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O Politécnico de Lisboa (IPL) é uma  instituição de ensino 
superior público que integra seis Escolas e dois Institutos, 
localizada na área metropolitana de Lisboa, com uma longa 
história ao nível do ensino superior.

Integram o IPL as seguintes unidades orgânicas:
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 de Lisboa;
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa;
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 

Com uma oferta diversificada: artes; ciências da saúde; ciências 
empresariais; comunicação; educação e engenharia. O IPL 
disponibiliza cursos de licenciatura, mestrado, pós-graduação e 
doutoramento (em associação com Universidades).

Desde o seu início que o objetivo primordial do IPL é 
o desenvolvimento de um ensino vocacionado para a 
 empregabilidade e para o desempenho profissional,  assente no 
conhecimento científico, nas artes e na cultura.

Damos o nosso contributo ao País, através da formação 
de profissionais de reconhecida competência e larga 
empregabilidade, no espaço nacional e internacional.

Praticamos um ensino que privilegia a formação integral do 
indivíduo, promovendo a cidadania, incentivando a participação 
ativa dos estudantes na instituição e na comunidade.

Estamos empenhados em fortalecer as relações internacionais, 
em particular com os parceiros da União Europeia e dos países 
de expressão portuguesa.

O Politécnico de Lisboa assume como valores institucionais: 
excelência do ensino; 
excelência da investigação e desenvolvimento; 
abertura e participação na sociedade; 
responsabilidade social; 
cultura de mérito; 
reforço da internacionalização no domínio da cooperação e 
intercâmbio  científico e artístico com os países europeus e 
de expressão oficial portuguesa.
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Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) 
Escola Superior de Dança (ESD) 
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 
Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) 
Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL)
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Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)
Serviços da Presidência do IPL 
Serviços de Ação Social do IPL (SAS )
Federação Académica do IPL (FAIPL) 

Serviço de Saúde Ocupacional 
Residência Maria Beatriz
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ESCOLA 
SUPERIOR DE
COMUNICAÇÃO
             SOCIAL

A Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), criada 
em 1987, é uma instituição de referência no ensino e na 
investigação, nas áreas da Comunicação em Portugal. Está 
situada no Campus do Politécnico de Lisboa em Benfica.

A formação proporcionada pela ESCS suporta-se na 
componente científica e na inovação, conjuga a componente 
concetual com a tecnologia e experiências de cariz aplicado, 
respondendo às tendências do mercado. 

O ensino na ESCS combina as componentes teórica e prática, 
oferecendo aos estudantes contacto direto com a realidade 
profissional através do envolvimento em parcerias com 
organizações públicas e privadas. 

É de salientar o acesso a condições e equipamentos idênticos aos 
do mercado laboral permitindo a integração rápida e eficaz dos 
estudantes na profissão. A Escola está equipada com estúdios de 
televisão e de rádio,  redação multimédia, salas de edição e pós-
produção de vídeo e laboratório de comunicação organizacional. 

A ESCS tem um corpo docente qualificado, composto por 
doutorados, especialistas e profissionais com reconhecimento 
no mercado de trabalho.

Para além de licenciaturas, mestrados e pós-graduações,  
a ESCS associa-se a instituições universitárias na lecionação 
conjunta de cursos, nomeadamente de doutoramento. 

A ESCS dispõe de um vasto leque de parcerias internacionais, 
envolvendo o intercâmbio de estudantes, docentes e funcionários.

A permanente abertura da Escola à sociedade permite 
estabelecer protocolos com entidades na área da 
Comunicação, facilitando o contacto dos diplomados com  
a profissão e a sua inserção no mercado.

O sucesso dos estudantes e diplomados da ESCS é reconhecido, 
pela inserção no mercado de trabalho e conquista de prémios 
nacionais e internacionais, em diferentes áreas da Comunicação.
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Campus de Benfica do IPL
1549-014 Lisboa 
tel. + 351 217 119 000 
servicos_academicos@escs.ipl.pt
www.escs.ipl.pt

4/LICENCIATURAS

1/DOUTORAMENTO

MESTRADOS/4

PÓS-GRADUAÇÕES/5

Audiovisual e Multimédia 
Jornalismo 
Publicidade e Marketing
Relações Públicas e Comunicação Empresarial 

Audiovisual e Multimédia
Gestão Estratégica das Relações Públicas
Jornalismo
Publicidade e Marketing

Ciências da Comunicação 
(em parceria com o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Branding e Content Marketing
Comunicação e Assuntos Públicos
Indústrias Criativas: 
Estratégias, Políticas e  Empreendedorismo
Indústrias e Culturas Criativas: Gestão e Estratégias
Storytelling



ESCOLA 
SUPERIOR DE
DANÇA

A Escola Superior de Dança (ESD) localiza-se provisoriamente no 
Campus do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). 

A ESD foi criada em 1983, no âmbito da reforma do ensino 
artístico ministrado no Conservatório Nacional, tendo origem no 
Conservatório Geral de Artes Dramáticas, instituído por decreto 
régio de D. Maria II, sob proposta de Almeida Garrett, em 1836. 
Foi integrada no Politécnico de Lisboa em 1985. 

A ESD responde às transformações do panorama educacional, 
artístico e profissional com constante atualização do corpo 
docente e de estreita relação com a comunidade artística e 
educativa nacional e internacional. 

O objetivo da ESD é o da formação completa do  “artista” 
detentor de um leque de competências comuns e  formações 
específicas, resultando numa diversidade de saídas  profissionais. 
Outra vertente assumida pela ESD é a formação de professores 
do Ensino Especializado da Dança.  A formação dos estudantes 
tem por base um suporte científico e integrador dos contextos 
culturais e uma forte componente aplicada (prática), 
promovendo a integração e o reconhecimento dos nossos 
estudantes, no meio artístico, nomeadamente através da criação 
e organização de apresentações e espetáculos. A qualidade do 
ensino reflete-se na taxa de colocação dos seus diplomados no 
mercado de trabalho. 

A ESD estabelece parcerias e protocolos com várias entidades 
que permitem e apoiam a participação dos estudantes em 
projetos inseridos no plano de estudos do curso. 

A ESD realiza intercâmbios com escolas de vários países europeus, 
através do Programa Erasmus+, envolvendo estudantes, docentes 
e não docentes. Refira-se, ainda, a participação ativa dos docentes 
da Escola Superior de Dança em parcerias e redes internacionais 
e na realização regular de masterclasses com bailarinos e 
coreógrafos reconhecidos internacionalmente.

