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O Politécnico do Porto é uma instituição de referência do ensino superior público em Portugal. 
Iniciando a sua atividade em 1985, é hoje a quarta maior Instituição de Ensino Superior em 
termos de procura e a quinta em termos de dimensão. 

APRESENTAÇÃO
PENSAR O FUTURO .

Uma comunidade de cerca de 22.000 pes-
soas estuda, ensina, investiga e trabalha 
diariamente no universo do Politécnico do 
Porto – nos seus três campus, oito escolas, 
quatro unidades de extensão, nos Serviços 
da Presidência e nos Serviços de Acção Social. 

A relevância do Politécnico do Porto não 
se afirma, tão só, pela sua dimensão; está 
patente, também, no reconhecimento e qua-
lidade da sua oferta  formativa, no número 
de estudantes nacionais e internacionais 
que atrai de forma sustentada ao longo 
dos anos, no lugar que ocupa em rankings 
internacionais de investigação científica e na 

vigorosa articulação que construiu quer com 
o tecido económico e social  regional, quer 
com organizações nacionais e internacionais 
de ensino superior.

O P.PORTO está na linha 
da frente da formação 
superior em Portugal. 
Uma comunidade aberta, 
desafiadora
e multicultural.

Somos a 4.ª Instituição 
de Ensino Superior mais 
procurada a nível nacional



O Politécnico do Porto está
distribuído por uma área extensa
e geografi camente diferenciada



CAMPUS
PENSAR MAIS LONGE

O Campus 1, do Porto, divide-se entre a 
Asprela, no extremo norte do concelho, e 
a Baixa do Porto. A zona da Asprela, onde 
60.000 pessoas trabalham, investigam e 
estudam diariamente, é palco de uma rede 
de universidades, laboratórios, centros de 
investigação e empresas inovadoras. É um 
espaço eminentemente tecnológico, com 
uma forte presença das engenharias, em-
preendedorismo e ciências da saúde, palco 
de colaborações e inovações conjuntas com 
institutos de interface, nacionais e inter-
nacionais. 

Para além de cinco Escolas, o Campus 1 ga-
rante infraestruturas várias, bibliotecas, 
auditórios, estruturas museológicas, insta-
lações desportivas e inúmeros laboratórios 
e centros de investigação, além dos Serviços 
da Presidência da Instituição.

Cidades

5
Campus

3 
Escolas

8 

Porto

Póvoa de Varzim

Vila do Conde

Matosinhos

C3
C2

C1
A4

A42

A7

A28

Campus 1
ISEP
ISCAP 
ESE 
ESMAE
ESS

Campus 2
ESHT
ESMAD

Campus 3
ESTG

O Campus 2, localizado na linha fronteiriça 
da Póvoa de Varzim e Vila do Conde oferece 
infraestruturas modernas e inovadoras, tais 
como laboratórios, restaurantes de aplica-
ção, três anfi teatros e um auditório, insta-
lações destinadas a grupos de investigação 
e uma ampla biblioteca. 

O Tâmega e Sousa acolhe o Campus 3, palco 
da perfeita sinergia entre a oferta formativa 
e o tecido empresarial da região, diverso 
e predominantemente industrial. O Cam-
pus 3 assume-se como eixo catalisador do 
desenvolvimento das Regiões do Vale do 
Sousa, Baixo Tâmega, contribuindo para o 
desenvolvimento e bem-estar social destas, 
através da formação superior de profi ssio-
nais de elevada competência científi ca e 
técnica, da investigação e da prestação de 
serviços à comunidade.

