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O POLITÉCNICO DE LISBOA (IPL) é uma instituição de ensino superior público com 
uma oferta formativa de licenciaturas e mestrados, vocacionada para a empregabilidade, 
no espaço nacional e internacional. Mais de 13 mil estudantes escolheram o IPL que, 
este ano, comemora 30 anos. 
Temos uma oferta formativa diversificada em: Artes, Ciências Empresariais, Ciências da 
Saúde, Comunicação, Educação e Engenharia.
Ser estudante do Politécnico de Lisboa é ter a oportunidade de usufruir de excelentes 
condições para uma formação sólida, com forte  empregabilidade e, simultaneamente, 
munir-se de atitudes e comportamentos que te preparam para a tua vida futura.   
Os Serviços de Ação Social do IPL, preocupados com o bem-estar dos nossos estudantes, 
disponibilizam alojamento, bolsas de estudo, alimentação e apoio médico.   
A Federação Académica do IPL (FAIPL) proporciona atividades culturais, desportivas, 
recreativas, com destaque para a participação nos campeonatos universitários de Lis-
boa, o Arraial do IPL e outros convívios. O IPL é uma comunidade cheia de vida!
Descobre as 6 escolas e 2 institutos superiores, que fazem parte do Politécnico de Lisboa: 
Escola Superior de Comunicação Social, Escola Superior de Dança; Escola Superior de 
Educação de Lisboa; Escola Superior de Música de Lisboa; Escola Superior de Teatro e 
Cinema; Escola Superior de Tecnologia da Saúde; Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa e Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

������ os melhores anos da tua vida
 

A FAIPL, Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa, é a estrutu-
ra representativa dos 13.000 estudantes do Instituto Politécnico de Lisboa, bem 
como, das Associações de Estudantes do IPL.
Esta estrutura apresenta ao longo do ano um conjunto de iniciativas recreativas, 
formativas e desportivas sempre em parcerias com as Associações de Estudantes, 
do IPL, SAS-IPL e de outras entidades parceiras como são o caso do Welcome 
IPL, Encontro de Tunas do IPL, Arraial do IPL, +IPL, +SAS/IPL, Torneio de Padel 
do IPL, Night Run e  Liga IPL.
Nesta fase tão importante da escolha do teu futuro é essencial que analises não só 
a oferta formativa e empregabilidade, onde as escolas do IPL são a melhor escolha, 
como também todo o espírito académico e atividades extracurriculares essenciais 
para os melhores anos da tua vida.

Uma comunidade cheia de vida!

SAS-IPL: a outra família dos estudantes
 
Se pretendes ingressar no Ensino Superior e vais 
escolher uma das Escolas/Institutos do Instituto 
Politécnico de Lisboa (IPL), desde já dirigimos 
uma especial saudação de boas vindas e damos a 
conhecer os Serviços de Ação Social do IPL (SAS/
IPL), vocacionados  para apoiar os estudantes 
na atribuição de bolsas de estudo, alojamento, 
alimentação, apoio e dinamização de atividades 
desportivas e culturais, entre outros. 
Podes tomar as refeições em qualquer das nossas 
Unidades Alimentares, a preço social, atualmente 
2,40€; ter como bolsa de estudo mínima, o valor 
da propina (1064€) e ainda, se fores deslocado, aloja-
mento com complemento à bolsa de estudo.
Se consideras que o sucesso dos teus estudos supe-
riores depende da viabilização de condições sócio - 
económicas, não deixes de usufruir, por falta de infor-
mação, dos dispositivos que a Lei confere em matéria 
de Ação Social e SABER+ sobre os nossos Serviços.
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#politécnicodelisboa
ensino superior público

#escola superior
 de música de lisboa

#escola superior
 de teatro e cinema
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#escola superior de
 tecnologia da saúde de lisboa

#instituto superior de contabilidade 
e administração de lisboa

#instituto superior de 
engenharia de lisboa

#escola superior
 de educação de lisboa

#escola superior
de comunicação social #escola superior de dança
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#escola superior de
 tecnologia da saúde de lisboa

#instituto superior de contabilidade 
e administração de lisboa

#instituto superior de 
engenharia de lisboa

#escola superior
 de educação de lisboa

#escola superior
de comunicação social #escola superior de dança
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A Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), é uma 
instituição de referência no ensino e na investigação, nas áreas 
da Comunicação em Portugal.
A oferta formativa da ESCS alia a inovação científica e as tendên-
cias do mercado, conjugando a componente concetual com 
saberes pragmáticos, tecnologia e experiências de cariz aplicado.
A ESCS ministra quatro licenciaturas e quatro mestrados nas 
áreas do Audiovisual e Multimédia; do Jornalismo; da Publici-
dade e Marketing; e das Relações Públicas/Comunicação Em-
presarial. A Escola associa-se, também, a organizações de topo 
do mercado na implementação de cursos de pós-graduação em 
áreas inovadoras. É também parceira do 
ISCTE-IUL na lecionação conjunta do 
doutoramento em Ciências da Comunicação.
“Estamos na vanguarda da formação”. 
A afirmação do Presidente da ESCS re-
flete o projeto educativo da instituição. O 
Prof. Doutor Jorge Veríssimo acrescenta, 
ainda, que “a Escola se tem afirmado an-
tecipando as necessidades de formação dos futuros profission-
ais da Comunicação, oferecendo uma formação sustentada na 
inovação científica, pedagógica e tecnológica”.
Neste sentido, a ESCS dispõe de um corpo docente altamente 
qualificado composto por doutorados e especialistas/profissio-
nais reconhecidos no mercado em que atuam e de um conjunto 
de equipamentos tecnológicos, que permitem o desenvolvi-
mento de projetos nas áreas da televisão/vídeo, rádio/áudio e 
multimédia. A Escola está equipada com: estúdios de televisão 