Concretiza projetos artísticos, protocolos e intercâmbios e 
promove a criação ou adequação dos seus cursos frente às 
necessidades e desafios colocados no contexto da dança.
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Campus do ISEL 
R. Conselheiro Emídio Navarro, 1
1959-007 Lisboa 
tel. + 351 213 244 770/4
geral@esd.ipl.pt | www.esd.ipl.pt

ontactos

1/LICENCIATURA

1/DOUTORAMENTO

  MESTRADO/1

Dança

Ensino de Dança

Artes Performativas e da Imagem
em Movimento 
(em parceria com a Universidade de Lisboa)



5/LICENCIATURAS

MESTRADOS/13

PÓS-GRADUAÇÕES/3
Animação de Histórias
Creche e outros Equipamentos
para Crianças dos 0 aos 3 anos
Marionetas e Formas Animadas

A Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) foi  instituída 
em 1979 e integrada no Politécnico de Lisboa em 1985, com a 
nomeação da comissão instaladora. Apesar da sua juventude, 
detém, na sua matriz identitária, um passado ilustre, sendo 
herdeira da tradição pedagógica de duas instituições de formação 
de professores e educadores: a Escola do Magistério Primário de 
Lisboa e o Instituto António Aurélio da Costa Ferreira. A ESELx 
localiza-se no Campus de Benfica do Politécnico de Lisboa. 

A ESELx está vocacionada para o ensino, investigação  
e prestação de serviços à comunidade no domínio da educação 
e da intervenção social e cultural. Trabalha em colaboração com 
entidades nacionais e estrangeiras que têm projetos educativos 
similares. Salienta-se, na interação com a comunidade, o 
número significativo de ações de formação contínua para 
professores e educadores a pedido de várias instituições.

A sua cultura pedagógica é orientada pelas diretrizes da 
participação, da reflexão crítica, da formação ao longo da vida  
e do trabalho em equipa. 

Promove a criação e consolidação das ligações entre 
 educação, comunidade e desenvolvimento humano.
O projeto educativo da ESELx tem sido gerido de modo 
 flexível e evolutivo, sendo a diversificação da oferta formativa 
um dos seus pontos fortes. Embora a sua missão original e 
principal seja a de formar professores, tem vindo a oferecer 
outras formações direcionadas para diferentes segmentos 
do mercado de trabalho que visam perfis de saída diferente, 
como são exemplo as formações em animação sociocultural, 
artes visuais e tecnologia, mediação artística e cultural e 
música na comunidade. 

A ESELx tem um corpo docente qualificado composto por 
doutorados e especialistas com reconhecimento   académico 
e profissional.

Na ESELx assiste-se a um número crescente de intercâmbios 
de estudantes, docentes e não docentes no âmbito do 
programa Erasmus+ e de participações em parcerias nacionais 
e internacionais.

Campus de Benfica do IPL
1549-003 Lisboa 
tel. + 351 217 115 500 
eselx@eselx.ipl.pt
www.eselx.ipl.pt

Animação Sociocultural 
Artes Visuais e Tecnologias
Educação Básica
Mediação Artística e Cultural
Música na Comunidade (em associação com a ESML)

Administração Educacional
Didática da Língua Portuguesa
no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
Educação Ambiental
Educação Artística
Educação Especial
Educação Matemática na Educação  Pré-Escolar
e no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
Educação Pré-escolar
Educação Social e Intervenção Comunitária
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática
e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português
e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo
do Ensino Básico 
Intervenção Precoce 
Jogo, Educação, Brinquedos
e Linguagens na Educação de Infância 
Supervisão em Educação
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3/LICENCIATURAS

MESTRADOS/2

DOUTORAMENTOS/2
Artes Performativas e da Imagem em Movimento
(em associação com a ESML)

Artes Musicais
(em associação com a Universidade Nova de Lisboa): 

- Prática Instrumental 
- Vocal 

A Escola Superior de Música de Lisboa (ESML)  localizada 
no Campus de Benfica do Politécnico de Lisboa, dispõe de 
instalações de reconhecido prestígio internacional, também 
no plano arquitectónico. O edíficio foi distinguido com Prémio 
Valmor 2008, atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa. 

A ESML foi criada em 1983, no âmbito da reforma do ensino 
artístico ministrado no Conservatório Nacional, tendo origem no 
Conservatório Geral de Artes Dramáticas, instituído por decreto 
régio de Dona Maria II, sob proposta de Almeida Garrett, em 1836. 
Foi integrada no Politécnico de Lisboa em 1985. 

A ESML apresenta-se, no panorama nacional e internacional, 
como uma das principais escolas de referência, formando 
profissionais na área da Música, com formação sólida sustentada 
nas componentes científica, técnica, tecnológica e artística.

O prestígio e distinção da Escola Superior de Música de Lisboa 
têm-se consolidado, ao longo dos últimos anos, em resultado 
da reconhecida qualidade a nível internacional do seu corpo 
docente e da dinâmica, diversidade,  projeção e  qualidade 
das suas  realizações artísticas, nos domínios da produção, 
divulgação, do ensino e investigação.

Na prossecução da sua missão promove um ambiente de ensino, 
aprendizagem com elevados padrões de exigência e qualidade, 
orientando os estudantes para o desenvolvimento integral com 
vista a desempenhos  profissionais empreendedores.

A ESML está inserida na rede das mais prestigiadas escolas 
superiores de música europeias e mundiais, desenvolvendo uma 
estratégia de internacionalização da formação proporcionada 
através de parcerias e intercâmbios.

Na produção artística da ESML destacam-se os grupos de 
Música de Câmara, desde a Música Antiga à Música do Século 
XXI.  A Orquestra Sinfónica, Orquestra de Sopros, Orquestra de 
Jazz, Camerata Gareguin Aroutiounian, Camerata Silva Dionísio 
e os diferentes Coros. Os agrupamentos instrumentais e corais 
ilustram, ao longo do ano, em eventos e concertos nas principais 
salas do país, o alto nível de profissionalismo, a abrangência e a 
diversidade da formação proporcionada.

Campus de Benfica do IPL
1500-651 Lisboa 
tel. + 351 210 464 834  
s.academicos@esml.ipl.pt
www.esml.ipl.pt

Música 
Composição, Direção e Formação Musical:
- Composição
- Direção Coral e Formação Musical
- Direção de Orquestra de Sopros

Execução:
- Canto
- Cordas dedilhadas
 - Instrumentos de Arco; Sopro e  Percussão
- Música Antiga
- Órgão
- Piano

Jazz
 
Música na Comunidade (em associação com a ESELx)

Tecnologias da Música

Ensino da Música
Música

ESCOLA 
SUPERIOR DE
MÚSICA
DE LISBOA

13

ontactos



2/LICENCIATURAS

MESTRADOS/2

DOUTORAMENTO/1
Artes Performativas e da Imagem em Movimento
(em parceria com a Universidade de Lisboa)

A Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) situada na 
Amadora, a 15 minutos do centro de Lisboa, forma profissionais 
altamente qualificados nas áreas do Teatro e do Cinema.