Felgueiras



Este é o espaço em que cumprimos a nossa 
missão e reafi rmamos os nossos valores
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ESCOLAS
PENSAR PLURAL

O P.PORTO apresenta um portefólio formativo adequado às expectativas de cada um, às ne-
cessidades sociais, do mercado de trabalho e em sintonia com a evolução científica, tecnológica 
e cultural. Este leque abrange oito clusters, em oito Escolas, distribuídas por três campus:

ISEP 
Instituto Superior de Engenharia do Porto 
Esta Escola constitui uma marca de sucesso 
no ensino e inovação das engenharias, sen-
do a Escola de engenharia com mais cursos 
certificados no espaço ibérico. 
W  ISEP. IPP.PT

ISCAP
Instituto Superior de Contabilidade
e Administração do Porto
Com raízes desde 1886, esta é uma sólida 
referência na formação de protagonistas para 
o universo empresarial.
W  ISCAP. IPP.PT

ESE
Escola Superior de Educação
Localizada no fervilhante campus da Asprela, 
esta é a Escola onde pedagogia, cultura, des-
porto e cidadania convergem num espaço 
único de formação e saber.
W  ESE. IPP.PT

ESMAE
Escola Superior de Música
e Artes do Espetáculo 
No centro do Porto, mas com forte presença 
internacional, esta Escola garante um espaço 
formativo personalizado e de vanguarda, na área 
da música, do teatro e das artes do espetáculo.
W  ESMAE. IPP.PT

ESTG
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Uma referência na articulação entre o ensino 
superior e o tecido empresarial, muito orienta-
da para a empregabilidade e as necessidades 
da região do Tâmega e Sousa.
W  ESTG. IPP.PT

ESS
Escola Superior de Saúde 
Com infraestruturas recém-inauguradas no 
Campus 1, na Asprela, esta Escola apresenta 
uma oferta de excelência para além de se 
situar no epicentro estratégico propício à 
inovação e investigação na área da saúde .
W  ESS. IPP.PT

ESHT 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
Localizada num campus moderno e num 
contexto de ampla tradição turística, esta 
Escola apresenta uma resposta competitiva 
na área da hotelaria e turismo.
W  ESHT. IPP.PT

ESMAD
Escola Superior de Media Artes e Design
Formação reconhecida na área do audiovisual, 
multimédia, web e design, com um portefó-
lio de forte ligação internacional e elevados 
índices de empregabilidade.
W  ESMAD. IPP.PT

Candidaturas

14.038*
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Preenchimento de Vagas Iniciais

95,6%*

Vagas

3.149*



ENGENHARIA
LICENCIATURAS
•  Biorrecursos
•  Engenharia Biomédica
•  Engenharia Civil
•  Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
•  Engenharia Eletrotécnica 
- Sistemas Elétricos de Energia
•  Engenharia Geotécnica e Geoambiente
•  Engenharia e Gestão Industrial
•  Engenharia Informática
•  Engenharia Mecânica
•  Engenharia Mecânica Automóvel
•  Engenharia Química
•  Engenharia de Sistemas

MESTRADOS
•  Energias Sustentáveis
•  Engenharia Civil
•  Engenharia de Computação
e Instrumentação Médica
•  Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
•  Engenharia Eletrotécnica
- Sistemas Elétricos de Energia
•  Engenharia e Gestão Industrial
•  Engenharia Geotécnica e Geoambiente
•  Engenharia Informática
•  Engenharia Instrumentação e Metrologia
•  Engenharia Mecânica
•  Engenharia Química
•  Matemática Aplicada à Engenharia e às 
Finanças

PÓS-GRADUAÇÕES
•  Avaliação e Análise do Investimento 
Imobiliário
•  Cálculo Assistido de Estruturas
•  Computação Móvel Aplicada - Android
•  Eficiência Energética e Utilização 
Racional de Energia Elétrica
•  Engenharia de Aplicações Empresariais
•  Engenharia Informática Aplicada à Saúde
•  Ensaios de Diagnóstico Estrutural
•  Gestão e Manutenção de Equipamentos
de Elevação - Elevadores
•  Informática na Educação
•  Maquinagem Avançada
•  Projeto de Instalações Elétricas
•  Reabilitação Urbana
•  Sistemas de Segurança, Gestão Técnica
e Domótica
•  Sistemas Integrados de Gestão da 
Qualidade, Ambiente e Segurança
•  Técnico de Inspeção Avançada de Estruturas
•  Técnico de Inspeção de Estruturas
•  Tecnologias de Apoio à Educação
•  Conservação e Reabilitação de 
Infraestruturas Rodoviárias e Hidráulicas
•  Direito Aplicado à Informática
•  Gestão da Informação Pessoal e 
Organizacional na Internet - Social Media 
Management
•  Reabilitação de Infraestruturas 
Eletrónicas e Mecânicas em Edifícios