Na vanguarda da Comunicação
e de rádio; redação multimédia; salas de edição e pós-produção 
de vídeo; laboratórios multimédia e de informática; e labo-
ratório de comunicação organizacional.
A ESCS é a instituição de referência no ensino e na investigação 
da Comunicação em Portugal. “Não tenhamos dúvidas”, enfa-
tiza Jorge Veríssimo, explicando que as instituições congéneres 
a reconhecem como um exemplo de excelência. Para além 
disso, a Escola está a par do que se passa ao nível das novas 
tendências. “Temos de estar atentos às mutações, quer do pon-
to de vista concetual e científico quer tecnológico”, sublinha.
A articulação da ESCS com as empresas e as organizações não 

governamentais facilita o acesso 
dos diplomados ao mundo profis-
sional. A permanente aber-
tura da Escola à sociedade per-
mite estabelecer protocolos 
com entidades reputadas na 
área da Comunicação, como a 
produtora SP Televisão, a RTP, 

a agência de publicidade Ogilvy, a consultora de comunicação 
LPM, entre muitas outras. O sucesso dos alunos e diplomados 
é evidente, não só pela expressiva inserção no mercado de tra-
balho, mas também através da conquista de prémios nacionais 
e internacionais, em diferentes áreas da Comunicação.
A ESCS oferece, ainda, a oportunidade de os alunos partici-
parem numa panóplia de atividades extracurriculares, as quais 
representam uma mais-valia para a sua formação pessoal, 
académica e profissional.
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“A oferta formativa da ESCS alia a inovação 
científica e as tendências do mercado (...) O 
sucesso dos alunos e diplomados é evidente, 
não só pela expressiva inserção no mercado 
de trabalho, mas também através da conquis-
ta de prémios nacionais e internacionais.”

#politécnicodelisboa
ensino superior público

#escola superior
 de música de lisboa

#escola superior
 de teatro e cinema
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#instituto superior de contabilidade 
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engenharia de lisboa

#escola superior
 de educação de lisboa
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de comunicação social #escola superior de dança
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A Escola Superior de Dança (ESD) oferece-te o curso de Licen-
ciatura em Dança e a possibilidade de prosseguires os estudos 
para o Mestrado em Ensino de Dança. 
A dança, enquanto arte performativa, permite a união entre o 
trabalho físico e criativo. O papel da Escola Superior de Dança 
é dar uma formação que une a prática com a teoria da dança. 
Tirar um curso na ESD representa abraçar a dança como parte 
da tua vida e do teu futuro. Significa um treino técnico intenso e 
uma dedicação em pleno à Arte da Dança. Simboliza a partilha 
de experiências e a diversidade de abor-
dagens artísticas.
A licenciatura em Dança permite desen-
volver competências técnicas, criativas 
e performativas. Ao longo de 3 anos de 
aprendizagem, podes ensaiar e explorar 
ativamente a sociedade e o contexto em 
que vives, através de apresentações coreográficas, para o públi-
co em geral, em locais artísticos e/ou culturais, em monumen-
tos e festivais de dança. Tens, ainda, a oportunidade de criar e 
interpretar peças de coreógrafos e professores de renome. Esta 
experimentação promove a valorização e realização pessoal dos 
nossos estudantes, bem como a descoberta de uma identidade 
artística, enquanto coreógrafo ou intérprete. 
A Escola Superior de Dança está em contacto com a comuni-

the best

award

A dança é a tua vocação? 
Arrisca o teu futuro na ESD

Tirar um curso na Escola Superior de 
Dança representa abraçar a dança como 
parte da tua vida e do teu futuro. Simboliza 
a partilha de experiências e a diversidade de 
abordagens artísticas.

dade artística e educativa, nacional e internacional. Convida 
bailarinos e coreógrafos para realizarem masterclasses. Estabe-
lece parcerias e protocolos com várias entidades que permitem 
e apoiam a participação dos nossos estudantes em projetos in-
seridos no plano de estudos do curso. 
A ESD realiza também intercâmbios internacionais com esco-
las de vários países europeus, através do Programa Erasmus+. 
Estas valências de formação pessoal, social e profissional pro-
movem a integração e reconhecimento dos nossos estudantes, 

no meio artístico, bem como a 
inserção no mercado de trabalho.
As instalações da ESD situam-se 
no centro histórico da cidade, no 
Bairro Alto. Esta localização per-
mite a vivência cultural e artísti-
ca da cidade de Lisboa. Entre os 

vários serviços da escola, podes usufruir do gabinete de masso-
terapia, da biblioteca especializada em dança, do gabinete de 
apoio à produção, do ginásio e dos estúdios de dança.
O que é preciso para ser estudante da ESD? O acesso é feito 
através de provas práticas (audições): prova de técnicas de 
dança; exercícios práticos de improvisação; prova de criação 
coreográfica. 
Para mais informações, consulta a página das candidaturas.
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“A oferta formativa da ESCS alia a inovação 
científica e as tendências do mercado (...) O 
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trabalho físico e criativo. O papel da Escola Superior de Dança 
é dar uma formação que une a prática com a teoria da dança. 
Tirar um curso na ESD representa abraçar a dança como parte 
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interpretar peças de coreógrafos e professores de renome. Esta 
experimentação promove a valorização e realização pessoal dos 
nossos estudantes, bem como a descoberta de uma identidade 
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apoio à produção, do ginásio e dos estúdios de dança.
O que é preciso para ser estudante da ESD? O acesso é feito 
através de provas práticas (audições): prova de técnicas de 
dança; exercícios práticos de improvisação; prova de criação 
coreográfica. 
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Descobre o que poderá ser o teu futuro profissional através da 
oferta educativa da Escola Superior de Educação de Lisboa 
(ESELx). 
Num primeiro ciclo de estudos, tens à tua disposição 5 cur-
sos de licenciatura, de 180 créditos, todos eles como uma forte 
componente prática e de ligação à vida profissional. Algumas 
destas licenciaturas abrem-te portas para um segundo ciclo de 
estudos com acesso a um leque de profissões ainda mais vasto.
Queres aprender uma nova profissão? Ser intermediário en-
tre o público e os artistas? A licencia-
tura em Mediação Artística e Cul-
tural proporciona-te trabalho em 
autarquias, museus, associações cul-
turais, companhias de espétaculos e 
escolas de artes.
Gostas de artes, mas também de novas tecnologias? Sempre 
sonhaste assinar uma obra com o teu nome? Ser o designer de 
um objeto totalmente novo? O curso de Artes Visuais e Tecn-
ologias dá-te a possibilidade de integrar oficinas de design, de 
artesanato, editoras livreiras, centros culturais, ou até - quem 
sabe? - começar uma carreira artística.
Tens competências musicais? Sentes-te vocacionado para dar 
respostas artísticas adequadas a diferentes públicos e contextos 

