlântica 
nasceu com o propósito de ser uma referência 
no País, uma instituição de Ensino Superior 
privado de excelência, orientada para a criação, 
transmissão e disseminação do conhecimento, 
ciência e tecnologia, através da articulação do 
estudo, ensino, investigação e desenvolvimento 
experimental com uma forte ligação ao mundo 

da saúde (sobretudo a ESSATLA – Escola 
Superior de Saúde Atlântica), às empresas e à 
indústria. 

Herdeira desta vocação para o ensino e 
investigação orientada para a interacção com 
a comunidade, a Atlântica permite-te teres 
uma formação muito prática e especializada, 
integrada com a realidade das empresas e do 
mercado e, desta forma, uma elevada taxa de 
empregabilidade.

A nossa comunidade académica é como uma 
grande família, com um ensino personalizado e 
uma estreita relação entre professor e aluno. 
Este ambiente familiar é o que nos distingue e 
o que os estudantes mais valorizam!

https://www.uatlantica.pt
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Se vais concorrer à faculdade e gostas de 
desporto, podes juntar o útil ao agradável, 

com o Desporto Universitário!
Convidámos o Luís Ganito, Aluno de Finanças 

Empresariais no ISCAL, Francisca Azevedo, Aluna 
da NOVA Medical School, Rui Bragança, estudante de 

Medicina da Universidade do Minho, Diogo Branquinho, 
estudante de Engenharia e Gestão Industrial na Universidade 

do Minho, a te deixarem o seu testemunho para te darem a 
conhecer algumas das modalidades e experiências 

no desporto universitário

Atual jogador de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional. 
Natural de Coimbra e tem 26 anos.
Conquistou até ao momento enquanto sénior, 2 campeonatos nacionais, 3 taças de 
Portugal, 2 supertaças e 1 taça challenge. 
Tem 55 internacionalizações ao serviço da seleção nacional A. Já disputou o Mundial, no 
melhor resultado de sempre de Portugal; e estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com que idade começaste a praticar 
andebol?

Com 14 anos, no Centro Desportivo 
de São Bernardo, 

Assim que entraste na faculdade, 
começaste logo a frequentar o 
desporto universitário?
Sim, na altura entrei para a 
Universidade e comecei logo 

a jogar pelo desporto universitário. 
Conseguimos ser Campeões do Mundo, 
duas vezes campeões europeus e algumas 
nacionais. Fico contente por ter elevado 
o nome da universidade e de Portugal ao 
mais alto nível.

O que é que o desporto universitário trouxe 
à tua vida?
Trouxe experiências, contacto com 
diferentes culturas, historias para contar no 
futuro e essencialmente amigos que vou 
levar comigo para a vida. 

Como conseguiste conciliar o teu curso 
com a prática desportiva?
É necessária uma capacidade de 
organização do nosso tempo em função 
das prioridades bem definidas. As minhas 
são a família, o andebol, a universidade e 
os amigos. 
Os professores e os meus colegas também 
sempre compreenderam e ajudaram no 
sentido de ter uma carreira dual académica 
e desportiva de sucesso.

Quais as vantagens de ser estudante- 
-atleta? 
Eu penso que existem muitas semelhanças 
entre estes dois mundos. As características 
de um bom atleta são as mesmas de um 
bom estudante, tais como:
- Ambição, motivação, paixão, confiança 
- Resiliência, ultrapassar obstáculos 
- Trabalho em equipa, entre ajuda, 
comunicação  
- Organização do tempo(prioridades)
- Lidar com a pressão, ansiedade 

Ser um atleta profissional sempre foi algo 
que ambicionaste? 
Eu sempre tive a mentalidade de dar o 
meu melhor. De pôr tudo o que nós somos 
em tudo o que fazemos e, nessa medida, 
ser um atleta profissional foi uma coisa 
que aconteceu, como que se por obra do 
destino e do trabalho se tratasse.

Na vida académica, os convívios e as festas 
estão sempre presentes, com uma carga 
de treinos intensa, como gerias a tua vida 
social?
Foi onde tive que tirar mais tempo. 
Aproveitava esses momentos para estudar 
ou estar com a família.

Ainda dentro do desporto universitário, 
houve mais alguma modalidade que 
tivesses experimentado?
Na minha vida passei pelo surf e pelo ténis, 
mas ao nível universitário só pratiquei 
andebol. 

Diogo Branquinho

Entrevistas: Rita Coelho e Joana Alves Fotos: Cedidas pelos entrevistados/ Adobe Stock
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Aluno de Finanças Empresariais
no ISCAL

Amante do desporto, descreve-se como tendo um “espírito 
aberto” e por isso desde cedo quis experimentar várias 
modalidades, desde basquetebol, futebol, rugby, andebol e 
até mesmo voleibol.  
Dentro do contexto universitário, Luís juntou-se à equipa de 
voleibol da AEISCAL, contribuindo para a subida de divisão e 
a vitória do campeonato universitário da segunda divisão. 
Contudo, a sua grande paixão é sem dúvida o basquete 
e foi este o desporto que sempre levou mais a sério, por 
ter praticado durante muitos anos. Por esta razão, ficou 
responsável por esta modalidade dentro da associação 
de estudantes, o que lhe conferiu um maior sentido de 
responsabilidade e espírito de equipa, que o levaram a 

organizar a AE em prol do desporto. 
“O desporto universitário foi um grande complemento à 

faculdade, acabei por conhecer muitas pessoas neste contexto, 
que de outra forma não teria conhecido. Enquanto responsável pelo 

desporto na AEISCAL, o que sinto mais orgulho é ter conseguido juntar 
centenas de pessoas e irmos todos juntos para a cidade universitária 
assistir aos jogos para apoiar as nossas equipas e isto fez com que 
criássemos um grande espírito de união dentro do ISCAL”

Aluna da NOVA Medical School 
Nadadora de alta competição durante vários 
anos, Francisca aliou-se à equipa de natação 
da NOVA logo no segundo ano de curso, mas 
devido à exigência e ao tempo de estudo, 
viu-se obrigada a deixar de lado o desporto 
enquanto federada e está mais presente 
atualmente enquanto hobbie. 
Apesar de continuar a participar em 
competições universitárias, como não 
é atleta de alto rendimento, não teve 
acesso às piscinas durante o período de 
confinamento, o que levou a jovem a sentir-
-se abatida e stressada. Um bom exemplo 
de como o desporto tem influência não só 
na parte física como na parte emocional e 
mental. 
“O desporto para mim, neste caso a natação 
era um escape, porque uma coisa que me 
disseram desde cedo em relação ao curso 
de medicina foi para não estudar apenas e 
ter outras coisas com que distrair a cabeça. 
Para além disso tem uma componente 
social muito importante e ajuda muito na 
concentração. Quando eu faço exercício 
logo pela manhã o meu dia é muito mais 
produtivo e eu própria gosto de me sentir 

ativa e saudável”. 

Formado em Medicina na Universidade 
do Minho

Rui Bragança, foi o primeiro atleta 
português a vencer um combate de 
taekwondo nos Jogos Olímpicos. É de 
Guimarães e formou-se em Medicina na 
Universidade do Minho. É atleta do Sport 
Lisboa e Benfica e optou por não exercer 
a profissão de médico para se dedicar a 
100% ao taekwondo. 

Rui Bragança

Com que idade começaste a praticar 
Taekwondo? 
13 anos. 
 
Quais foram as principais dificuldades 
em conciliar o curso de Medicina e 
o desporto? A gestão do tempo, as 
constantes sobreposições de horários 
entre aulas, treinos, competições e 
quando faltava era preciso compensar 
as aulas e isso era realmente muito 
complicado de gerir. 
 