Criada em 1983 e integrada no Instituto Politécnico de  Lisboa em 
1985, resultou da fusão da antiga Escola Dramática e da Escola de 
Cinema existentes no Conservatório Nacional desde 1972. 

A Escola Superior de Teatro e Cinema é uma das mais 
importantes escolas em Portugal, para as Artes Performativas 
– Interpretação (Atores), Design de Cena e Figurinos, Produção 
e Encenação, e Cinema – Realização, Imagem, Argumento, 
Montagem, Som e Produção.

A Escola dispõe das condições necessárias à prossecução da 
aprendizagem e desenvolvimento técnico, cultural e artístico 
dos seus alunos. Escola de referência entre os seus pares 
nacionais e estrangeiros, membro das principais associações 
interescolas das suas áreas, integrada nas mais importantes 
associações internacionais dos seus setores de atuação.

Para além de licenciaturas, mestrados, a ESTC associa-se 
à  Universidade de Lisboa no lecionamento do Curso de 
Doutoramento em Artes Performativas e da Imagem em 
Movimento.

Para enquadrar e potenciar a sua atividade de investigação, 
desenvolvimento, inovação e criação artística, a ESTC fundou, 
em conjunto com a Universidade do Algarve, o Centro de 
Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), reconhecido 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

A ESTC produz e realiza anualmente dezenas de exercícios, 
espetáculos e filmes dos seus alunos, exibidos gratuitamente 
à comunidade, quer nas suas instalações, quer em Teatros, 
Museus, Cinemateca e muitos outros espaços públicos. 

Nacional e internacionalmente reconhecida, a ESTC tem 
formado jovens artistas premiados em Festivais e Mostras de 
primeiro plano na vida cultural e artística internacional, são 
exemplos disso os Festivais de Berlim e de Cannes. São várias 
as personalidades portuguesas relevantes, das áreas de teatro 
e de cinema, formadas pela ESTC. 

Av. Marquês de Pombal, 22B
2700-571 Amadora
tel. + 351 214 989 400
estc@estc.ipl.pt
www.estc.ipl.pt

Cinema:
- Argumento
- Imagem
 - Montagem
- Produção
- Realização
- Som

Teatro:
- Atores
- Design de Cena (cenografia e figurinos)
- ProduçãoESCOLA 

SUPERIOR DE
TEATRO E CINEMA

Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico:
- Dramaturgia e Realização
- Narrativas Cinematográficas
- Tecnologias de  Pós-Produção

Teatro:
- Artes Performativas
- Design de Cena (cenografia e figurinos)
- Encenação
- Produção
- Teatro e Comunidade
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A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa  (ESTeSL), 
localizada no Parque das Nações, foi criada em 1980 e 
integrada no Politécnico de Lisboa (IPL) em 2004.

A ESTeSL desenvolve a sua principal atividade de ensino na 
área das ciências e tecnologias da saúde proporcionando aos 
seus formandos competências para o exercício de profissões 
no âmbito da prevenção da doença e promoção da saúde, 
diagnóstico e intervenção terapêutica e reabilitação. 

A ESTeSL dispõe de instalações e equipamentos adequados 
à natureza do ensino que desenvolve, com um corpo 
docente de elevado nível de qualificação, académica e 
profissional, o que lhe permite ver reconhecido o seu nome,  
a nível  nacional e internacional.

Com uma oferta formativa multidisciplinar e diferenciada 
na vertente das Ciências e Tecnologias da Saúde, a ESTeSL 
apresenta cursos de licenciatura, cursos de mestrado e 
diversos cursos de formação ao longo da vida.

A ESTeSL participa ativamente no desenvolvimento de projetos 
de investigação, promovendo a criação de novos saberes 
científicos e tecnológicos. Docentes e estudantes, integrados 
em parcerias com outras instituições públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, contribuem para um papel, cada vez 
mais relevante, da ESTeSL na sua área de conhecimento.

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 
transferência de conhecimento para a sociedade. 

A ESTeSL tem conquistado o reconhecimento de congéneres 
nacionais e internacionais, afirmando-se como um laboratório 
de aprendizagem que coloca no mercado  profissionais 
altamente qualificados. 

ESCOLA 
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
DA SAÚDE DE LISBOA

9/LICENCIATURAS

MESTRADOS/10

PÓS-GRADUAÇÕES/4

Ciências Biomédicas e Laboratoriais
Dietética e Nutrição
Farmácia
Fisiologia Clínica
Fisioterapia
Imagem Médica e Radioterapia
Ortoprotesia (parceria ISEL)

Ortóptica e Ciências da Visão 
Saúde Ambiental

Análise e Controlo de Riscos Ambientais
para a Saúde (associação com o ISEL)

Engenharia Biomédica (associação com o ISEL)

Física Médica
Fisioterapia
Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde
(associação com a ESS da Universidade do Algarve)

Nutrição Clínica (associação com a Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa) 
Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde 
Segurança e Higiene no Trabalho
Tecnologias Moleculares em Saúde
Tecnologias Clínico-Laboratoriais

Macroscopia em Anatomia Patológica
Nutrição Clínica
Segurança e Higiene no Trabalho
Teoria Manipulativa e Osteopatia
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Av. D. João II, lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
tel. + 351 218 980 400
estesl@estesl.ipl.pt
www.estesl.ipl.pt
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O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 
(ISCAL), localiza-se numa zona central de Lisboa e tem a génese 
na “Aula do Comércio” fundada pelo Marquês de Pombal em 
1759, tendo sido integrado no Politécnico de Lisboa em 1988.

O ISCAL tem como missão produzir, ensinar e divulgar 
conhecimento na esfera da Contabilidade, Gestão, 
Administração, Finanças Empresariais, Comércio e 
Solicitadoria. 

A formação ministrada no ISCAL alia uma sólida componente 
científica à imprescindível prática nos seus domínios do 
saber, permitindo a inserção plena dos diplomados no 
mercado de trabalho.

O ISCAL procura que os profissionais que forma continuem 
a ser, como têm sido desde a sua fundação, os pilares da 
atividade contabilística, administrativa e financeira de muitas 
das empresas e organizações nacionais. 