de intervenção comunitária? Com o curso de Música na Co-
munidade ficarás plenamente realizado, trabalhando com públi-
cos diversificados, desempenhando cargos como os de músico, 
de animador através da música, de coordenador de projetos mu-
sicais. 
Sempre desejaste trabalhar com crianças? Participar no seu de-
senvolvimento cognitivo, cultural e pessoal? É então para ti que 
se destina o curso de Educação Básica, que te permitirá não 
só ter a profissão de Técnico de Educação, como aceder a um 

segundo ciclo de estudos que te habili-
tará para a docência, como professor ou 
educador de infância.
Gostarias de ter um papel mais inter-
ventivo na comunidade, ajudar a mel-
horar a qualidade de vida dos indivídu-

os, contribuir para o seu bem-estar social? Estás no curso certo: 
Animação Sociocultural. Poderás trabalhar em contextos de 
intervenção social, cultural e educacional, tais como ludotecas, 
bibliotecas, centros culturais, misericórdias, ateliers de tempos 
livres, museus, centros comunitários.
Se quiseres obter mais informações sobre todas estas licencia-
turas, mestrados e outras pós-graduações.
Consulta o nosso site.

Educar para o futuro

Gostas de artes, mas também de novas 
tecnologias? Sempre sonhaste assi-
nar uma obra com o teu nome? Ser o 
designer de um objeto totalmente novo? 
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A ESML apresenta-se, no panorama nacional e internacional, 
como uma das principais escolas de referência, cumprindo a 
sua missão de oferecer a formação artística, técnica, tecnológi-
ca e científica, ao mais alto nível, de profissionais na área da 
Música.
O prestígio e distinção alcançados no panorama nacio-
nal e internacional têm se consolidado ao longo dos últimos 
anos, em resultado não só das suas origens e na reconhecida 
qualidade e nível internacional do seu corpo docente, mas 
também na dinâmica, diversidade, 
projeção e qualidade das suas rea-
lizações artísticas nos domínios da 
produção e divulgação artística, do 
ensino e da investigação, as quais ilus-
tram e corporizam bem o seu compro-
misso com a constante procura da ex-
celência, de abertura à inovação e à contemporaneidade. 
Localizada no Campus de Benfica do IPL, dispõe de instalações 
de reconhecido prestígio internacional, também no plano arqui-
tectónico. Na prossecução da sua missão promove um ambiente de 
ensino/aprendizagem dotado dos mais altos padrões de exigência 
e de qualidade, orientando os estudantes no sentido do seu desen-
volvimento com vista a desempenhos profissionais empreende-
dores, nacional e internacionalmente competitivos e socialmente 
relevantes, nas áreas das Artes e Indústrias Musicais.

A ESML ministra os cursos de licenciatura em Música, em 
Tecnologias da Música e em Música na Comunidade (este, em as-
sociação com a Escola Superior de Educação de Lisboa), os cursos 
de Mestrado em Música e em Ensino da Música e os cursos de dou-
toramento em Artes Musicais (em associação com a Universidade 
Nova de Lisboa) e em Artes Performativas e da Imagem em Movi-
mento (em associação com a Universidade de Lisboa).
Na produção artística da ESML destacam-se os numer-
osos grupos de Música de Câmara, cobrindo um vasto rep-

ertório, desde a Música Antiga à 
Música do Século XXI. A Orquestra 
Sinfónica, a Orquestra de Sopros, 
a Orquestra de Jazz, a Camera-
ta Gareguin Aroutiounian, a Came-
rata Silva Dionísio e os diferentes 
Coros são os principais agrupamentos 

instrumentais e corais da ESML que, semanalmente ao longo 
do ano, vão ilustrando para o exterior, em eventos e concertos 
nas principais salas do país, o alto nível de profissionalismo e a 
abrangência e a diversidade da formação proporcionada.
A ESML está inserida na rede das mais prestigiadas escolas superi-
ores de música europeias e mundiais, desenvolvendo uma estraté-
gia de internacionalização da formação proporcionada, nomeada-
mente, através de parcerias e intercâmbios com mais de 30 escolas 
e conservatórios superiores de música de 14 países europeus. 

Escola de referência 
na área da música

A ESML está inserida na rede das mais 
prestigiadas escolas superiores de músi-
ca europeias e mundiais, desenvolvendo 
uma estratégia de internacionalização da 
formação proporcionada.
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Descobre o que poderá ser o teu futuro profissional através da 
oferta educativa da Escola Superior de Educação de Lisboa 
(ESELx). 
Num primeiro ciclo de estudos, tens à tua disposição 5 cur-
sos de licenciatura, de 180 créditos, todos eles como uma forte 
componente prática e de ligação à vida profissional. Algumas 
destas licenciaturas abrem-te portas para um segundo ciclo de 
estudos com acesso a um leque de profissões ainda mais vasto.
Queres aprender uma nova profissão? Ser intermediário en-
tre o público e os artistas? A licencia-
tura em Mediação Artística e Cul-
tural proporciona-te trabalho em 
autarquias, museus, associações cul-
turais, companhias de espétaculos e 
escolas de artes.
Gostas de artes, mas também de novas tecnologias? Sempre 
sonhaste assinar uma obra com o teu nome? Ser o designer de 
um objeto totalmente novo? O curso de Artes Visuais e Tecn-
ologias dá-te a possibilidade de integrar oficinas de design, de 
artesanato, editoras livreiras, centros culturais, ou até - quem 
sabe? - começar uma carreira artística.
Tens competências musicais? Sentes-te vocacionado para dar 
respostas artísticas adequadas a diferentes públicos e contextos 