Na vida académica, os convívios e as festas 
estão sempre presentes como gerias a 
tua vida social? Havia sempre festas e 
jantares que eu não podia ir, mas eu nunca 
senti que os meus colegas ou amigos me 
cobrassem isso. Eu também fazia coisas 
que eles não faziam e tinha oportunidades 
que eles não tinham. Sempre esteve 
totalmente claro na minha cabeça, qual 
era o meu objetivo e quais eram as minhas 
prioridades. Claro que sempre que havia 
oportunidade estava presente, mas isso era 
uma exceção à regra.   

 
Quais as vantagens de 
ser estudante-atleta?
 Muitas! Mas, especialmente ter a 
oportunidade de conhecer novas 
culturas e fazer amizades em todo o 
mundo. Claro que há competências 
que também se vão adquirindo e 
que são úteis em qualquer fase da 
vida ou em qualquer área como 
por exemplo: a capacidade de gerir 
o tempo, gerir tarefas, delegá-las 
(o que nem sempre é fácil) e atuar 
sobre pressão.

Luís Ganito
Francisca Azevedo
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Ana Gabriela Cabilhas, 
Federação 
Académica do Porto

O teu caminho enquanto estudante chega agora a uma nova etapa: o Ensino 
Superior. Acredita que, no final deste ciclo, já não vais achar cliché quando 
dizem que estes são os melhores anos da tua vida!

O futuro é imprevisível e todos nós estamos a ser colocados à prova. É por isso 
que investires em ti, e no teu curso superior, é a melhor escolha que podes fazer 
neste momento! O Ensino Superior é um conjunto de fases, umas mais fáceis do 
que outras, mas sempre com alguma lição importante a retirar, e é através de 
todas as aprendizagens que te vais tornar adulto no final desta caminhada.

Ser estudante na Academia do Porto é experienciar a independência, a 
responsabilidade e a criatividade. Se esta for a tua escolha, a Federação 
Académica do Porto estará aqui para garantir que os teus próximos anos são tal 
como mereces, defendendo os teus direitos e transformando a tua passagem 
pelo Ensino Superior num desafio único, em que nunca estarás sozinho!

Francisco Pereira
Federação Académica 
de Lisboa

O Ensino Secundário é uma fase extraordinária de descoberta e 
crescimento que é ainda mais feliz quando associada à ideia de 
continuar os estudos. A todos os que veem no Ensino Superior o 
seu próximo passo, saibam que estão no caminho certo para abrir 
horizontes, fazer amizades, aprender e preparar o futuro. Aguardamos 
a vossa chegada com ansiedade, porque nestes anos difíceis foram 
postos à prova mais do que todos nós e, por isso, precisamos de vos 
ter connosco para fazer avançar a Academia, o país e, está claro, para 
nos divertirmos juntos!

PS: Saudades de ser caloiro…

Bem-vind@ ao Ensino Superior!
Esta é uma fase de mudanças, de incertezas e muita expectativa (e clichés à parte), 

estes serão mesmo dos melhores anos da tua vida! Para começares já a sentir-te bem 
acolhido no Ensino Superior e ambientado com o espírito académico, convidámos os 

Presidentes de algumas das principais Associações Académicas do país a te deixarem 
mensagens de acolhimento e incentivo nesta nova fase da tua vida.

Parabéns! Acabaste de dar o primeiro passo numa das melhores fases da 
tua vida!
Após um ano atípico e de muita incerteza, acreditaste que consegues 
alcançar os teus sonhos através da formação superior e nós, FNAEESP – 
Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior 
Politécnico, apoiamos-te nessa decisão. E estamos certos de que a tua 
Associação Académica ou de Estudantes também. Esta formação abrir-te-á 
portas para novas oportunidades, tornando-te o estudante que és hoje, o 
profissional melhor preparado para o mercado de trabalho do amanhã.
Contudo, destacamos que a tua passagem pelo Ensino Superior não se deve 
limitar somente às aulas. Essa é uma base importante, mas incentivamos-
-te a explorar e ir muito mais além. O teu percurso académico será igual a 
todos os outros, se não procurares destacar-te dos teus colegas. Procura 
estabelecer boas relações com novas caras – networking -, investe o 
teu tempo para seres uma voz ativa junto dos estudantes, aproveita a 
oferta cultural da tua região, aposta na prática desportiva e/ou alarga 
horizontes, frequentando programas de mobilidade como o programa 
Erasmus. Acima de tudo, sê um estudante ativo e aproveita para adquirir 
novas competências. Conquista novas características que te diferenciem 
positivamente numa futura entrevista de emprego, por exemplo. Tudo conta 
e está nas tuas mãos.
Os próximos anos serão muito desafiantes, mas lembra-te: não estás 
sozinho. Estás mesmo perto de iniciar a melhor fase da tua vida e nós 
esperamos poder acompanhar-te no que eventualmente possas precisar.
Esperamos poder contar contigo, tal como tu poderás sempre contar 
connosco. Boa sorte para esta nova jornada e beneficia de tudo o que a tua 
Academia proporciona!

Tiago Diniz,
Federação 
Nacional de Associações 
de Estudantes do Ensino 
Superior Politécnico

Entrevistas: Rita Coelho e Joana Alves Fotos: Cedidas pelos entrevistados
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Aos caloiros.
Bem vindos ao Jardim de Oportunidades que é a UTAD.
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma universidade inserida 
na cidade de Vila Real, em estreita relação com a natureza. Esta instituição 
é conhecida pelo seu ambiente caloroso, num equilíbrio perfeito entre 
proximidade de relações e conhecimento. 
Ao chegar à UTAD e a esta Cidade irás sentir-te certamente em casa apesar de 
todas as mudanças. Aqui em cada esquina encontras um amigo disponível 
para te ajudar nesta nova caminhada! 
O nosso campus é único! Estamos no maior Jardim Botânico da Península 
Ibérica, agora totalmente renovado e no qual caminhamos cada vez mais no 
conceito de universidade verde, onde a sustentabilidade económica, social e 
ambiental são as nossas prioridades.
Esperamos que ao entrarem nesta que é a nossa “Bila”, se sintam tão em casa 
quanto nós.

A UTAD é nossa e esperamos que, em breve, também seja vossa!

Maria Ferreira, 
Associação Académica 
da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro

Os jovens, ao longo dos últimos 
dois anos letivos, viveram tempos 
excecionalmente conturbados, que 
implicaram uma dificuldade acrescida 
nos seus percursos académicos. Parece 
que estamos próximos do fim deste 
período tão negativamente marcante 
para todos e que o próximo ano ficará 
caracterizado pela retoma das nossas 
vidas e de tudo aquilo que ficou em 
suspenso ao longo da pandemia.
É isto que desejo a todos aqueles 
que agora iniciarão o seu percurso 
no Ensino Superior. Que possam 
aproveitar em pleno tudo o que estudar 
nas academias portuguesas tem 
para oferecer. Serão anos intensos 

João Assunção
Associação 
Académica de 
Coimbra

Tiago Santos
Associação 
Académica de 
Lisboa

Nós, enquanto estudantes, 
vivemos tempos difíceis que 
se já perduram à demasiado 
tempo. 
Todos nós já temos saudades 
de estar com os nossos amigos 
e de poder divertir-nos sem 
receios. 
O Ensino Superior, acaba por 
ser, uma parte importante do 
nosso enriquecimento social, 
mas também intelectual. 
O Ensino à distância, derivado 
da pandemia proporcionado 
pela COVID-19, limita-nos esses 
dois enriquecimentos. As aulas 
presenciais deixaram de ser 
tão frequentes, os convívios 
deixaram de ser tão regulares 
e a aprendizagem começou por 
se tornar muito limitada. 
Apesar de tudo, a Associação 
Académica de Lisboa continua 
a trabalhar, todos os dias, para 
garantir os plenos direitos dos 
jovens estudantes. 
Aos caloiros deste presente 
ano, deixo uma garantia. A 
Associação Académica de 
Lisboa promete dar-vos os 
melhores momentos da vossa 
vida académica, a quando da 

retoma da normalidade. 
Tudo aquilo que não 
puderam fazer durante todo 
este período, o aproveitarão 
a dobrar, nas festividades 
organizadas pela Académica 
de Lisboa. 
Cá estaremos e por cá 
continuaremos, sempre lado 
a lado com os estudantes da 
cidade de Lisboa.

de formação académica, mas também 
humana, como nunca viveram. Aproveitem 
a totalidade da experiência que, estou 
certo, será recordada de forma apaixonada 
durante toda a vossa vida. 
Os mais de 24000 estudantes da 
Universidade de Coimbra esperam poder-
-te encontrar-te no próximo ano letivo. 
Se for o caso, sê muito bem-vindo à mais 
antiga e prestigiada Academia do país. Sê 
bem-vindo à Académica e à história deste 
emblema único em Portugal. Sê bem-vindo 
à cidade dos estudantes, das tradições, 
das paixões e da vivência sem igual. Sê 
bem-vindo a Coimbra. Agora, a tua viagem 
começa aqui!