M RUA DR. ANTÓNIO BERNARDINO DE ALMEIDA, 431
4249-015 PORTO, PORTUGAL
T 228 340 500   F 228 321 159
E MAIL@ISEP.IPP.PT   W ISEP.IPP.PT

INSTITUTO
SUPERIOR
DE ENGENHARIA 
DO PORTO



CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
LICENCIATURAS
•  Assessoria e Tradução
•  Ciências e Tecnologias da Documentação
e Informação
•  Comércio Internacional
•  Comunicação Empresarial
•  Contabilidade e Administração
•  Criatividade e Inovação Empresarial 
JOINT PROGRAMME
•  Marketing
•  Recursos Humanos

MESTRADOS
•  Assessoria de Administração
•  Auditoria
•  Contabilidade e Finanças
•  Empreendedorismo e Internacionalização
•  Finanças Empresariais
•  Gestão das Organizações1 - Ramo
de Gestão de Empresas
•  Gestão e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos
•  Informação Empresarial
•  Intercultural Studies for Business
•  Logística1

•  Marketing Digital
•  Tradução e Interpretação Especializadas

PÓS - GRADUAÇÕES
•  Estudos Culturais Russos
•  Gestão de Sistemas de Informação 
Empresariais
•  Gestão do Património Imobiliário
Ramo Privado | Ramo Público
•  Informática e Gestão Aplicadas à Saúde
•  Instrumentos de Gestão para a
Competitividade Empresarial
•  Inovação e Comunicação Digital2

•  Tradução Assistida por Computador

ESPECIALIZAÇÕES
•  Contabilidade e Fiscalidade
•  Gestão Financeira
•  Gestão de Bibliotecas Escolares

CTeSP
•  Gestão de Tecnologias para a Inovação 
•  Vendas para Mercados Internacionais

1 Mestrado da Associação de Politécnicos do Norte 
2 (Ensino em B-Learning)

INSTITUTO
SUPERIOR
DE CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO
DO PORTO

M RUA JAIME LOPES AMORIM S/N
4465-004 SÃO MAMEDE DE INFESTA, PORTUGAL
T 229 050 000   F 229 025 899
E INSTITUTO@ISCAP.IPP.PT   W ISCAP.IPP.PT



EDUCAÇÃO
LICENCIATURAS
•  Artes Visuais e Tecnologias Artísticas
•  Ciências do Desporto
•  Educação Básica
•  Educação Musical
•  Educação Social (diurno e pós-laboral)

•  Gestão do Património (diurno e pós-laboral)

•  Línguas e Culturas Estrangeiras
•  Tradução e Interpretação
em Língua Gestual Portuguesa

MESTRADOS PROFISIONALIZANTES
•  Educação Pré-Escolar
•  Educação Pré-Escolar e Ensino
do 1.º Ciclo do E.B.
•  Ensino do 1.º Ciclo do EB e de Matemática
e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do E.B. 
•  Ensino do 1.º Ciclo do EB e de Português
e História e Geografia de Portugal
no 2.º Ciclo do E. B.
•  Ensino de Inglês do 1.º Ciclo do E.B.
•  Ensino de Português e Inglês
do 2.º Ciclo do E.B.
•  Ensino de Educação Musical no E.B.
•  Ensino de Educação Visual
e Tecnológica no E.B.
•  Ensino de Música3 

MESTRADOS DE ESPECIALIZAÇÃO
•  Didáticas das Ciências da Natureza
e da Matemática (pós-laboral)

M RUA DR. ROBERTO FRIAS, 602
4200-465 PORTO, PORTUGAL
T 225 073 460   F 225 073 464
E ESE@ESE.IPP.PT   W ESE.IPP.PT

ESCOLA
SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO

•  Educação e Intervenção Social 
Especializações: 