de intervenção comunitária? Com o curso de Música na Co-
munidade ficarás plenamente realizado, trabalhando com públi-
cos diversificados, desempenhando cargos como os de músico, 
de animador através da música, de coordenador de projetos mu-
sicais. 
Sempre desejaste trabalhar com crianças? Participar no seu de-
senvolvimento cognitivo, cultural e pessoal? É então para ti que 
se destina o curso de Educação Básica, que te permitirá não 
só ter a profissão de Técnico de Educação, como aceder a um 

segundo ciclo de estudos que te habili-
tará para a docência, como professor ou 
educador de infância.
Gostarias de ter um papel mais inter-
ventivo na comunidade, ajudar a mel-
horar a qualidade de vida dos indivídu-

os, contribuir para o seu bem-estar social? Estás no curso certo: 
Animação Sociocultural. Poderás trabalhar em contextos de 
intervenção social, cultural e educacional, tais como ludotecas, 
bibliotecas, centros culturais, misericórdias, ateliers de tempos 
livres, museus, centros comunitários.
Se quiseres obter mais informações sobre todas estas licencia-
turas, mestrados e outras pós-graduações.
Consulta o nosso site.

Educar para o futuro

Gostas de artes, mas também de novas 
tecnologias? Sempre sonhaste assi-
nar uma obra com o teu nome? Ser o 
designer de um objeto totalmente novo? 
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A ESML apresenta-se, no panorama nacional e internacional, 
como uma das principais escolas de referência, cumprindo a 
sua missão de oferecer a formação artística, técnica, tecnológi-
ca e científica, ao mais alto nível, de profissionais na área da 
Música.
O prestígio e distinção alcançados no panorama nacio-
nal e internacional têm se consolidado ao longo dos últimos 
anos, em resultado não só das suas origens e na reconhecida 
qualidade e nível internacional do seu corpo docente, mas 
também na dinâmica, diversidade, 
projeção e qualidade das suas rea-
lizações artísticas nos domínios da 
produção e divulgação artística, do 
ensino e da investigação, as quais ilus-
tram e corporizam bem o seu compro-
misso com a constante procura da ex-
celência, de abertura à inovação e à contemporaneidade. 
Localizada no Campus de Benfica do IPL, dispõe de instalações 
de reconhecido prestígio internacional, também no plano arqui-
tectónico. Na prossecução da sua missão promove um ambiente de 
ensino/aprendizagem dotado dos mais altos padrões de exigência 
e de qualidade, orientando os estudantes no sentido do seu desen-
volvimento com vista a desempenhos profissionais empreende-
dores, nacional e internacionalmente competitivos e socialmente 
relevantes, nas áreas das Artes e Indústrias Musicais.

A ESML ministra os cursos de licenciatura em Música, em 
Tecnologias da Música e em Música na Comunidade (este, em as-
sociação com a Escola Superior de Educação de Lisboa), os cursos 
de Mestrado em Música e em Ensino da Música e os cursos de dou-
toramento em Artes Musicais (em associação com a Universidade 
Nova de Lisboa) e em Artes Performativas e da Imagem em Movi-
mento (em associação com a Universidade de Lisboa).
Na produção artística da ESML destacam-se os numer-
osos grupos de Música de Câmara, cobrindo um vasto rep-

ertório, desde a Música Antiga à 
Música do Século XXI. A Orquestra 
Sinfónica, a Orquestra de Sopros, 
a Orquestra de Jazz, a Camera-
ta Gareguin Aroutiounian, a Came-
rata Silva Dionísio e os diferentes 
Coros são os principais agrupamentos 

instrumentais e corais da ESML que, semanalmente ao longo 
do ano, vão ilustrando para o exterior, em eventos e concertos 
nas principais salas do país, o alto nível de profissionalismo e a 
abrangência e a diversidade da formação proporcionada.
A ESML está inserida na rede das mais prestigiadas escolas superi-
ores de música europeias e mundiais, desenvolvendo uma estraté-
gia de internacionalização da formação proporcionada, nomeada-
mente, através de parcerias e intercâmbios com mais de 30 escolas 
e conservatórios superiores de música de 14 países europeus. 

Escola de referência 
na área da música

A ESML está inserida na rede das mais 
prestigiadas escolas superiores de músi-
ca europeias e mundiais, desenvolvendo 
uma estratégia de internacionalização da 
formação proporcionada.
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Se acabaste o ensino secundário ou és finalista do 12º ano ou 
equivalente, se fizeste exames nacionais como prova de acesso ao 
ensino superior, estás em condições de ser candidato, em con-
curso local de acesso, à Licenciatura em Teatro ou em Cinema 
da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC). A Escola recebe 
alunos fortemente motivados e vocacionados para um dos seus 
Departamentos, garantindo formação teórico-prática altamente 
qualificada e orientada para as profissões das duas áreas. 
A Licenciatura em Teatro oferece formação em três ramos: Pro-
dução, Design de Cena e Actores. A Licenciatura em Cinema 
oferece formação em seis áreas: Argumento, Produção, Reali-
zação, Imagem, Montagem e Som. Os objectivos detalhados 
destas formações e os planos de es-
tudos dos dois cursos, incluindo 
programas das unidades curricu-
lares, estão disponíveis no site da 
Escola. É fácil conhecer a ESTC, 
porque sucessivas gerações de 
grandes atores e encenadores de 
Teatro foram por ela formados, e porque alunos e ex-alunos de 
Cinema ganham por vezes a competição de curtas-metragens 
em festivais internacionais, como ainda recentemente no de 
Berlim e no de Cannes. 
Os melhores alunos da Escola encontram facilmente lugar no 
mercado de trabalho do Teatro e do Cinema, geralmente convi-
dados para projetos concretos de produtoras cinematográficas 
e de companhias teatrais. Mas esse mercado é muito competi-
tivo e funciona de projeto em projeto, o que significa que abre 

Escola Superior de Teatro e Cinema: 
à espera dos melhores

Sucessivas gerações de grandes atores e ence-
nadores de Teatro foram por ela formados, e 
porque alunos e ex-alunos de Cinema ganham 
por vezes a competição de curtas-metragens 
em festivais internacionais.