Estimados/as estudantes,

Estão prestes a abraçar 
aquela que será, porventura, 
a fase de maior crescimento 
das vossas vidas! 

O Ensino Superior será uma 
experiência fundamental na 
vossa educação profissional 
e, para além disso, é 
também um potenciador 
de transformação pessoal 
e de abertura para novos 
horizontes. 

Saibam que as Associações 
e Federações Académicas 
potenciam as vossas 
experiências e defendem 
os legítimos interesses dos 
estudantes sempre como 
prioridade. 

Estes anos são viagem e, por 
isso, estudem, aprendam, 
mas, acima de tudo, 
vivam-nos, porque o Ensino 
Superior é mais do que uma 
escola, é uma formação para 
a vida. Sejam bem-vindos à 
melhor Academia do país!

Rui Oliveira,
Associação Académica 
da Universidade do 
Minho 
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(*) A informação disponibilizada no 
diretório resulta da pesquisa realizada no 
site da Direção-Geral do Ensino Superior 
(DGES), em CURSOS E INSTITUIÇÕES, 
referente à Rede de Ensino Superior, tendo 
como critério de pesquisa e apresentação 
as Áreas de Ensino Superior; Instituições de 
Ensino Superior e Unidades Orgânicas de 
Ensino, para Licenciatura - 1º ciclo e Curso 
técnico superior profissional.

Esta informação, que resulta da consulta 
realizada em 28 de maio de 2021, é 
meramente indicativa e está em constante 
atualização, podendo a oferta formativa 
sofrer alterações para o próximo ano letivo. 
Para teres acesso à informação atualizada, 
disponibilizada no site da DGES, deverás 
aceder a www.dges.gov.pt

Apresentação da informação:

Áreas

Apresentação da informação:

> Licenciatura – 1º ciclo
> Curso técnico 
superior profissional

> educação

> artes 
e humanidades

> ciências sociais, 
comércio e direito 

> agricultura

> saúde 
e proteção social

> desconhecido 
ou não 
especificado

Para instituições de Ensino Superior com várias Unidades 
Orgânicas com oferta formativa na Área de Ensino.Nos casos em que a Instituição de Ensino Superior continua 

na coluna seguinte.

A apresentação da informação no diretório é feita por colunas, da esquerda para a direita.

Instituição de Ensino Superior 
Unidade Orgânica
Localidade  
Website
Unidade Orgânica
Localidade  
Website

Instituição de Ensino Superior 
Unidade Orgânica
Localidade  
Website

Instituição de Ensino Superior 
Unidade Orgânica
Localidade  
Website
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1

2

3 4

5

6

7 8

9

> ciências, 
matemática 
e informática 

> engenharia, 
indústrias 
transformadoras 
e construção 

> serviços

Tipo de curso: Tipo de Ensino

Tipo de Estabelecimento

> Universário

> Público

> Politécnico

> Privado
> Público Militar 
e Policial

ÍNDICE DO DIRETÓRIO POR ÁREA E INSTITUIÇÃO

Instituição de Ensino Superior
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Universidade Aberta
Lisboa  
www.uab.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Ciências Sociais
Funchal 
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro 
www.ua.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Coimbra
www.fpce.uc.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências Sociais
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Lisboa
Instituto de Educação
Lisboa
www.ie.ulisboa.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências Humanas e Sociais
Vila Real
www.utad.pt

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faro
www.fchs.ualg.pt

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Porto
www.fpce.up.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ponta Delgada
www.uac.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida
Lisboa
www.ispa.pt

Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Educação e Psicologia
Porto
www.fep.porto.ucp.pt/

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

POLITÉCNICO   PÚBLICO

educação artes e humanidades
UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Lisboa  
www.iscte-iul.pt/

Universidade Aberta
Lisboa  
www.uab.pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã  
www.ubi.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Artes e Humanidades
Funchal 
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faro
www.fchs.ualg.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Coimbra
www.fct.uc.pt

Faculdade de Letras
Coimbra
www.fl.uc.pt

Escola de Ciências Humanas e Sociais
Vila Real  
www.utad.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências e Tecnologia
Vila Real
www.utad.pt

Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitetura
Lisboa  
www.fa.ulisboa.pt

Faculdade de Belas-Artes
Lisboa  
www.belasartes.ulisboa.pt

Faculdade de Letras
Lisboa  
www.letras.ulisboa.pt
Faculdade de Motricidade Humana
Cruz Quebrada  
www.fmh.ulisboa.pt

Universidade de Évora
Escola de Artes
Évora
www.uevora.pt

Escola de Ciências Sociais
Évora
www.uevora.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Educação
Lisboa
www.eselx.ipl.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
www.esep.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
esec.ualg.pt/

Escola Superior de Educação Almeida 
Garrett
Lisboa
www.eseag.pt

Escola Superior de Educação de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Educação João de Deus
Lisboa
www.joaodedeus.pt/

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Porto
www.esepf.pt/

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Educação da Lusofonia
Lisboa
www.ipluso.pt

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Almada
www.ipiaget.org

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Rio Maior
www.esd.ipsantarem.pt
Escola Superior de Educação de Santarém
Santarém
si.ese.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Faculdade de Letras
Porto
www.letras.up.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Belas-Artes
Porto
www.fba.up.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ponta Delgada
www.uac.pt

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Caparica
www.fct.unl.pt

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Lisboa
www.fcsh.unl.pt

NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
Lisboa
www2.novasbe.unl.pt/pt/

1 2
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Escola Superior Artística do Porto
Porto
www.esap.pt

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Portimão
www.ismat.pt

Escola Superior Gallaecia
Vila Nova de Cerveira
www.esg.pt

Instituto Superior Miguel Torga
Coimbra
www.ismt.pt

Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Avioso S. Pedro
www.ismai.pt

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões
Lisboa
www.autonoma.pt

Universidade Europeia
Lisboa
www.europeia.pt/

Universidade Lusíada
Lisboa
www.lis.ulusiada.pt

Universidade Católica Portuguesa
Escola das Artes
Porto
http://artes.porto.ucp.pt/

Faculdade de Ciências Humanas
Lisboa
www.fch.lisboa.ucp.pt/

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
Braga
www.ffcs.braga.ucp.pt

Faculdade de Teologia
Lisboa
www.ft.ucp.pt

Faculdade de Teologia (Braga)
Braga
www.ft.ucp.pt

Faculdade de Teologia (Porto)
Porto
www.ft.ucp.pt

Universidade Lusófona do Porto
Porto
www.ulp.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Lusíada – Norte – Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
www.fam.ulusiada.pt

Universidade Lusíada – Norte
Universidade Lusíada – Norte – Porto
Porto
www.por.ulusiada.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão
Guarda
www.estg.ipg.pt/

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Artes Aplicadas
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esart/escola-superior-de-artes-aplicadas

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Artes e Design
Caldas da Rainha
www.esad.ipleiria.pt

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Comunicação Social
Lisboa
www.escs.ipl.pt