O ISCAL tem incrementado o nível de  internacionalização, 
quer através da cooperação com os países da União Europeia 
e com os países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP’s), estabelecendo parcerias estratégicas; quer no 
crescente número de docentes, funcionários e estudantes que 
participam em programas de intercâmbio e mobilidade. 

Presta ainda serviços à comunidade contribuindo para a 
sua consolidação como instituição de referência nos planos 
nacional e internacional. 

Com uma elevada taxa de empregabilidade, saídas 
profissionais atrativas e uma forte aceitação no mercado de 
trabalho, são várias as razões que contribuem para o grande 
reconhecimento do Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa junto das organizações. 

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 
afirma-se como interlocutor privilegiado com os players de 
mercado, promovendo uma oferta formativa multidisciplinar 
ajustada às necessidades do tecido empresarial e a procura 
reiterada de estratégias de inovação pedagógica.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CONTABILIDADE 
E ADMINISTRAÇÃO
DE LISBOA

5/LICENCIATURAS

MESTRADOS/7

Comércio e Negócios Internacionais

Contabilidade e Administração:
- Contabilidade
- Fiscalidade
- Gestão e Administração Pública

Finanças Empresariais
Gestão
Solicitadoria

Análise Financeira
Auditoria
Contabilidade 
Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras
Controlo de Gestão e dos Negócios
Fiscalidade
Gestão e Empreendedorismo
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Av. Miguel Bombarda, 20
1069-035 Lisboa
tel. + 351 217 984 500
iscal@iscal.ipl.pt
www.iscal.ipl.pt
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O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL),  originário 
do Instituto Industrial de Lisboa, tem as suas raízes em 1852, 
através da sua criação por Decreto Régio de D. Maria II. Em 
1988 foi integrado no Politécnico de Lisboa. Localiza-se na 
zona oriental de Lisboa, em Marvila.

O ISEL desenvolve atividade de formação, 
predominantemente na área da engenharia, atividade de 
investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I) e prestação 
de serviços à comunidade.

No âmbito da formação destaca-se a formação formal 
(conferente de grau ou diploma) e a formação ao longo da 
vida, maioritariamente nas áreas clássicas de engenharia.

Os cursos ministrados no ISEL são suportados numa sólida 
componente científica e tecnológica, consolidados através da 
realização da vertente experimental em laboratório, utilizando 
tecnologia e equipamento atual.

Dispõe de um corpo docente próprio, maioritariamente 
académico, e um conjunto de especialistas, das áreas da 
investigação, da indústria e dos serviços que permitem manter a 
característica aplicada dos cursos do ISEL.

A atividade de ID&I necessária à prossecução da ação 
formativa de engenheiros são uma realidade no ISEL, 
comprovada pelos projetos nacionais e internacionais em que 
a instituição está envolvida, pelas patentes e publicações de 
que os docentes e estudantes são autores ou co-autores.

A dimensão internacional da Escola está patente no intercâmbio 
de estudantes, docentes, funcionários em mobilidade  Erasmus+ 
e na criação de turmas para estudantes estrangeiros e na 
participação em redes temáticas internacionais.

Os alunos formados pelo ISEL têm um conjunto de 
capacidades, atitudes e competências que lhes permitem a 
preferência e uma rápida absorção pelo mercado de trabalho.  

O ISEL dá, também, o seu contributo à sociedade através 
da prestação de serviços, respondendo a necessidades 
específicas colocadas pela indústria, empresas e serviços. 

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA 
DE LISBOA

Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1
1959-007 Lisboa 
tel. + 351 218 317 000
licenciaturas@isel.pt | mestrados@isel.pt
www.isel.pt
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12/LICENCIATURAS
Engenharia Biomédica
Engenharia Civil
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
e de Computadores
Engenharia Eletrotécnica
Engenharia Informática e de Computadores
Engenharia Informática e Multimédia
Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações
Engenharia Mecânica
Engenharia Química e Biológica
Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa
Ortoprotesia (associação com o ESTeSL)
Tecnologias e Gestão Municipal

2/PÓS-GRADUAÇÕES
Conservação e Reabilitação de Construções
Engenharia e Gestão de Energias Renováveis

MESTRADOS/13
Análise e Controlo de Riscos
Ambientais para a Saúde (associação com o ESTeSL)
Engenharia Biomédica (associação com o ESTeSL)
Engenharia Civil
Engenharia da Qualidade e Ambiente
Engenharia de Manutenção
Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações
Engenharia e Gestão Industrial
Engenharia Eletrotécnica
Engenharia Informática e de Computadores
Engenharia Informática e Multimédia
Engenharia Mecânica
Engenharia Química e Biológica
Matemática Aplicada para a Indústria



No Politécnico de Lisboa (IPL), o ensino é indissociável da 
atividade da Investigação, Desenvolvimento, Inovação e 
Criação Artística. É a produção de novos saberes que permite 
a atualização permanente do ensino, contribuindo, deste 
modo, para a formação qualificada das novas gerações, 
para o desenvolvimento nacional e para o reconhecimento 
internacional do ensino superior português. 

A persecução deste que é um dos principais objetivos do 
Politécnico de Lisboa está espelhado num aumento efetivo da 
quantidade e qualidade da investigação produzida, traduzida 
pelo número de projetos nacionais e internacionais, patentes  
e publicações, em que os docentes e investigadores das 
nossas escolas e institutos superiores estão envolvidos. 

O Politécnico de Lisboa dá igualmente à sociedade um contributo 
relevante no domínio das artes, através da criação e apresentação 
regular de objetos artísticos, procedendo deste modo à 
dinamização do setor e valorizando social e culturalmente a área 
metropolitana de Lisboa e o conjunto do País.

No domínio da transferência de conhecimento, o Politécnico 
de Lisboa está associado a um conjunto de empresas na 
criação da POLITEC&ID, associação para o desenvolvimento de 
conhecimento e inovação, cujos principais objetivos são facilitar 
e promover a investigação em contexto colaborativo, dinamizar 
o empreendedorismo, apostar na formação de públicos 
externos e fomentar as parcerias nacionais e internacionais. 

Internamente, empenhamo-nos em estimular e proporcionar, 
a toda comunidade académica, condições para o 
desenvolvimento das atividades de investigação e criação 
artística, com concursos e prémios anuais, procurando explorar 
a geração de retorno económico a partir dos resultados.

Grande parte da atividade de Investigação e Desenvolvimento 
realizada nas instituições de ensino superior está associada 
a teses de mestrado e de doutoramento, estas últimas 
integradas nas formações de 3.º ciclo. 