preferencialmente as suas portas a alunos dotados das melhores 
competências técnicas e artísticas e capazes de se promoverem 
a si próprios de modo empreendedor. 
A ESTC é nacional e internacionalmente reconhecida como 
uma Escola Superior de referência e está integrada nas mais im-
portantes associações internacionais dos seus sectores: CILECT 
(Centro Internacional de Ligação das Escolas de Cinema e Tele-
visão), IIT (Instituto Internacional do Teatro/UNESCO Chair), 
“Escola das Escolas”, programa europeu que articula esco-
las de Teatro), ELIA (European League of Instituts of Arts). 
E favorece a mobilidade ERASMUS (na Europa) dos seus 
alunos e de alunos visitantes, além de manter acordos bilate-

rais de intercâmbio estudantil com 
congéneres da América Latina.  
A ESTC também oferece um Mes-
trado em Teatro e um Mestrado em 
Desenvolvimento de Projecto Cine-
matográfico, e está envolvida no 
Doutoramento em Artes Performa-

tivas e da Imagem em Movimento, criado por protocolo entre 
a Universidade de Lisboa e o Instituto Politécnico de Lisboa. 
E todos os seus cursos estão adaptados às normas, créditos e 
equivalências internacionais do processo de Bolonha. 
Instalada em edifício próprio na Amadora (a 15 minutos de com-
boio do Rossio), a ESTC dispõe de cantina, auditórios, estúdios e 
biblioteca que garantem a base material à sua missão formativa.
Se de facto acreditas que o teu futuro pode estar no Teatro ou no 
Cinema, informa-te mais sobre nós. E não demores muito a fazê-lo.
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A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), 
criada em 1980 e integrada no Instituto Politécnico de Lisboa 
(IPL) em 2004, desenvolve a sua principal atividade de ensi-
no na área das ciências e tecnologias da saúde para o exercício 
de competências no âmbito da pre-
venção da doença e promoção da 
saúde, do diagnóstico e intervenção 
terapêutica e da reabilitação. 
Atualmente, com cerca de 2.000 es-
tudantes, a ESTeSL conta com 315 
docentes e 48 funcionários não docentes, tendo diplomado até 
2015, mais de 10.000 profissionais de saúde, nas áreas de diag-
nóstico e terapêutica.
Com uma oferta formativa multidisciplinar e diferenciada na 
vertente das Ciências e Tecnologias da Saúde, a ESTeSL apre-
senta 9 cursos de licenciatura, 6 cursos de mestrado e diversos 
cursos de formação contínua.
A Escola promove atividades de investigação científica para os 
estudantes de licenciatura, de mestrado e dos seus docentes, 
através de unidades curriculares específicas e dos seus Grupos 
de Investigação e Centros de Estudo. A ESTeSL dá substancial 
relevo às atividades de interação com a sociedade, através da 
prestação de serviços à comunidade e de ações de promoção 
da saúde e prevenção da doença, junto de vários públicos, com 
forte envolvimento dos seus estudantes.
Enquanto entidade promotora da ciência, da cultura e do saber, 
a ESTeSL estrutura o seu crescimento com base em pilares 
como o ensino de excelência, a internacionalização e a trans-

Excelência no ensino 
das Ciências e Tecnologias da Saúde

A ESTeSL estrutura o seu crescimento com 
base em pilares como o ensino de excelência, 
a internacionalização e a transferência de 
conhecimento para a sociedade. 

ferência de conhecimento para a sociedade. Detentora de um 
corpo docente altamente qualificado e de um complexo escolar 
de vanguarda, a ESTeSL tem conquistado o reconhecimento de 
congéneres nacionais e internacionais, afirmando-se como um 

laboratório de aprendizagem que 
coloca no mercado profissionais al-
tamente qualificados. 
A ESTeSL dispõe de 9 licenciaturas: 
Ciências Biomédicas Laboratoriais; 
Dietética e Nutrição; Farmácia; Fi-

siologia Clínica; Fisioterapia; Imagem Médica e Radioterapia; 
Ortoprotesia; Ortóptica – Ciências da Visão e Saúde Ambiental.  
A Escola tem 6 cursos de mestrado: Análise e Controlo de Riscos 
Ambientais para a Saúde (parceria com o ISEL-IPL); Engenha-
ria Biomédica (parceria com o ISEL-IPL); Gestão e Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (parceria com a UALG); Nutrição Clíni-
ca (parceria com a FMUL); Radiações Aplicadas às Tecnologias 
da Saúde e Segurança e Higiene no Trabalho. A ESTeSL dispõe 
de vários cursos de formação contínua: 7 Pós-Graduações (não 
conferentes de grau): Fisioterapia Dermato-Funcional; Fisiote-
rapia em Pediatria (parceria com a APF); Fisioterapia na Saúde 
da Mulher (parceria com a APF); Fisioterapia no Envelheci-
mento (parceria com a APF); Intervenção Comunitária e Cui-
dados de Saúde Primários; Qualidade na Saúde (parceria com 
a SGS) e Sociologia e Intervenção Social em Saúde; e 3 cursos 
de formação: Secretariado Clínico (curso pós-secundário, de 
1 ano e meio, com estágio); Nutrição no Desporto e Suporte 
Básico de Vida.
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Se acabaste o ensino secundário ou és finalista do 12º ano ou 
equivalente, se fizeste exames nacionais como prova de acesso ao 
ensino superior, estás em condições de ser candidato, em con-
curso local de acesso, à Licenciatura em Teatro ou em Cinema 
da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC). A Escola recebe 
alunos fortemente motivados e vocacionados para um dos seus 
Departamentos, garantindo formação teórico-prática altamente 
qualificada e orientada para as profissões das duas áreas. 
A Licenciatura em Teatro oferece formação em três ramos: Pro-
dução, Design de Cena e Actores. A Licenciatura em Cinema 
oferece formação em seis áreas: Argumento, Produção, Reali-
zação, Imagem, Montagem e Som. Os objectivos detalhados 
destas formações e os planos de es-
tudos dos dois cursos, incluindo 
programas das unidades curricu-
lares, estão disponíveis no site da 
Escola. É fácil conhecer a ESTC, 
porque sucessivas gerações de 
grandes atores e encenadores de 
Teatro foram por ela formados, e porque alunos e ex-alunos de 
Cinema ganham por vezes a competição de curtas-metragens 
em festivais internacionais, como ainda recentemente no de 
Berlim e no de Cannes. 
Os melhores alunos da Escola encontram facilmente lugar no 
mercado de trabalho do Teatro e do Cinema, geralmente convi-
dados para projetos concretos de produtoras cinematográficas 
e de companhias teatrais. Mas esse mercado é muito competi-
tivo e funciona de projeto em projeto, o que significa que abre 