Escola Superior de Dança
Lisboa
www.esd.ipl.pt

Escola Superior de Educação
Lisboa
www.eselx.ipl.pt

Escola Superior de Música
Lisboa
www.esml.ipl.pt

Escola Superior de Teatro e Cinema
Amadora
www.estc.ipl.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
www.estgp.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Educação de Santarém
Santarém
si.ese.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Design
Arcozelo BCL
www.esd.ipca.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Escola Superior de Media Artes e Design
Vila do Conde
www.esmad.ipp.pt

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Porto
www.esmae-ipp.pt
Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
S. Mamede de Infesta
www.iscap.ipp.pt/

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
esec.ualg.pt/

Academia Nacional Superior 
de Orquestra
Lisboa
www.metropolitana.pt/

Conservatório Superior de Música de 
Gaia
Vila Nova de Gaia
www.conservatoriodegaia.org/

Escola Superior de Artes e Design
Matosinhos
www.esad.pt

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Lisboa  
www.iscte-iul.pt/

Universidade Aberta
Lisboa  
www.uab.pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã  
www.ubi.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Artes e Humanidades
Funchal
www.uma.pt
Faculdade de Ciências Sociais
Funchal
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro  
www.ua.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Coimbra  
www.fct.uc.pt

Faculdade de Direito
Coimbra  
www.fd.uc.pt

Faculdade de Economia
Coimbra  
www.fe.uc.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

POLITÉCNICO   PÚBLICO

POLITÉCNICO   PRIVADO

3 ciências sociais, 
comércio e direito 

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

Faculdade de Letras
Coimbra  
www.fl.uc.pt

LICENCIATURA – 1º CICLO (*)
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Escola de Ciências Sociais
Évora 
www.uevora.pt

Universidade de Lisboa
Faculdade de Direito
Lisboa  
www.fd.ulisboa.pt

Faculdade de Letras
Lisboa  
www.letras.ulisboa.pt

Faculdade de Motricidade Humana
Cruz Quebrada 
www.fmh.ulisboa.pt

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Lisboa  
www.igot.ulisboa.pt/

Faculdade de Psicologia
Lisboa  
www.psicologia.ulisboa.pt

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Lisboa  
www.iscsp.ulisboa.pt

ISEG- LISBON SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Lisboa  
www.iseg.ulisboa.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências Humanas e Sociais
Vila Real
www.utad.pt

Instituto Universitário Militar
Academia da Força Aérea
Pêro Pinheiro
www.academiafa.edu.pt/unidade-10D00

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ponta Delgada
www.uac.pt

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Lisboa
www.fcsh.unl.pt

Faculdade de Direito
Porto
www.fd.up.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Belas-Artes
Porto
www.fba.up.pt

Faculdade de Economia
Porto
www.fep.up.pt

Faculdade de Engenharia
Porto
www.fe.up.pt

Faculdade de Letras
Porto
www.letras.up.pt

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Porto
www.fpce.up.pt

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Faro
www.fchs.ualg.pt

Faculdade de Economia
Faro
fe.ualg.pt

Faculdade de Economia e Gestão
Ponta Delgada
www.uac.pt

NOVA School of Law
Lisboa
novalaw.unl.pt

NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
Lisboa
www2.novasbe.unl.pt/pt/

NOVA Information Management School 
(NOVA IMS) 
Lisboa
www.novaims.unl.pt

Atlântica – Instituto Universitário
Barcarena
www.uatlantica.pt

Universidade Lusíada
Lisboa
www.lis.ulusiada.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Lusófona do Porto
Porto
www.ulp.pt

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Porto
www.upt.pt

Universidade Lusíada – Norte
Universidade Lusíada – Norte – Porto
Porto
www.por.ulusiada.pt

Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares de Viseu
Lordosa
www.ipiaget.org

ISG – Business & Economics School
Lisboa
www.isg.pt

Universidade Europeia
Lisboa
www.europeia.pt/

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Portimão
www.ismat.pt

Instituto Superior Miguel Torga
Coimbra
www.ismt.pt

Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Avioso S. Pedro
www.ismai.pt

Instituto Universitário de Ciências da Saúde
Gandra PRD
www.cespu.pt

Instituto Universitário Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.edu.pt

ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida
Lisboa
www.ispa.pt

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões
Lisboa
www.autonoma.pt

Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares de Almada
Almada
www.ipiaget.org

Universidade Fernando Pessoa (Unidade de Ponte de 
Lima)
Ponte de Lima
www.ufp.pt

Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional de Viseu
Viseu
www.crb.ucp.pt

Católica Lisbon School of Business & 
Economics
Lisboa
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/

Faculdade de Ciências Humanas
Lisboa
www.fch.lisboa.ucp.pt/

Faculdade de Direito
Lisboa
www.fd.lisboa.ucp.pt/

Faculdade de Direito (Porto)
Porto
www.direito.porto.ucp.pt/

Católica Porto Business School
Porto
www.catolicabs.porto.ucp.pt/

Faculdade de Educação e Psicologia
Porto
www.fep.porto.ucp.pt/

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
Braga
www.ffcs.braga.ucp.pt

Instituto de Estudos Políticos
Lisboa
www.iep.lisboa.ucp.pt

Universidade Lusíada – Norte – Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
www.fam.ulusiada.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt/

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Idanha-a-Nova
www.ipcb.pt/esgin/escola-superior-de-gestao

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do 
Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt

Coimbra Business School – ISCAC
Coimbra
http://www.iscac.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
MILITAR E POLICIAL

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Coimbra  
www.fpce.uc.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora 
www.uevora.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

POLITÉCNICO   PÚBLICO
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Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Comunicação Social
Lisboa
www.escs.ipl.pt

Escola Superior de Educação
Lisboa
www.eselx.ipl.pt

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Lisboa
Lisboa
http://www.iscal.ipl.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
http://www.esep.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
Santarém
www.esg.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Ciências Empresariais
Setúbal
www.esce.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Tomar
www.esgt.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
http://www.estgp.pt

Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Ciências Empresariais
Valença
www.esce.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Gestão
Arcozelo
www.esg.ipca.pt

Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt/pt/isca

Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Vila do Conde
www.esht.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto
S. Mamede de Infesta
www.iscap.ipp.pt/

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
esec.ualg.pt/
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Faro
esght.ualg.pt/

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
(Portimão)
Portimão
esght.ualg.pt

Atlântico Business School
Vila Nova de Gaia
www.abs.pt

Escola Superior de Atividades
Imobiliárias
Lisboa
www.esai.pt

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Ciências da Administração
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Português de Administração de Marketing do
Porto
Porto
www.ipam.pt

Instituto Português de Administração de Marketing de
Lisboa
Lisboa
www.ipam.pt

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

ISAG - European Business School
Porto
www.isag.pt

Instituto Superior de Administração e Línguas
Funchal
www.isal.pt

Escola Superior deTecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e
Desporto
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Superior de Ciências da Informação e da
Administração
Aveiro
www.iscia.edu.pt

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo
Porto
www.iscet.pt/

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Santa Maria da Feira
www.isvouga.pt

Instituto Superior de Novas Profissões
Lisboa
www.inp.pt

Instituto Superior de Paços de Brandão
Paços de Brandão
www.ispab.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciências Empresariais
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de
Leiria
Leiria
www.islaleiria.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de
Santarém
Santarém
www.islasantarem.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Gestão
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO 4 ciências, matemática e 
informática 

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Lisboa
www.iscte-iul.pt/

Universidade Aberta
Lisboa
www.uab.pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã
www.ubi.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora
www.uevora.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Ciências da Vida
Funchal
www.uma.pt

Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
Funchal
www.uma.pt

Escola de Ciências Sociais
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Coimbra
www.fct.uc.pt
Faculdade de Farmácia
Coimbra
www.uc.pt/ffuc
Faculdade de Medicina
Coimbra
www.uc.pt/fmuc

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Lisboa
www.fc.ulisboa.pt
Instituto Superior de Agronomia
Lisboa
www.isa.ulisboa.pt