No entanto, e continuando a aguardar a publicação de 
legislação que viabilize definitivamente nas instituições 
politécnicas a outorga do grau de doutor. 

Gabinete de Projetos Especiais (GPEI)
Estrada de Benfica, n.º 529 1549-020 Lisboa 
tel. + 351 217 101 200
gpei@sp.ipl.pt 
www.ipl.pt
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INVESTIGAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO 
INOVAÇÃO
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

O Politécnico de Lisboa encoraja os seus 
estudantes de 1º e 2º ciclo a envolverem-se em 
projetos, proporcionando bolsas e estágios 
como forma de valorizar a sua formação e 
competências científicas.

As atividades de investigação do Politécnico de 
Lisboa realizam-se no âmbito de uma grande 
variedade de estruturas, centros e grupos de 
investigação, tanto no domínio científico como 
artístico. Estas atividades são desenvolvidas 
em parceria com outras instituições de ensino, 
centros de investigação, com o sector empresarial 
e com outras organizações representativas da 
sociedade civil. 

Os docentes do IPL participam, de forma muito 
significativa, em unidades de investigação 
externas reconhecidas pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) e inseridas ou ligadas 
ao subsistema universitário. Segundo dados 
da Direção Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência (2017), estão nesta situação 466 docentes 
distribuídos por 169 unidades de investigação, 
correspondendo a aproximadamente 38% do total 
dos professores das unidades orgânicas do IPL. 

Os impedimentos legais aos doutoramentos 
têm criado limitações estratégicas ao 
desenvolvimento do Politécnico de Lisboa e 
são, em larga medida, responsáveis por esta 
transferência para as universidades de uma parte 
da atividade de Investigação e Desenvolvimento 
dos seus docentes.
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UNIDADES DE IDI&CA
CESEM Pólo do IPL – Centro de Estudos de Sociologia  
e Estética Musical
Grupo de Investigação Aplicada em Tecnologias e 
Sistemas de Informação
Grupo de Investigação e de Aplicações em 
Microeletrónica,  Optoelectrónica e Sensores
Grupo de Investigação e Sistemas de Energia
Grupo de Investigação em Ambientes Autónomos 
Grupo de Investigação em Aplicações Avançadas de 
Potência Pulsada
Grupo de Investigação em Eletrónica de Sistemas e de 
Telecomunicações
Grupo de Investigação em Genética e Metabolismo
Grupo de Investigação em Modelação  e Otimização 
de Sistemas  Multifuncionais
Grupo de Investigação em Radiações e Saúde
Grupo de Multimédia e Aprendizagem Automática 
Grupo de Redes de Comunicação
Instituto de Comunicação e Media de Lisboa

Centro de Investigação de Matemática e Aplicações  - CIMA
Centro de Química e Bioquímica
Centro de Química Estrutural
Centro de Tecnologias e Sistemas - CTS/UNINOVA
INESC ID - Instituto de Engenharia de Sistemas  e 
Computadores - I&D em Lisboa
Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies
Instituto de Desenvolvimento 
de Novas Tecnologias - UNINOVA
Instituto de Engenharia Mecânica - IDMEC - Pólo do IST
Instituto de Etnomusicologia  - INET-md
Instituto de Telecomunicações - IT
Instituto Dom Luís - IDL
Instituto Jurídico Portucalense - IJP
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.
Unidade de Investigação e Desenvolvimento
 em Educação e Formação
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Centro de Cálculo
Centro de Eletrotécnica e Eletrónica Industrial
Centro de Estudos de Engenharia Civil
Centro de Estudos de Engenharia Mecânica
Centro de Estudos de Engenharia Química
Centro de Estudos e Desenvolvimento de Eletrónica
e Telecomunicações
Centro de Física
Centro de Instrumentação e Controlo
Centro de Investigação Aplicada do Instituto Superior  de 
Contabilidade e Administração de Lisboa
Centro de Investigação de Engenharia Química
e Biotecnologia
Centro de Investigação e Projeto em Controlo
e Aplicação de Máquinas Elétricas
Centro de Investigação em Artes e Comunicação
Centro de Investigação em Saúde e Tecnologia (H&TRC)
Centro de Matemática
Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais

UNIDADES DE I&D EXTERNAS
C/ MAIOR N.º DE DOCENTES DO IPL
Centro de Cardiologia
Centro de Engenharia Biológica e Química - CEBQ (IBQF)
Centro de Estatística e Aplicações
Centro de Estudos Avançados em Gestão e Economia - CEFAGE
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical - CESEM
Centro de Estudos Geográficos - Universidade de Lisboa
Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados - CeFEMA
Centro de Física Nuclear
Centro de Física Teórica e Computacional - CFTC
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - CIES
Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes - CIEBA
Centro de Investigação em Artes e Comunicação - CIAC
Centro de Investigação em Direito Económico,
Financeiro e Fiscal - CIDEEFF 
Centro de Investigação Media e Jornalismo - CIMJ
Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa



INTER
NACIO 
NALIZAÇÃO

Paralelamente a estes concursos, e para despertar 
o aparecimento de projetos que possam resultar na 
formulação de candidaturas, decorrem um conjunto 
de Seminários e Oficinas de Empreendedorismo, 
destinados motivar e facilitar o desenvolvimento 
de Ideias, a elaboração de Planos de Negócio e de 
Planos Financeiros.

No âmbito da valorização das vocações 
empresariais, o Politécnico de Lisboa apoia a 
parceria com a Associação para Oportunidades 
Específicas de Negócio (OPEN), com a 
dinamização de um polo de empreendedorismo 
no campus do Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa, uma das suas unidades orgânicas.

Enquanto centro de incubação, a OPEN serviu de 
rampa para o lançamento de várias startups, ligadas 
na origem a projetos desenvolvidos no contexto da 
POLITEC&ID, associação para o desenvolvimento de 
conhecimento e inovação, que integra o Politécnico 
de Lisboa e um conjunto de empresas de relevo em 
diferentes áreas da economia nacional. As empresas 
Daily Work (investigação e desenvolvimento); 
MakeWise (engenharia de sistemas de informação); 
João Paulo Sá (gestão e consultadoria, unipessoal 
lda) e a Exploitsys (tecnologias de informação) são 
exemplos disso.

O Politécnico de Lisboa (IPL) assume o empreendedorismo como 
projeto formativo e de valorização da economia nacional. Temos 
uma longa tradição de cooperação com o tecido empresarial e 
com a sociedade, em geral, no desenvolvimento e resposta a 
novos desafios nas áreas de Artes, Educação, Ciências da Saúde, 
Ciências Empresariais, Comunicação e Engenharia, refletida 
também na componente de formação empreendedora.