Escola Superior de Teatro e Cinema: 
à espera dos melhores

Sucessivas gerações de grandes atores e ence-
nadores de Teatro foram por ela formados, e 
porque alunos e ex-alunos de Cinema ganham 
por vezes a competição de curtas-metragens 
em festivais internacionais.

preferencialmente as suas portas a alunos dotados das melhores 
competências técnicas e artísticas e capazes de se promoverem 
a si próprios de modo empreendedor. 
A ESTC é nacional e internacionalmente reconhecida como 
uma Escola Superior de referência e está integrada nas mais im-
portantes associações internacionais dos seus sectores: CILECT 
(Centro Internacional de Ligação das Escolas de Cinema e Tele-
visão), IIT (Instituto Internacional do Teatro/UNESCO Chair), 
“Escola das Escolas”, programa europeu que articula esco-
las de Teatro), ELIA (European League of Instituts of Arts). 
E favorece a mobilidade ERASMUS (na Europa) dos seus 
alunos e de alunos visitantes, além de manter acordos bilate-

rais de intercâmbio estudantil com 
congéneres da América Latina.  
A ESTC também oferece um Mes-
trado em Teatro e um Mestrado em 
Desenvolvimento de Projecto Cine-
matográfico, e está envolvida no 
Doutoramento em Artes Performa-

tivas e da Imagem em Movimento, criado por protocolo entre 
a Universidade de Lisboa e o Instituto Politécnico de Lisboa. 
E todos os seus cursos estão adaptados às normas, créditos e 
equivalências internacionais do processo de Bolonha. 
Instalada em edifício próprio na Amadora (a 15 minutos de com-
boio do Rossio), a ESTC dispõe de cantina, auditórios, estúdios e 
biblioteca que garantem a base material à sua missão formativa.
Se de facto acreditas que o teu futuro pode estar no Teatro ou no 
Cinema, informa-te mais sobre nós. E não demores muito a fazê-lo.
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A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), 
criada em 1980 e integrada no Instituto Politécnico de Lisboa 
(IPL) em 2004, desenvolve a sua principal atividade de ensi-
no na área das ciências e tecnologias da saúde para o exercício 
de competências no âmbito da pre-
venção da doença e promoção da 
saúde, do diagnóstico e intervenção 
terapêutica e da reabilitação. 
Atualmente, com cerca de 2.000 es-
tudantes, a ESTeSL conta com 315 
docentes e 48 funcionários não docentes, tendo diplomado até 
2015, mais de 10.000 profissionais de saúde, nas áreas de diag-
nóstico e terapêutica.
Com uma oferta formativa multidisciplinar e diferenciada na 
vertente das Ciências e Tecnologias da Saúde, a ESTeSL apre-
senta 9 cursos de licenciatura, 6 cursos de mestrado e diversos 
cursos de formação contínua.
A Escola promove atividades de investigação científica para os 
estudantes de licenciatura, de mestrado e dos seus docentes, 
através de unidades curriculares específicas e dos seus Grupos 
de Investigação e Centros de Estudo. A ESTeSL dá substancial 
relevo às atividades de interação com a sociedade, através da 
prestação de serviços à comunidade e de ações de promoção 
da saúde e prevenção da doença, junto de vários públicos, com 
forte envolvimento dos seus estudantes.
Enquanto entidade promotora da ciência, da cultura e do saber, 
a ESTeSL estrutura o seu crescimento com base em pilares 
como o ensino de excelência, a internacionalização e a trans-

Excelência no ensino 
das Ciências e Tecnologias da Saúde

A ESTeSL estrutura o seu crescimento com 
base em pilares como o ensino de excelência, 
a internacionalização e a transferência de 
conhecimento para a sociedade. 

ferência de conhecimento para a sociedade. Detentora de um 
corpo docente altamente qualificado e de um complexo escolar 
de vanguarda, a ESTeSL tem conquistado o reconhecimento de 
congéneres nacionais e internacionais, afirmando-se como um 

laboratório de aprendizagem que 
coloca no mercado profissionais al-
tamente qualificados. 
A ESTeSL dispõe de 9 licenciaturas: 
Ciências Biomédicas Laboratoriais; 
Dietética e Nutrição; Farmácia; Fi-