ISEG- LISBON SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Lisboa
www.iseg.ulisboa.pt

Instituto Superior Técnico
Lisboa
tecnico.ulisboa.pt/pt/

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Faro
www.fct.ualg.pt

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
Vila Real
www.utad.pt

Escola de Ciências e Tecnologia
Vila Real
www.utad.pt

Faculdade de Economia
Faro
fe.ualg.pt

Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Faro
www.ualg.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências
Porto
www.fc.up.pt

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Porto
www.icbas.up.pt

LICENCIATURA – 1º CICLO (*)

Faculdade de Engenharia 
Porto
www.fe.up.pt



ESCOLA
SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO
POLITÉCNICO
DO PORTO

Para mais informações consultar www.ese.ipp.pt

Artes Visuais e Tecnologias Artísticas

Ciências do Desporto

Educação Básica

Educação Musical

Educação Social (Diurno ou Pós-Laboral)

Gestão do Património (Diurno ou Pós-Laboral)

Língua e Culturas Estrangeiras

Tradução e Interpretação em

Língua Gestual Portuguesa

LICENCIA
TURAS

Desporto e Turismo de Natureza

Ilustração e Produção Gráfica

Serviços e Tecnologias de Apoio Gerontológico

TESP
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Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Ponta Delgada
www.uac.pt

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Caparica
www.fct.unl.pt

Instituto Universitário de Ciências da Saúde
Gandra PRD
www.cespu.pt

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões
Lisboa
www.autonoma.pt

Universidade Europeia
Lisboa
www.europeia.pt/

Atlântica – Instituto Universitário
Barcarena
www.uatlantica.pt

Instituto Superior Miguel Torga
Coimbra
www.ismt.pt

Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Avioso S. Pedro
www.ismai.pt

Instituto Universitário Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.edu.pt

ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas,
Sociais e da Vida
Lisboa
www.ispa.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Porto
www.upt.pt

Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional de Viseu
Viseu
www.crb.ucp.pt

Escola Superior de Biotecnologia
Porto
www.esb.ucp.pt/
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
Braga
www.ffcs.braga.ucp.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt
Escola Superior de Comunicação, Administração e
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/estcb/escola-superior-de-tecnologia

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde da Guarda
Guarda
www.ess.ipg.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Lisboa
www.isel.pt

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do
Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt

Coimbra Business School – ISCAC
Coimbra
http://www.iscac.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
Santarém
www.esg.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Ciências Empresariais
Setúbal
www.esce.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Escola Superior de Saúde
Setúbal
www.ess.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Lavradio
www.estbarreiro.ips.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
ww.esa.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Media Artes e Design
Vila do Conde
www.esmad.ipp.pt

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto
www.isep.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

POLITÉCNICO   PRIVADO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa
Lisboa
www.istec.pt

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa
(Porto)
Porto
www.istec.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de
Santarém
Santarém
www.santarem.unisla.pt

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Lisboa
www.iscte-iul.pt/

Universidade Aberta
Lisboa
www.uab.pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã
www.ubi.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia
Funchal
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Coimbra
www.fct.uc.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Lisboa
www.fc.ulisboa.pt

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Lisboa
www.igot.ulisboa.pt/

Instituto Superior de Agronomia
Lisboa
www.isa.ulisboa.pt
Instituto Superior Técnico
Lisboa
tecnico.ulisboa.pt/pt/

Instituto Superior Técnico (Tagus Park)
Porto Salvo
tecnico.ulisboa.pt/pt/

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
Vila Real
www.utad.pt

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
Vila Real
www.utad.pt

Escola de Ciências e Tecnologia
Vila Real
www.utad.pt

engenharia, indústrias 
transformadoras 
e construção 

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Faro
www.fct.ualg.pt

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências
Porto
www.fc.up.pt
Faculdade de Engenharia
Porto
www.fe.up.pt

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Porto
www.icbas.up.pt
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Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Caparica
www.fct.unl.pt

Instituto Universitário Militar
Academia Militar 
Lisboa
www.academiamilitar.pt

Instituto Universitário Militar
Academia da Força Aérea
Pêro Pinheiro
www.academiafa.edu.pt/unidade-10D00

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
MILITAR E POLICIAL

Atlântica – Instituto Universitário
Barcarena
www.uatlantica.pt

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Portimão
www.ismat.pt

Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Avioso S. Pedro
www.ismai.pt

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões
Lisboa
www.autonoma.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Porto
www.esb.ucp.pt/

Universidade Europeia
Lisboa
www.europeia.pt/

Universidade Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

Universidade Lusíada
Lisboa
www.lis.ulusiada.pt

Universidade Lusíada – Norte
Universidade Lusíada – Norte – Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
www.fam.ulusiada.pt

Universidade Lusófona do Porto
Porto
www.ulp.pt

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Porto
www.upt.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Paço D’ Arcos
www.enautica.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia e de
Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/estcb/escola-superior-de-tecnologia

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Coimbra
www.isec.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
http://www.estgp.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Lisboa
www.isel.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Lavradio
www.estbarreiro.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia
Arcozelo
www.est.ipca.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Viseu
www.esav.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto
www.isep.ipp.pt/

Universidade do Algarve
Escola Superior de Saúde
Faro
ess.ualg.pt/
Instituto Superior de Engenharia
Faro
ise.ualg.pt/pt

POLITÉCNICO   PRIVADO
Escola Superior de Atividades Imobiliárias
Lisboa
www.esai.pt

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Santa Maria da Feira
www.isvouga.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

6 agricultura

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Lisboa
Instituto Superior de Agronomia
Lisboa
www.isa.ulisboa.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
Vila Real
www.utad.pt

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Faro
fct.ualg.pt/pt

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências
Porto
www.fc.up.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
Angra do Heroísmo
www.uac.pt

Escola Universitária Vasco da Gama
Coimbra
www.euvg.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

POLITÉCNICO   PÚBLICO

LICENCIATURA – 1º CICLO (*)



Guia de Acesso ao Ensino Superior 2021-22 | Edição Especial da Revista Mais Educativa

maiseducativa.com

78 > diretório

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal
Lisboa
www.ipluso.pt/

7

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária de Elvas
Elvas
www.esaelvas.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Viseu
www.esav.ipv.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO

saúde e proteção social

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Lisboa
www.iscte-iul.pt/

Universidade do Minho
Braga
www.uminho.pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã
www.ubi.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Lisboa
www.fc.ulisboa.pt

Faculdade de Farmácia
Lisboa
www.ff.ulisboa.pt

Faculdade de Medicina
Lisboa
www.medicina.ulisboa.pt

Faculdade de Motricidade Humana
Cruz Quebrada
www.fmh.ulisboa.pt

Faculdade de Psicologia
Lisboa
www.psicologia.ulisboa.pt/

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Lisboa
www.iscsp.ulisboa.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
Vila Real
www.utad.pt

Escola de Ciências Humanas e Sociais
Vila Real
www.utad.pt

Faculdade de Medicina Dentária
Lisboa
www.fmd.ulisboa.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Farmácia
Coimbra
www.uc.pt/ffuc

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Coimbra
www.fpce.uc.pt

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação
Porto
www.fcna.up.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ponta Delgada
www.uac.pt

Universidade Nova de Lisboa
NOVA Medical School
Lisboa
www.fcm.unl.pt

Instituto Superior de Estudos Interculturais e
Transdisciplinares de Viseu
Lordosa
www.ipiaget.org

Instituto Superior de Serviço Social do Porto
Senhora da Hora
www.isssp.pt

Instituto Superior Miguel Torga
Coimbra
www.ismt.pt

Instituto Universitário de Ciências da Saúde
Gandra PRD
www.cespu.pt

Instituto Universitário Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.edu.pt

Universidade Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

Universidade Lusíada
Lisboa
www.lis.ulusiada.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Lusófona do Porto
Porto
www.ulp.pt