O Politécnico de Lisboa participa em redes e promove o 
desenvolvimento de projetos com empresas e entidades 
públicas, ao mesmo tempo que procura estimular iniciativas 
empreendedoras e apoiar o lançamento de startups para a 
valorização dos resultados da investigação desenvolvida.

O valor transferido para a sociedade na forma de produtos, 
serviços e capital humano, concretiza o esforço formativo de 
aquisição de competências e consolidação de conhecimento, 
transformando em fatores de desenvolvimento, o trabalho 
realizado num quadro académico e de investigação, no conjunto 
das Escolas e Institutos do Politécnico de Lisboa. Decorrente 
desta estratégia, o Politécnico de Lisboa tem implementado 
estruturas e desenvolvido iniciativas que visam a promoção da 
inovação, do empreendedorismo e do emprego qualificado.

Da mesma lógica, decorre a promoção de parcerias estratégicas 
e a participação em projetos nacionais e internacionais 
de Investigação e Desenvolvimento. O Politécnico de 
Lisboa participa na rede nacional de empreendedorismo 
Poliempreende, que integra o concurso de ideias e projetos 
de vocação empresarial do ensino superior politécnico. 
Esta iniciativa tem como objetivo incutir e estimular o 
empreendedorismo nos nossos estudantes, e potenciar saídas 
profissionais através da criação de emprego. Empresas como 
Ahua Surf Within, Bad Behavior, Belmont e Cardiorespira são 
alguns dos casos de sucesso resultantes da participação no 
Poliempreende, por parte do Politécnico de Lisboa. 

Mais recentemente, o programa de empreendedorismo alargou 
a sua intervenção, estando representado no concurso nacional 
para o ensino superior Born From Knowledge, iniciativa da 
Agência Nacional de Inovação.

Gabinete de Projetos Especiais (GPEI)
Estrada de Benfica, n.º 529 1549-020 Lisboa 
tel. + 351 217 101 200
gpei@sp.ipl.pt 
www.ipl.pt

ontactos



A internacionalização é um eixo estratégico de desenvolvimento 
do Politécnico de Lisboa (IPL). 

A política de internacionalização do IPL assenta, 
fundamentalmente, em três  vertentes: a mobilidade de 
estudantes, docentes e staff; o incremento do número de 
estudantes internacionais inscritos em tempo integral nos cursos 
de 1.º e 2.º ciclo, e ainda uma aposta no contínuo estabelecimento 
de parcerias com IES europeias, nos países de expressão 
portuguesa ou no resto do mundo, através da participação em 
redes internacionais de investigação ou cooperação bilateral no 
âmbito de projetos de investigação. 

A mobilidade de estudantes, docentes e funcionários no 
âmbito do programa Erasmus+ tem crescido a taxas muito 
relevantes nos últimos anos devido ao aumento do interesse dos 
membros da comunidade académica, potenciado por um sério 
investimento na organização e desenvolvimento desta vertente 
do processo de internacionalização.

Também como destino de mobilidade, tem crescido a procura 
do IPL, que dispõe de oferta formativa em língua inglesa em 
todas as suas unidades orgânicas  e oferece também formação 
em português como língua estrangeira, investindo assim na 
divulgação  da língua portuguesa no mundo através dos seus 
recursos especializados na área do ensino da língua.

A captação de estudantes internacionais que pretendam 
realizar um ciclo de estudos completo nas nossas Escolas  e 
Institutos, é hoje uma forte aposta.

Pretendemos contribuir para a formação de cidadãos 
conhecedores do mundo e civicamente ativos, preparados 
para viver e trabalhar no mercado global. 

Na dimensão de investigação, desenvolvimento  e criação  
artística é apoiada a participação em projetos internacionais, 
facilitada pela presença  do Politécnico de Lisboa em diversas  
e prestigiadas  redes internacionais.

Ao nível da cooperação com os países membros 
da CPLP e Macau, área de grande tradição no  
Politécnico de Lisboa, estão em curso e 
em desenvolvimento diversos projetos de 
colaboração na organização e funcionamento de 
cursos conferentes de grau e pós-graduações, 
bem como na conceção de projetos de 
investigação  e criação artística.

A globalização potenciou a internacionalização 
do ensino superior na medida em que, hoje, 
comungamos idênticas formas de organização e 
objetivos de aprendizagem, investigação e relação 
com  a comunidade por todo o mundo.

Contudo, a internacionalização de uma instituição 
de ensino superior não deve constituir um fim em si 
mesma, sob pena de excessiva convergência  
e perda da desejável diversidade de projetos. 

No Politécnico de Lisboa acreditamos na 
internacionalização como imperativo institucional 
e poderoso instrumento de reflexão e melhoria 
contínua do nosso desempenho e de definição da 
nossa identidade própria.
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ACORDOS

AEC (Association Européenne des Conservatoires)

ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería)

AULA CAVILA (Campus Virtual Latino-Americano)

AULP (Associação das Universidades de Língua Portuguesa)

BUSINET (Global Business Education Network)

CILET/GEECT (Associação Internacional de Escolas de Cinema e Televisão 
- Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision/Groupement 
Européen des écoles de Cinéma et Télévision)

DIETS-EFAD (European Federation of Association of Dietitians)

EAA (European Accounting Association)

EAEC (European Association of Erasmus Coordinators)

EAIE (European Association for International Education)

EANBMS (European Academic Network of Biomedical Sciences)

ECREA (European Communication Research and Education Association)

EdE (Rede Europeia de escolas de Teatro - École des Écoles)

EFRS (European Federation of Radiographers)

ELIA (European League of Institutes of the Arts)

ENOA (European Network of Opera Academies) 

ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education)

EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science)

EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association)

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education)

HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe)

IFEH (International Federation of Environmental Health - Academic Associate) 

RACS (Rede Académica das Ciências da Saúde da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa)

RETS (Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde)

SEFI (European Society for Engineering Education)

EM QUE O POLITÉCNICO DE LISBOA PARTICIPA
REDES TEMÁTICAS INTERNACIONAIS
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O Politécnico de Lisboa (IPL), em conjunto com as unidades 
orgânicas que o compõem, adotam um forte comprometimento 
com uma estratégia de garantia da qualidade nos atos 
que pratica e implementa, ao nível do aprimoramento das 
atividades que realiza e da organização e controlo dos processos 
necessários ao seu desempenho institucional. 