Ação Psicossocial em Contextos de Risco 
(pós-laboral)

Desenvolvimento Comunitário e Educação 
de Adultos (pós-laboral)

•  Educação Especial - Multideficiência
e problemas de Cognição
•  Mestrado em Educação- Especializações:

Administração de Organizações 
Educativas (pós-laboral)

Educação e Formação de Adultos (pós-laboral)

Educação Especial (pós-laboral)

•  Património, Artes e Turismo Cultural 
(pós-laboral)

DOUTORAMENTO
•  Educação4

CTeSP
•  Acompanhamento de Crianças e Jovens 
•  Artes e Design em Cerâmica e Vidro
•  Desporto e Turismo de Natureza
•  Serviços e Tecnologias de Apoio 
Gerontológico
•  Ilustração e Produção Gráfica 
•  Valorização do Património Cultural

3 Em colaboração ESE e ESMAE
4 Convénio com a Universidade de Santiago



ARTES
LICENCIATURAS
Música
•  Canto 
•  Composição
•  Cordas (Violino, Viola, Violoncelo,
       Contrabaixo, Guitarra)
•  Piano e Teclas
•  Percussão
•  Sopros (Flauta, Oboé, Clarinete, Fagote,

 Saxofones, Trompa, Trompete, 
Trombone, Tuba)

•  Jazz  (Bateria, Canto, Contrabaixo, Piano, 
Guitarra, Saxofone, Trombone, 
Trompete, Vibrafone

•  Música Antiga (Alaúde, Canto Barroco,
Cravo, Fagote Barroco, Flauta de Bisel, 
Harpa Barroca, Oboé Barroco, Órgão, 

 Viola Barroca, Viola da Gamba, Violino 
Barroco, Violoncelo Barroco, Violone, 
Traverso

•  Produção e Tecnologia da Música
Teatro
•  Interpretação
•  Cenografia
•  Direcção de Cena e Produção
•  Figurino
•  Luz e Som

ESCOLA
SUPERIOR
DE MÚSICA
E ARTES 
DO ESPETÁCULO

M RUA DA ALEGRIA, 503
4000-045 PORTO, PORTUGAL
T 225 193 760
E ESMAE@ESMAE.IPP.PT   W ESMAE.IPP.PT

MESTRADOS
•  Composição e Teoria Musical
•  Ensino de Música5 - Instrumento, Canto, 
Jazz, Formação Musical
•  Música - Interpretação Artística - 
Especializações 

 Flauta, Clarinete, Oboé, Fagote,
  Saxofone, Trompa, Trompete, 

 Trombone, Tuba, Violino, Viola,
 Violoncelo, Contrabaixo, Piano, Guitarra,
  Percussão, Canto, Jazz, Música Antiga

•  Teatro - Especializações 
 Design de Cenografia, Design de

 Figurino, Design de Luz,
 Design de Som, Direcção de Cena e
 Produção, Encenação e Interpretação

PÓS - GRADUAÇÕES
•  Dança Contemporânea6

•  Direcção de Orquestra
•  Ópera e Estudos Músico-Teatrais
•  Práticas Artísticas e Comunidades

5Em colaboração ESMAE e a ESE
6Em colaboração com o Teatro Municipal do Porto



TECNOLOGIA E GESTÃO
LICENCIATURAS
•  Ciências Empresariais
•  Engenharia Informática
•  Segurança do Trabalho e Ambiente
•  Segurança Informática em Redes
de Computadores
•  Sistemas de Informação para a Gestão
•  Solicitadoria
•  Tecnologias da Madeira

MESTRADOS
•  Engenharia Informática
•  Gestão das Organizações do 3.º Setor
•  Gestão de Projetos
•  Gestão e Internacionalização de Empresas 
•  Gestão Integrada da Qualidade,
Ambiente e Segurança
•  Métodos de Apoio à Decisão Empresarial
•  Solicitadoria