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Porto
www.upt.pt

Atlântica – Instituto Universitário
Barcarena
www.uatlantica.pt

Universidade Católica Portuguesa
Escola Superior de Biotecnologia
Porto
www.esb.ucp.pt/

Faculdade de Ciências Humanas
Lisboa
www.fch.lisboa.ucp.pt/

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
Braga
www.ffcs.braga.ucp.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Coimbra
www.esenfc.pt

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
Lisboa
www.esel.pt

Escola Superior de Enfermagem do Porto
Porto
www.esenf.pt/pt/

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Saúde da Guarda
Guarda
www.ess.ipg.pt

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Escola Superior de Saúde
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Saúde de Bragança
Bragança
www.essa.ipb.pt

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esald/escola-superior-de-saude-dr-lopes-
dias

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Coimbra
www.estescoimbra.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
www.esep.pt

Escola Superior de Saúde
Portalegre
www.essp.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Saúde
Leiria
www.esslei.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Educação
Lisboa
www.eselx.ipl.pt

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Lisboa
www.estesl.ipl.pt

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Lisboa
www.isel.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Educação de Santarém
Santarém
si.ese.ipsantarem.pt

Escola Superior de Saúde de Santarém
Santarém
si.essaude.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt
Escola Superior de Saúde
Setúbal
www.ess.ips.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Escola Superior de Saúde
Viana do Castelo
www.ess.ipvc.pt
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Universidade da Madeira
Escola Superior de Saúde
Funchal
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Saúde de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt/essua

Universidade de Évora
Escola Superior de Enfermagem São João de Deus
Évora
www.esesjd.uevora.pt/

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola Superior de Saúde
Vila Real
www.utad.pt/ess/

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt
Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt
Escola Superior de Saúde de Viseu
Viseu
www.essv.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
esec.ualg.pt/

Escola Superior de Saúde
Faro
ess.ualg.pt/

Universidade dos Açores
Escola Superior de Saúde – Angra do Heroismo
Angra do Heroismo
www.uac.pt

Universidade do Minho
Escola Superior de Enfermagem
Braga
www.ese.uminho.pt

Escola Superior de Saúde – Ponta Delgada
Ponta Delgada
www.uac.pt

CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
Vila Nova de Famalicão
www.cespu.pt

Escola Superior de Educação de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Porto
www.esepf.pt/

Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha
Portuguesa – Alto Tâmega
Chaves
www.esecvpaltotamega.pt/

Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa
Gandra PRD
www.cespu.pt

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny
Funchal
www.esesjcluny.pt

Escola Superior de Enfermagem São Francisco das 
Misericórdias
Lisboa
www.enfermagem.edu.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu
Lordosa
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa
Oliveira de Azeméis
www.essnortecvp.pt/pt/

Escola Superior de Saúde Atlântica
Barcarena
www.essatla.pt/

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa
– Lisboa
Lisboa
esscvp.eu

Escola Superior de Saúde de Santa Maria
Porto
www.santamariasaude.pt

Escola Superior de Saúde de Alcoitão
Alcabideche
www.essa.pt/

Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de
Gaia
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Universidade Católica Portuguesa
Instituto de Ciências da Saúde (Lisboa)
Lisboa
ics.lisboa.ucp.pt/pt-pt

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
Lisboa
www.ipluso.pt/

Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve
Silves
www.ipiaget.org

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul 
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Almada
www.ipiaget.org

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo 
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt

ISAVE – Instituto Superior de Saúde
Amares
www.isave.pt

Instituto de Ciências da Saúde (Porto)
Porto
www.ics.porto.ucp.pt/pt-pt

Universidade da Beira Interior
Covilhã
www.ubi.pt

Universidade da Madeira
Faculdade de Ciências Sociais
Funchal
www.uma.pt

Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt

Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Coimbra
www.uc.pt/fcdef

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Coimbra
www.fct.uc.pt

Escola de Ciências Sociais
Évora
www.uevora.pt

Universidade de Évora
Escola de Ciências e Tecnologia
Évora
www.uevora.pt

8 serviços
UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO

Universidade do Porto
Faculdade de Ciências
Porto
www.fc.up.pt

Faculdade de Desporto
Porto
www.fade.up.pt

Faculdade de Engenharia
Porto
www.fe.up.pt

Faculdade de Motricidade Humana
Cruz Quebrada
www.fmh.ulisboa.pt

Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências
Lisboa
www.fc.ulisboa.pt

Instituto Superior de Agronomia
Lisboa
www.isa.ulisboa.pt

Instituto Superior Técnico
Lisboa
tecnico.ulisboa.pt/pt/

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
Vila Real
www.utad.pt

Escola de Ciências Humanas e Sociais
Vila Real
www.utad.pt

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Faro
www.fct.ualg.pt

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Caparica
www.fct.unl.pt

Universidade dos Açores
Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente
Angra do Heroísmo
www.uac.pt

Faculdade de Economia e Gestão
Ponta Delgada
www.uac.pt

Instituto Universitário Militar
Academia Militar
Lisboa
academiamilitar.pt

Escola Naval
Almada
escolanaval.marinha.pt/pt

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
MILITAR E POLICIAL

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Portimão
www.ismat.pt

Instituto Superior de Estudos Interculturais e
Transdisciplinares de Almada
Almada
www.ipiaget.org

ISG – Business & Economics School
Lisboa
www.isg.pt

Atlântica – Instituto Universitário
Barcarena
www.uatlantica.pt

Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Avioso S. Pedro
www.ismai.pt

Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
Braga
www.ffcs.braga.ucp.pt

UNIVERSITÁRIO   PRIVADO
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Universidade Europeia
Lisboa
www.europeia.pt/

Universidade Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

Universidade Lusíada
Lisboa
www.lis.ulusiada.pt

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa
www.ulusofona.pt

Universidade Lusófona do Porto
Porto
www.ulp.pt

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Porto
www.upt.pt

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Estoril
www.eshte.pt

Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Lisboa
www.estesl.ipl.pt

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Paço D’ Arcos
www.enautica.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/
Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Seia
www.esth.ipg.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Coimbra
www.estescoimbra.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Escola Superior de Comunicação, Administração e
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Idanha-a-Nova
www.ipcb.pt/esgin/escola-superior-de-gestao

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do
Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
http://www.esep.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Arcozelo
esht.ipca.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Vila do Conde
www.esht.ipp.pt/

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
www.siesa.ipsantarem.pt

Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Rio Maior
www.esd.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Tomar
www.esgt.ipt.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
esec.ualg.pt/

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Faro
esght.ualg.pt/

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
(Portimão)
Portimão
esght.ualg.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Desporto e Lazer
Melgaço
www.ipvc.pt/esdl

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Escola Superior de Educação de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Ciências da Administração
Lisboa
www.ipluso.pt/

POLITÉCNICO   PRIVADO

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

ISAG - European Business School
Porto
www.isag.pt

Instituto Superior de Administração e Línguas
Funchal
www.isal.pt

Instituto Superior de Ciências da Informação e da
Administração
Aveiro
www.iscia.edu.pt

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo 
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo
Porto
www.iscet.pt/

Instituto Superior de Novas Profissões
Lisboa
www.inp.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciências Empresariais
Vila Nova de Gaia
www.ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de
Santarém
Santarém
www.santarem.unisla.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Gestão
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

desconhecido ou não especificado

Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Lisboa
http://www.belasartes.ulisboa.pt/

Faculdade de Ciências
Lisboa
www.fc.ulisboa.pt

Faculdade de Direito
Lisboa
www.fd.ulisboa.pt

Faculdade de Letras
Lisboa
www.letras.ulisboa.pt

Faculdade de Motricidade Humana
Cruz Quebrada
www.fmh.ulisboa.pt

9
UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
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Faculdade de Psicologia
Lisboa
www.psicologia.ulisboa.pt/

ISEG- LISBON SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT
Lisboa
www.iseg.ulisboa.pt

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Lisboa
www.iscsp.ulisboa.pt

LICENCIATURA – 1º CICLO (*)