O IPL decidiu criar um Sistema Interno de Garantia da Qualidade 
a partir da proposta de lançamento da A3ES desta estrutura, 
tendo paulatinamente, desenvolvido medidas que melhorem 
o seu desempenho e aproximem os seus procedimentos dos 
European Standards and Guidelines 2015  (ESG-2015). Este sistema 
encontra-se acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior. Por outro lado, os Serviços da Presidência e 
os Serviços de Ação Social estão certificados pela Norma NP EN 
ISO 9001:2015, pretendendo-se estender esta certificação aos 
processos administrativos das unidades orgânicas.

O Politécnico de Lisboa dinamiza e promove em todos 
os seus atores uma cultura de qualidade, visando, não só 
diagnosticar, corrigir e melhorar o seu desempenho, mas 
também, o reconhecimento externo da qualidade das suas 
atividades, aferida por avaliações e certificações a nível 
nacional e internacional.

Enquanto dinamizador e promotor de uma cultura de qualidade 
em todas as suas estruturas, o Politécnico de Lisboa  assume 
como vetores principais da sua missão na  organização e na 
coordenação das suas atividades: 

Implementar uma forma comum em todas as unidades 
orgânicas de controlo; planeamento estratégico; diagnóstico 
e de produção de indicadores que permitam a análise de 
 resultados e o aprimoramento constante das suas atividades;

Monitorizar as relações intrainstitucionais, melhorando a 
coesão em torno do corpo IPL sem esquecer a diversidade 
existente, designadamente as ações comuns que promovam a 
interdisciplinaridade entre as várias áreas de conhecimento;

Fornecer, tendo por base o plano estratégico para o 
desenvolvimento do IPL, suporte às unidades orgânicas na 
prossecução dos seus objetivos estratégicos individuais, 
de forma a promover a excelência da formação prestada, 
alicerçada na qualidade da investigação que produzem;

Gabinete de Qualidade
Estrada de Benfica, n.º 529 1549-020 Lisboa 
tel. + 351 217 101 200
gqq@sp.ipl.pt 
www.ipl.pt
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Fornecer, tendo por base o plano estratégico para 
o desenvolvimento do IPL, suporte às unidades 
orgânicas na prossecução dos seus objetivos 
estratégicos individuais, de forma a promover a 
excelência da formação prestada, alicerçada na 
qualidade da investigação que produzem;

Monitorizar a interação do IPL e das suas 
unidades orgânicas com a comunidade, 
designadamente, a oferta de serviços e a busca 
soluções, nas suas áreas de competência, para 
os problemas que esta enuncie;

Monitorizar a execução do plano estratégico para 
a internacionalização, aprimorando a qualidade 
das relações com outras instituições congéneres, 
visando o aumento do número de mobilidades de 
todos os atores; participação em redes temáticas 
e captação de estudantes estrangeiros;

Apoiar o desenvolvimento na Instituição de um 
espírito inovador e empreendedor.

Para o Politécnico de Lisboa a garantia da 
qualidade e o aperfeiçoamento constante dos 
atos que pratica é um desígnio transversal a todos 
colaboradores, desde os serviços da presidência 
até aos serviços das unidades orgânicas, e por 
toda a estrutura que suporta a sua atividade 
pedagógica e científica.
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“Na sua relação com os estudantes, o Estado assegura a 
existência de um sistema de ação social escolar que favoreça 
o acesso ao ensino superior e a prática de uma frequência 
bem sucedida, com discriminação positiva dos estudantes 
economicamente carenciados com adequado aproveitamento 
escolar”- Lei nº 62/2007 de 10 de setembro – Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior.

Neste contexto, o Politécnico de Lisboa (IPL) engloba, na sua 
estrutura, os Serviços de Ação Social – SAS/IPL tendo como 
missão executar a política de ação social definida para o Ensino 
Superior, que engloba a prestação de apoios e benefícios nela 
compreendidos, aos estudantes que frequentam o Politécnico de 
Lisboa, orientados para a melhoria das condições de estudo.

Os SAS/IPL têm como visão institucional posicionarem-se 
como “a outra família“ do estudante, importando para tal, que 
desenvolva as suas atividades sustentadas em novas valências 
junto da população estudantil e da própria comunidade.

Sediados no Campus de Benfica do IPL, gozam de autonomia 
administrativa e financeira, nos termos definidos por Lei, atuando  
de forma autónoma e imparcial, assumindo-se como parceiro do 
Politécnico de Lisboa e das suas Unidades Orgânicas.

A concessão de apoios diretos - atribuição de bolsas de  estudo é 
operacionalizada exclusivamente por meios eletrónicos, através 
de uma plataforma informática concebida pela  Direção-Geral do 
Ensino Superior.

Como apoios indiretos, promove o acesso à alimentação  através 
de 6 unidades alimentares, nas quais os estudantes do IPL 
podem tomar as refeições a preço social e ao alojamento numa 
Unidade Residencial, localizada no Campus do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa, com uma oferta de 200 camas.

Para dar resposta a uma tendência relativa aos hábitos 
alimentares dos estudantes, os SAS/IPL criaram o conceito de 
“Comida de Casa”, autonomizando espaços equipados para 
quem opta por trazer as suas refeições confecionadas.

SERVIÇOS
DE AÇÃO
SOCIAL

De salientar que o alojamento se destina 
prioritariamente a estudantes deslocados, 
aos quais foi atribuída bolsa de estudo e que, 
a capacidade instalada de camas se tem 
manifestado insuficiente face à procura, com 
especial relevo para estudantes ao abrigo de 
programa Erasmus+ e estudantes internacionais.

Os SAS/IPL também têm procurado soluções aos 
pedidos de alojamentos dos estudantes, pelo 
que foi assinado um protocolo com a Câmara 
Municipal da Amadora - “Gerações Solidárias” 
através do qual é disponibilizado alojamento para 
os estudantes do IPL em habitações de seniores.

Tendo como visão ser a outra família dos 
estudantes, os  SAS/IPL desenvolvem laços 
estreitos com as Federação Académica do IPL e 
as Associações de Estudantes, através do apoio 
ao desenvolvimento de atividades desportivas 
e culturais, procurando sempre soluções para 
outras questões apresentadas. 

Conscientes das dificuldades dos estudantes na 
adaptação a um novo contexto social, à distância 
de casa e da família e à nova realidade académica, 
os SAS/IPL dispõem de um Gabinete de Psicologia, 
para atendimento os estudantes do IPL.
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O Politécnico de Lisboa (IPL), de acordo com a legislação em 
vigor, assegura a prestação de serviços de saúde ocupacional 
aos seus funcionários docentes e não docentes.