siologia Clínica; Fisioterapia; Imagem Médica e Radioterapia; 
Ortoprotesia; Ortóptica – Ciências da Visão e Saúde Ambiental.  
A Escola tem 6 cursos de mestrado: Análise e Controlo de Riscos 
Ambientais para a Saúde (parceria com o ISEL-IPL); Engenha-
ria Biomédica (parceria com o ISEL-IPL); Gestão e Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (parceria com a UALG); Nutrição Clíni-
ca (parceria com a FMUL); Radiações Aplicadas às Tecnologias 
da Saúde e Segurança e Higiene no Trabalho. A ESTeSL dispõe 
de vários cursos de formação contínua: 7 Pós-Graduações (não 
conferentes de grau): Fisioterapia Dermato-Funcional; Fisiote-
rapia em Pediatria (parceria com a APF); Fisioterapia na Saúde 
da Mulher (parceria com a APF); Fisioterapia no Envelheci-
mento (parceria com a APF); Intervenção Comunitária e Cui-
dados de Saúde Primários; Qualidade na Saúde (parceria com 
a SGS) e Sociologia e Intervenção Social em Saúde; e 3 cursos 
de formação: Secretariado Clínico (curso pós-secundário, de 
1 ano e meio, com estágio); Nutrição no Desporto e Suporte 
Básico de Vida.
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Com tantos cursos e tantas instituições de ensino superior, a 
oferta é mais que muita. Mas… que curso escolher? Bom, o nos-
so conselho é que sigas a tua vocação. Na verdade, o nosso con-
selho é duplo, pois o que te propomos é que sigas a tua paixão, 
com os pés bem assentes na terra. Estudar aquilo de que se gosta 
é importante e motivador. Bem como, depois de concluídos os 
estudos, conseguir encontrar um emprego na área.
Com 94% de taxa de empregabili-
dade, saídas profissionais atrativas e 
uma forte aceitação no mercado de 
trabalho, os cursos do Instituto Su-
perior de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa (ISCAL) são uma 
excelente escolha.
São várias as razões que contribuem para o grande reconhe-
cimento do ISCAL junto das organizações. Nomeadamente, 
o facto de a formação do ISCAL ter uma forte componente 
prática, aliada a uma sólida componente científica. Portanto, 
os nossos alunos adquirem um conjunto de competências que 
lhes permite uma rápida e relevante inserção no mercado de 
trabalho. É isto que queres para ti? 
Que curso tirar?
No ISCAL, encontras formação de qualidade na área das 
ciências empresariais. Podes escolher um destes cinco cur-
sos: Contabilidade e Administração, Finanças Empresariais, 
Gestão, Solicitadoria, e Comércio e Negócios Internacionais.

Oportunidades no ISCAL
Se quando acabares o secundário quiseres ou precisares de ir tra-
balhar, podes frequentar o ISCAL em regime pós-laboral. Todos 
os nossos cursos permitem que estudes de dia ou de noite. Du-
rante o teu curso no ISCAL irás ter aulas com ótimos professores, 
pois o ISCAL conta com um corpo docente de excelência. Irás 
conviver com inúmeros estudantes de outras Instituições de En-

sino Superior com as quais o ISCAL 
tem acordos. E, também tu, poderás 
ter uma experiência internacional ao 
abrigo do programa Erasmus+.
Premiar a excelência
Sabias que se fores o melhor aluno, do 
teu curso, a entrar no ISCAL irás rece-

ber um prémio? Pois é, no ISCAL premiamos o mérito. Desde 1999 
que distinguimos os melhores alunos, em diversas áreas, com um 
prémio que contém uma componente financeira. Para te dar uma 
ideia, podemos dizer-te que num universo de mais de 3 000 mil 
alunos, o ISCAL atribui mais de 20 000€ em prémios. 
Tradição e Inovação
No ISCAL, temos orgulho nas nossas origens – a génese da 
nossa Instituição está na Aula do Comércio, fundada em 1759 
pelo Marquês de Pombal, porém, não parámos no tempo! A re-
sponsabilidade desta origem fez-nos crescer, e ser, com toda a 
propriedade, os melhores naquilo que ensinamos. 
Esperamos por ti no ISCAL! 

Mais do que uma licenciatura, 
um futuro!

No ISCAL, encontras formação de quali-
dade na área das ciências empresariais. Se 
quando acabares o secundário quiseres ou 
precisares de ir trabalhar, podes frequentar 
o ISCAL em regime pós-laboral. 
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O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) é uma das 
mais antigas escolas de Engenharia do País, tendo origem no 
Instituto Industrial de Lisboa que foi criado em 1852, no reinado 
de Dona Maria II. 
O desenvolvimento do nosso país assenta em múltiplos contrib-
utos de diplomados do ISEL. Como exemplos, contam-se, a di-
reção de obra da construção das Torres das Amoreiras, o projeto 
e o desenvolvimento da primeira ATM portuguesa (vulgarmente 
conhecida por multibanco), desenvolvimentos para o pagamento 
automático de portagens de autoestradas.
O ISEL é uma Escola que se orgulha do 
seu passado mas sabe que é preparan-
do o presente que se constrói um futuro 
melhor. Por isso, procura manter atuali-
zados os programas dos seus cursos, para 
responder de forma eficaz às necessidades 
do mercado de trabalho, e em promover novos cursos nas áreas 
que se perspetivam vir a ser as necessidades futuras da sociedade. 
Porque os cursos têm uma forte vertente prática e muitas atividades 
laboratoriais, também está atento à modernização dos muitos lab-
oratórios existentes, dotando-os de equipamentos adaptados ao 
processo de ensino/aprendizagem. Esta vertente prática dos cur-
sos, facilita a integração dos diplomados no mercado de trabalho e 
é uma das razões pela qual os empregadores lhes dão preferência. 

Escola de engenharia moderna

O ISEL, tem mantido uma forte ligação à so-
ciedade, através da criação de soluções para 
os problemas que a indústria e serviços apre-
sentam e através do envolvimento em projetos 
científicos nacionais e internacionais. 

Mas, a qualificação e a experiência dos docentes também muito 
têm contribuído para a qualidade dos diplomados.
O ISEL, enquanto centro de criação, transmissão e difusão da 
ciência, tecnologia e cultura, tem mantido uma forte ligação 
à sociedade, através da criação de soluções para os problemas 
que a indústria e serviços apresentam e através do envolvimen-
to em projetos científicos nacionais e internacionais. 
A participação de alunos nestes projetos tem conduzido a que 
muitos sejam distinguidos com prémios, alguns dos quais se 

traduzem em estágios profissio-
nais em empresas nacionais ou 
internacionais.   
O ISEL é uma Escola de Enge-
nharia moderna que se dis-
tingue por privilegiar uma 
relação professor aluno com 