CURSO TÉCNICO 
SUPERIOR PROFISSIONAL (*)

educação1

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo 
Ramada
www.isce.pt

POLITÉCNICO   PÚBLICO

POLITÉCNICO   PÚBLICO

POLITÉCNICO   PRIVADO

artes e humanidades2

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Artes Aplicadas
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esart/escola-superior-de-artes-aplicadas

Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Comunicação, Administração e
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/estcb/escola-superior-de-tecnologia

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Artes e Design
Caldas da Rainha
www.esad.ipleiria.pt

Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
http://www.esep.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
http://www.estgp.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Educação de Santarém
Santarém
si.ese.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Porto
www.esmae-ipp.pt

Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto
S. Mamede de Infesta
www.iscap.ipp.pt/

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Escola Superior de Media Artes e Design
Vila do Conde
www.ipp.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Educação e Comunicação
Faro
https://esec.ualg.pt

Escola Superior de Artes e Design
Matosinhos
www.esad.pt

Escola Superior de Educação João de Deus
Lisboa
www.joaodedeus.pt/

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Porto
www.esepf.pt/

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Comunicação, Inovação e Artes
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

POLITÉCNICO   PRIVADO

Instituto Superior de Ciências da Informação e da 
Administração
Aveiro
www.iscia.edu.pt

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo 
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

Instituto Superior de Novas Profissões
Lisboa
www.inp.pt

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa
Lisboa
www.istec.pt

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa 
(Porto)
Porto
www.istec.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

3 ciências sociais, 
comércio e direito 

POLITÉCNICO   PÚBLICO
Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Saúde da Guarda
Guarda
www.ess.ipg.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt
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Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do 
Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt

Coimbra Business School – ISCAC
Coimbra
http://www.iscac.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Idanha-a-Nova
www.ipcb.pt/esgin/escola-superior-de-gestao

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
http://www.estgp.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia 
do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Rio Maior
www.esd.ipsantarem.pt

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
Santarém
www.esg.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Media Artes e Design
Vila do Conde
www.esmad.ipp.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
S. Mamede de Infesta
www.iscap.ipp.pt/

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto
www.isep.ipp.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Tomar
www.esgt.ipt.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Ciências Empresariais
Setúbal
www.esce.ips.pt

Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Escola Superior de Ciências Empresariais
Valença
www.esce.ipvc.pt

Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt/pt/isca

Universidade do Algarve
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Faro
esght.ualg.pt/

CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
Vila Nova de Famalicão
www.cespu.pt

Escola Superior de Atividades Imobiliárias
Lisboa
www.esai.pt

Escola Superior de Educação João de Deus
Lisboa
www.joaodedeus.pt/

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Negócios Atlântico
Vila Nova de Gaia
www.abs.pt

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Ciências da Administração
Lisboa
www.ipluso.pt/

Escola Superior de Comunicação, Inovação e Artes
Lisboa
www.ipluso.pt/

Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Português de Administração de Marketing de 
Lisboa
Lisboa
www.ipam.pt

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e 
Desporto
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Português de Administração de Marketing do 
Porto
Porto
www.ipam.pt

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

ISAG - EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 
Porto
www.isag.pt

Instituto Superior de Administração e Línguas
Funchal
www.isal.pt

Instituto Superior de Ciências da Informação e da 
Administração
Aveiro
www.iscia.edu.pt

Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo
Porto
www.iscet.pt/

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Santa Maria da Feira
www.isvouga.pt

Instituto Superior de Novas Profissões
Lisboa
www.inp.pt

Instituto Superior de Paços de Brandão
Paços de Brandão
www.ispab.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciências Empresariais
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de 
Leiria
Leiria
www.islaleiria.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de 
Santarém
Santarém
www.santarem.unisla.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Gestão
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

4 ciências, matemática e 
informática 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Paço D’ Arcos
www.enautica.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Saúde da Guarda
Guarda
www.ess.ipg.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/

POLITÉCNICO   PÚBLICO
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Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/estcb/escola-superior-de-tecnologia

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do 
Hospital
Oliveira do Hospital
www.estgoh.ipc.pt
Coimbra Business School – ISCAC
Coimbra
http://www.iscac.pt

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Coimbra
www.isec.pt

Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Saúde de Bragança
Bragança
www.essa.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Portalegre
http://www.estgp.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologias e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Tomar
www.esgt.ipt.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia 
do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt/pt/isca

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Media Artes e Design
Vila do Conde
www.esmad.ipp.pt

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto
www.isep.ipp.pt/

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém
Santarém
www.esg.ipsantarem.pt

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Universidade dos Açores
Escola Superior de Tecnologias – Ponta Delgada
Ponta Delgada
www.uac.pt

Universidade do Algarve
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Faro
esght.ualg.pt/

Instituto Superior de Engenharia
Faro
ise.ualg.pt/pt

CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
Vila Nova de Famalicão
www.cespu.pt

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa
Lisboa
www.istec.pt

Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas de Lisboa (Porto)
Porto
www.istec.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISAVE – Instituto Superior de Saúde
Amares
www.isave.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de 
Leiria
Leiria
www.islaleiria.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de 
Santarém
Santarém
www.santarem.unisla.pt

Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.com.pt

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Engenharia e Tecnologias
Lisboa
www.ipluso.pt/

Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
Lisboa
www.ipluso.pt/

POLITÉCNICO   PRIVADO

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Paço D’ Arcos
www.enautica.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Guarda
http://www.estg.ipg.pt/

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
Bragança
www.estig.ipb.pt

Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/estcb/escola-superior-de-tecnologia

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Coimbra
www.isec.pt

5 engenharia, indústrias 
transformadoras 
e construção 

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt
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Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Educação
Viana do Castelo
www.ese.ipvc.pt

Escola Superior de Saúde
Viana do Castelo
www.ess.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Portalegre
www.estgp.pt 

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Artes e Design
Caldas da Rainha
www.esad.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Lavradio
www.estbarreiro.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Abrantes
www.esta.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologias e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Viseu
www.esav.ipv.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Felgueiras
www.estg.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto
www.isep.ipp.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Universidade do Algarve
Instituto Superior de Engenharia
Faro
ise.ualg.pt/pt

Universidade dos Açores
Escola Superior de Tecnologias – Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
www.uac.pt

Universidade de Aveiro
Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro–Norte
Oliveira de Azeméis
www.ua.pt/esan/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Águeda
www.ua.pt/pt/estga

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Escola Superior de Desporto e Lazer
Melgaço
www.ipvc.pt/esdl

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Engenharia e Tecnologias
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Santa Maria da Feira
www.isvouga.pt

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciência e Tecnologia
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de 
Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e 
Tecnologia
Escola Superior de Tecnologia
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

POLITÉCNICO   PRIVADO

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária de Elvas
Elvas
www.esaelvas.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Viseu
www.esav.ipv.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Universidade dos Açores
Escola Superior de Tecnologias – Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
www.uac.pt

Universidade dos Açores
Escola Superior de Tecnologias – Ponta Delgada
Ponta Delgada
www.uac.pt

6 agricultura

POLITÉCNICO   PÚBLICO

7 saúde e proteção social

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Saúde da Guarda
Guarda
www.ess.ipg.pt

Escola Superior de Saúde
Beja
www.ipbeja.pt

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
http://www.esep.pt

Escola Superior de Saúde
Portalegre
www.essp.pt

Escola Superior de Saúde
Leiria
www.esslei.ipleiria.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Escola Superior de Saúde de Bragança
Bragança
www.essa.ipb.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior de Educação de Santarém
Santarém
si.ese.ipsantarem.pt
Escola Superior de Saúde de Santarém
Santarém
si.essaude.ipsantarem.pt
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Universidade da Madeira
Escola Superior de Saúde
Funchal
www.uma.pt

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola Superior de Saúde
Vila Real
www.utad.pt/ess/

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

POLITÉCNICO   PRIVADO
CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
Vila Nova de Famalicão
www.cespu.pt

Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa
Gandra PRD
www.cespu.pt

Escola Superior de Educação Almeida Garrett
Lisboa
www.eseag.pt

Escola Superior de Educação de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Educação João de Deus
Lisboa
www.joaodedeus.pt/

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Porto
www.esepf.pt/

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha 
Portuguesa – Alto Tâmega
Chaves
esecvpaltotamega.pt/

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny
Funchal
www.esesjcluny.pt

Escola Superior de Saúde Atlântica
Barcarena
www.essatla.pt

Escola Superior de Saúde de Santa Maria
Porto
www.santamariasaude.pt

Escola Superior de Saúde Egas Moniz
Monte da Caparica
www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de 
Gaia
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu
Lordosa
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha 
Portuguesa
Oliveira de Azeméis
www.essnortecvp.pt/pt/

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Educação da Lusofonia
Lisboa
www.ipluso.pt/

Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e 
Desporto
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Almada
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve
Silves
www.ipiaget.org

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo 
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

ISAVE – Instituto Superior de Saúde
Amares
www.isave.pt

ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

Universidade Fernando Pessoa
Escola Superior de Saúde Fernando Pessoa
Porto
www.ufp.pt

8 serviços
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Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Estoril
www.eshte.pt

Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
Guarda
www.esecd.ipg.pt

Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Seia
www.esth.ipg.pt

POLITÉCNICO   PÚBLICO

Undergraduate Programs

Applied Mathematics

Architectural Studies 

Behavior and Social 
Sciences

Business Administration

Communication  
and Digital Media 

Computer Science  
and Artificial Intelligence

Data and Business 
Analytics

Design

Economics 

International Relations

Laws

Philosophy, Politics, Law  
and Economics

Dual Degrees

Business Administration 
+ Data and Business 
Analytics 

Business Administration  
+ Design

Business Administration  
+ International Relations

Business Administration 
+ Laws

Dual Degree in Economics  
+ International Relations

Laws + International 
Relations

Philosophy, Politics,  
Law and Economics  
+ Data and Business 
Analytics 

A place to build your  
own road to success

An International University  
in SPAIN, Segovia & Madrid

FIND US ON

DISCOVER MORE

IE University is an 
international university 
based in Spain, with an 
urban campus in Madrid 
and a historic and cultural 
campus in Segovia. 

Students can personalize 
their educational experience 
to follow their personal and 
professional interests through 
electives and advanced 
seminars. IE University 
students gain real work 
experience through IE Labs 
and internships, which form 
part of their course. The 
programs are continuously 
present in the world ranking, 
as well as being among 
the top 30 universities for 
global employability.

RANKINGS

TIMES HIGHER EDUCATION 
Global University Employability  
Ranking 2020

University  
in Spain#1
University  
in Europe#10

languages spoken 
on campus45+
of student body  
is international74%
partner  
universities160

University  
Worldwide#25

PU
B

https://landings.ie.edu/schoolland-ie-all-pathways-t2?searchsocialaud_ieuniversity_allp_brand&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ7uWQVImWGDG9HQy2XkwSJe2tDZLeT7qRv6VIlxqZFyXTkYhLM6OFUaAgWUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior Agrária de Viseu
Viseu
www.esav.ipv.pt

Escola Superior de Educação de Viseu
Viseu
www.esev.ipv.pt

Escola Superior de Saúde de Viseu
Viseu
www.essv.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Lamego
www.estgl.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Viseu
www.estv.ipv.pt

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Técnica Superior Profissional
Braga
etesp.ipca.pt

Instituto Politécnico do Porto
Escola Superior de Educação
Porto
www.ese.ipp.pt

Escola Superior de Hotelaria e Turismo
Vila do Conde
www.esht.ipp.pt/

Escola Superior de Saúde
Porto
www.ess.ipp.pt/

Universidade da Madeira
Escola Superior de Tecnologias e Gestão
Funchal
estg.uma.pt

Universidade de Aveiro
Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro
Aveiro
www.ua.pt/pt/isca

Universidade do Algarve
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Faro
esght.ualg.pt/

Instituto Universitário Militar
Unidade Politécnica Militar
Lisboa
www.ium.pt

UNIVERSITÁRIO   PÚBLICO
MILITAR E POLICIAL

POLITÉCNICO   PRIVADO
CESPU – Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
Vila Nova de Famalicão
www.cespu.pt

Escola Superior de Educação de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de 
Gaia
Vila Nova de Gaia
www.ipiaget.org

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu
Lordosa
www.ipiaget.org

Escola Superior de Tecnologias de Fafe
Fafe
www.iesfafe.pt/

Instituto Politécnico da Lusofonia
Escola Superior de Ciências da Administração
Lisboa
www.ipluso.pt/

Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul
Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada
Almada
www.ipiaget.org

Instituto Superior D. Dinis
Marinha Grande
www.isdom.pt/

ISAG - EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
Porto
www.isag.pt

Instituto Politécnico da Maia
Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e 
Desporto
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Avioso S. Pedro
www.ipmaia.pt/

Instituto Superior de Administração e Línguas
Funchal
www.isal.pt

Instituto Superior de Ciências da Informação e da 
Administração
Aveiro
www.iscia.edu.pt

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo
Ramada
www.isce.pt

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
Penafiel
www.iscedouro.pt/

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo
Porto
www.iscet.pt/

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
Santa Maria da Feira
www.isvouga.pt

Instituto Superior de Novas Profissões
Lisboa
www.inp.pt

Instituto Superior Politécnico Gaya
Escola Superior de Ciências Empresariais
Vila Nova de Gaia
ispgaya.pt

ISAVE – Instituto Superior de Saúde
Amares
www.isave.pt

ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências
Lisboa
www.iseclisboa.pt

ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
Escola Superior de Gestão
Vila Nova de Gaia
www.islagaia.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração 
de Leiria
Leiria
www.islaleiria.pt

ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de 
Santarém
Santarém
www.santarem.unisla.pt

Instituto Politécnico de Santarém
Escola Superior Agrária de Santarém
Santarém
si.esa.ipsantarem.pt
Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Rio Maior
www.esd.ipsantarem.pt

Instituto Politécnico de Setúbal
Escola Superior de Ciências Empresariais
Setúbal
www.esce.ips.pt

Escola Superior de Educação
Setúbal
www.ese.ips.pt

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Setúbal
www.estsetubal.ips.pt

Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Tomar
www.esgt.ipt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Tomar
www.estt.ipt.pt

Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Escola Superior Agrária
Ponte de Lima
www.esa.ipvc.pt
Escola Superior de Desporto e Lazer
Melgaço
portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esdl

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Viana do Castelo
www.estg.ipvc.pt

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior Agrária de Castelo Branco
Castelo Branco
www.ipcb.pt/esacb/escola-superior-agrária

Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Castelo Branco
http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educação

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Idanha-a-Nova
www.ipcb.pt/esgin/escola-superior-de-gestao

Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior Agrária de Coimbra
Coimbra
www.esac.pt

Escola Superior de Educação de Coimbra
Coimbra
www.esec.pt

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Coimbra
www.isec.pt

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Leiria
www.esecs.ipleiria.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Leiria
www.estg.ipleiria.pt
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Peniche
www.estm.ipleiria.pt

Escola Superior de Saúde
Leiria
www.ipleiria.pt/esslei/

Instituto Politécnico de Portalegre
Escola Superior Agrária de Elvas
Elvas
www.esaelvas.pt

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Portalegre
http://www.esep.pt

Escola Superior de Saúde
Portalegre
www.essp.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Escola Superior Agrária de Bragança
Bragança
www.esa.ipb.pt

Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Mirandela
www.esact.ipb.pt

Escola Superior de Educação de Bragança
Bragança
www.ese.ipb.pt

Escola Superior de Saúde de Bragança
Bragança
www.essa.ipb.pt

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior Agrária
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Educação
Beja
www.ipbeja.pt

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Beja
www.ipbeja.pt



http://www.winfitmc.pt
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http://www.ipleiria.pt