Trata-se de um projeto inovador a nível nacional, em que 
o Politécnico de Lisboa usufruindo dos recursos humanos 
e materiais de uma das suas unidades orgânicas - Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), dá 
resposta ao cumprimento de requisitos legais em vigor 
relativos à saúde ocupacional.

O Serviço de Saúde Ocupacional do IPL tem como missão 
promover a saúde no local de trabalho, através da gestão do 
risco e implementando medidas que minimizem ou eliminem 
a exposição aos fatores de risco profissionais, contribuindo, 
assim, para a manutenção da saúde (física e mental) dos 
trabalhadores ao longo da vida. 

Acresce, ainda a esta missão, informar e formar os 
trabalhadores no domínio da segurança e saúde no trabalho, 
consultar e informar os representantes dos trabalhadores 
para a segurança e saúde no trabalho, desenvolver condições 
técnicas que assegurem a aplicação das medidas de 
prevenção preconizadas, e aliar o desenvolvimento de projetos 
de investigação em articulação com outras áreas do saber.

Na prossecução destes objetivos, o Politécnico de Lisboa 
vai ao encontro da Estratégia Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho, estabelecida para o período de 2013/2020, 
com o enfoque na prevenção e gestão dos fatores de 
risco profissionais com repercussão no sistema músculo-
esquelético e na esfera psicossocial, na melhoria contínua 
da qualidade dos serviços de segurança e saúde no trabalho 
e na diminuição da sinistralidade laboral, assegurando a 
implementação dessas medidas nos locais de trabalho.

Os utilizadores do Serviço de Saúde Ocupacional dispõem 
também da possibilidade de efetuarem análises clínicas neste 
Serviço, prescritas pelos seus médicos assistentes. 

No âmbito das suas competências este serviço dispõe de 
capacidade para conceber e desenvolver programas para a

Serviços de Saúde Ocupacional 
Av. D. João II, lote 4.69.01
1990-096 Lisboa
tel. + 351 210 464 732 
saude.ocupacional@ipl.pt

SAÚDE
OCUPACIONAL

promoção da segurança e saúde no trabalho e 
prevenção da doença, nomeadamente, de entre 
outros, nas áreas de dietética e nutrição, fisioterapia, 
cessação tabágica e fatores de risco psicossociais.

No que se refere à prestação de serviços de 
externos convencionados, o Serviço de Saúde 
Ocupacional dispõe de meios humanos, técnicos e 
científicos devidamente qualificados, reconhecidos 
e autorizados pela Direção Geral da Saúde (DGS) 
e pela Autoridade para as Condições de Trabalho 
(ACT), de acordo com a legislação em vigor.

A equipa da saúde ocupacional é constituída 
por médico do trabalho; técnico superior 
de segurança do trabalho; técnico de 
cardiopneumologia; ortoptista; técnico de 
análises clínicas e saúde pública; enfermeiro 
do trabalho e técnico de secretariado clínico. O 
Serviço de Saúde Ocupacional do IPL funciona 
nas instalações da Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa e na Escola Superior de 
Educação de Lisboa, no Campus de Benfica.
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O Politécnico de Lisboa (IPL) reconhece a importância das 
organizações estudantis das suas unidades orgânicas para a 
promoção do espírito académico do Instituto, facilitação da 
integração dos novos estudantes na academia e promoção das 
atividades que visam a formação integral do indivíduo. 

As Associações de Estudantes do Politécnico de Lisboa 
organizam-se e dão corpo à Federação Académica do 
Politécnico de Lisboa (FAIPL), estrutura representativa dos 13 
mil estudantes que estudam nas oito Unidades Orgânicas. 

A FAIPL, enquanto organismo coordenador do movimento 
estudantil, surgiu em 2013, com o objetivo de aproximar os 
estudantes e promover a coesão da comunidade académica 
do Politécnico de Lisboa.

Atualmente, a estrutura associativa promove atividades que 
vão desde a formação, às atividades culturais, recreativas e 
desportivas. A maior aposta da Federação Académica do IPL 
passa pelo apoio à prática desportiva e pela representatividade 
do Politécnico de Lisboa nas diversas provas individuais e 
competições coletivas universitárias, de âmbito nacional e 
internacional, nas quais têm surgido resultados de destaque 
nas várias modalidades. Em 2016, a FAIPL participou, pela 
primeira vez nos Campeonatos Universitários Europeus, 
realizados na Croácia. 

Para a prática de desporto ao mais alto nível, a FAIPL apoia 
os estudantes em diversas modalidades: andebol (masculino 
e feminino); rugby; voleibol (masculino e feminino); corfebol, 
futsal feminino; basquetebol feminino, hóquei em patins, bem 
como nas modalidades individuais,  proporcionando  condições 
para o sucesso dos atletas e promovendo a sua representação 
em provas universitárias ao mais alto nível.

Para além da aposta no desporto, os projetos que mais 
refletem a forte dinâmica da FAIPL são a Sessão de boas vindas 
aos novos estudantes, “Eu Sou IPL”, uma co-organização 
com o Politécnico de Lisboa, o Encontro de Tunas do IPL e a 
promoção de ações de formação com o IPL e com os Serviços 
de Ação Social do IPL. É também relevante o papel que 
desempenha na colaboração com o Provedor do Estudante. 

FEDERAÇÃO
ACADÉMICA
DO IPL
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A FAIPL tem apresentado, desde a sua fundação, 
à presidência do Politécnico de Lisboa e aos 
Serviços de Ação Social, um conjunto de propostas 
e iniciativas que já permitiram alcançar condições 
para que os estudantes, a par do seu percurso 
académico, possam manter uma atividade 
desportiva de alta competição, sendo exemplo 
disso, a atribuição de bolsas de mérito desportivo.

A FAIPL realiza ainda atividades de carácter 
lúdico, promovendo o espírito de união e convívio, 
salientando-se, entre outras parcerias e iniciativas 
destinadas aos estudantes e às associações 
académicas, o Arraial do IPL, realizado no final de 
cada ano letivo. 

A FAIPL desempenha um papel fulcral na 
implementação de um espírito identitário,  em torno 
da marca Politécnico de Lisboa.

A atividade da Federação Académica do IPL 
pode ser acompanhada nas redes sociais e 
plataformas que atualmente estão ao alcance de 
todos os jovens.

Campus de Benfica do IPL
1500-651 Lisboa  
desporto@faipl.pt
geral@faipl.pt
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