enorme proximidade e ser a única que em Lisboa possui horário 
de funcionamento pós-laboral. Assim, permite aos seus alunos 
começarem a trabalhar enquanto prosseguem os seus cursos.
Atualmente, ministram-se cursos nas áreas clássicas de enge-
nharia e na área das energias renováveis, da acústica, do 
ambiente, da higiene e segurança, da reabilitação urbana, da 
engenharia biomédica e da gestão. São onze os cursos de Licen-
ciatura, onze os de Mestrado e sete as Pós-graduações. 
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Com tantos cursos e tantas instituições de ensino superior, a 
oferta é mais que muita. Mas… que curso escolher? Bom, o nos-
so conselho é que sigas a tua vocação. Na verdade, o nosso con-
selho é duplo, pois o que te propomos é que sigas a tua paixão, 
com os pés bem assentes na terra. Estudar aquilo de que se gosta 
é importante e motivador. Bem como, depois de concluídos os 
estudos, conseguir encontrar um emprego na área.
Com 94% de taxa de empregabili-
dade, saídas profissionais atrativas e 
uma forte aceitação no mercado de 
trabalho, os cursos do Instituto Su-
perior de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa (ISCAL) são uma 
excelente escolha.
São várias as razões que contribuem para o grande reconhe-
cimento do ISCAL junto das organizações. Nomeadamente, 
o facto de a formação do ISCAL ter uma forte componente 
prática, aliada a uma sólida componente científica. Portanto, 
os nossos alunos adquirem um conjunto de competências que 
lhes permite uma rápida e relevante inserção no mercado de 
trabalho. É isto que queres para ti? 
Que curso tirar?
No ISCAL, encontras formação de qualidade na área das 
ciências empresariais. Podes escolher um destes cinco cur-
sos: Contabilidade e Administração, Finanças Empresariais, 
Gestão, Solicitadoria, e Comércio e Negócios Internacionais.

Oportunidades no ISCAL
Se quando acabares o secundário quiseres ou precisares de ir tra-
balhar, podes frequentar o ISCAL em regime pós-laboral. Todos 
os nossos cursos permitem que estudes de dia ou de noite. Du-
rante o teu curso no ISCAL irás ter aulas com ótimos professores, 
pois o ISCAL conta com um corpo docente de excelência. Irás 
conviver com inúmeros estudantes de outras Instituições de En-

sino Superior com as quais o ISCAL 
tem acordos. E, também tu, poderás 
ter uma experiência internacional ao 
abrigo do programa Erasmus+.
Premiar a excelência
Sabias que se fores o melhor aluno, do 
teu curso, a entrar no ISCAL irás rece-

ber um prémio? Pois é, no ISCAL premiamos o mérito. Desde 1999 
que distinguimos os melhores alunos, em diversas áreas, com um 
prémio que contém uma componente financeira. Para te dar uma 
ideia, podemos dizer-te que num universo de mais de 3 000 mil 
alunos, o ISCAL atribui mais de 20 000€ em prémios. 
Tradição e Inovação
No ISCAL, temos orgulho nas nossas origens – a génese da 
nossa Instituição está na Aula do Comércio, fundada em 1759 
pelo Marquês de Pombal, porém, não parámos no tempo! A re-
sponsabilidade desta origem fez-nos crescer, e ser, com toda a 
propriedade, os melhores naquilo que ensinamos. 
Esperamos por ti no ISCAL! 

Mais do que uma licenciatura, 
um futuro!

No ISCAL, encontras formação de quali-
dade na área das ciências empresariais. Se 
quando acabares o secundário quiseres ou 
precisares de ir trabalhar, podes frequentar 
o ISCAL em regime pós-laboral. 
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O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) é uma das 
mais antigas escolas de Engenharia do País, tendo origem no 
Instituto Industrial de Lisboa que foi criado em 1852, no reinado 
de Dona Maria II. 
O desenvolvimento do nosso país assenta em múltiplos contrib-
utos de diplomados do ISEL. Como exemplos, contam-se, a di-
reção de obra da construção das Torres das Amoreiras, o projeto 
e o desenvolvimento da primeira ATM portuguesa (vulgarmente 
conhecida por multibanco), desenvolvimentos para o pagamento 
automático de portagens de autoestradas.
O ISEL é uma Escola que se orgulha do 
seu passado mas sabe que é preparan-
do o presente que se constrói um futuro 
melhor. Por isso, procura manter atuali-
zados os programas dos seus cursos, para 
responder de forma eficaz às necessidades 
do mercado de trabalho, e em promover novos cursos nas áreas 
que se perspetivam vir a ser as necessidades futuras da sociedade. 
Porque os cursos têm uma forte vertente prática e muitas atividades 
laboratoriais, também está atento à modernização dos muitos lab-
oratórios existentes, dotando-os de equipamentos adaptados ao 
processo de ensino/aprendizagem. Esta vertente prática dos cur-
sos, facilita a integração dos diplomados no mercado de trabalho e 
é uma das razões pela qual os empregadores lhes dão preferência. 

Escola de engenharia moderna

O ISEL, tem mantido uma forte ligação à so-
ciedade, através da criação de soluções para 
os problemas que a indústria e serviços apre-
sentam e através do envolvimento em projetos 
científicos nacionais e internacionais. 

Mas, a qualificação e a experiência dos docentes também muito 
têm contribuído para a qualidade dos diplomados.
O ISEL, enquanto centro de criação, transmissão e difusão da 
ciência, tecnologia e cultura, tem mantido uma forte ligação 
à sociedade, através da criação de soluções para os problemas 
que a indústria e serviços apresentam e através do envolvimen-
to em projetos científicos nacionais e internacionais. 
A participação de alunos nestes projetos tem conduzido a que 
muitos sejam distinguidos com prémios, alguns dos quais se 

traduzem em estágios profissio-
nais em empresas nacionais ou 
internacionais.   
O ISEL é uma Escola de Enge-
nharia moderna que se dis-
tingue por privilegiar uma 
relação professor aluno com 

enorme proximidade e ser a única que em Lisboa possui horário 
de funcionamento pós-laboral. Assim, permite aos seus alunos 
começarem a trabalhar enquanto prosseguem os seus cursos.
Atualmente, ministram-se cursos nas áreas clássicas de enge-
nharia e na área das energias renováveis, da acústica, do 
ambiente, da higiene e segurança, da reabilitação urbana, da 
engenharia biomédica e da gestão. São onze os cursos de Licen-
ciatura, onze os de Mestrado e sete as Pós-graduações. 
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