M RUA DO CURRAL, CASA DO CURRAL, MARGARIDE
4610-156 FELGUEIRAS, PORTUGAL
T 255 314 002   F 255 314 120
E CORREIO@ESTG.IPP.PT   W ESTG.IPP.PT

ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO

PÓS - GRADUAÇÃO
•  Segurança Contra Incêndio em Edifícios

CTeSP
•  Desenvolvimento para a Web 
e Dispositivos Móveis
•  Gestão da Qualidade, Ambiente
e Segurança
•  Gestão de Vendas e Marketing
•  Gestão e Negócio de PME
•  Informática de Gestão
•  Redes e Sistemas Informáticos
•  Serviços Jurídicos



 SAÚDE
LICENCIATURAS
•  Audiologia
•  Biotecnologia Medicinal
•  Ciências Biomédicas Laboratoriais
•  Farmácia
•  Fisioterapia
•  Fisiologia Clínica
•  Imagem Médica e Radioterapia
•  Ortóptica
•  Osteopatia
•  Saúde Ambiental
•  Terapia da Fala
•  Terapia Ocupacional

MESTRADOS
•  Bioestatística e Bioinformática Aplicadas 
à Saúde
•  Bioquímica em Saúde - Ramos

Aplicada
Clínica e Metabólica
Biotecnologia

•  Farmácia - Especializações
Farmacoterapia e Farmacoepidemologia
Tecnologia do Medicamento e Produtos 

de Saúde

•  Fisioterapia - Especializações
Cardio-Respiratória
Desporto
Neurologia

 Promoção da Saúde 
Terapia Manual Ortopédica

•  Gestão das Organizações -Gestão
das Unidades de Saúde7

•  Higiene e Segurança nas Organizações
•  Terapia Ocupacional - Especializações

Gerontologia
Saúde Mental
Pediatria
Reabilitação Física

DOUTORAMENTO
•  Biotecnologia Avançada8 

7 Mestrado da Associação de Politécnicos do Norte
8Convénio com a Universidade de Vigo e a Universidade 
da Corunha

ESCOLA
SUPERIOR
DE SAÚDE

M RUA DR. ANTÓNIO BERNARDINO DE ALMEIDA , 400
4200-072 PORTO, PORTUGAL
T 222 061 000   F 222 061 001
E GERAL@ESS.IPP.PT   W ESS.IPP.PT



M RUA D. SANCHO I, 981
4480-876 VILA DO CONDE, PORTUGAL
T 252 291 700  
E GERAL@ESHT.IPP.PT   W ESHT.IPP.PT

ESCOLA
SUPERIOR
DE HOTELARIA
E TURISMO

HOTELARIA E TURISMO
LICENCIATURAS
•  Gestão de Atividades Turísticas
•  Gestão e Administração Hoteleira
•  Gestão de Restauração e Catering

MESTRADOS
•  Direção Hoteleira

Ramo Direção Comercial e Marketing
Ramo Hotelaria de Saúde e Bem-Estar

•  Gestão do Turismo

PÓS - GRADUAÇÕES
•  Direção Financeira de Empreendimentos 
Turísticos e Hoteleiros
•  Gestão de Unidades de Turismo em 
Espaço Rural

CTeSP
•  Operações Hoteleiras
•  Serviços de Restauração e Catering
•  Turismo e Informação Turística

CURSOS SUPERIORES DE 
ESPECIALIZAÇÃO
•  Culinary and Innovation Management
•  International Hospitality Management
•  Wine and Beverage Service Management



MEDIA ARTES E DESIGN
LICENCIATURAS
•  Design

Ramo Design Gráfico e de Publicidade
Ramo Design Industrial

•  Multimédia
•  Tecnologia da Comunicação Audiovisual
•  Tecnologias e Sistemas de Informação 
para a Web

MESTRADOS
•  Comunicação Audiovisual Especialização
   Especialização Fotografia e Cinema 
Documental
   Especialização Produção e Realização 
Audiovisual
•  Design
•  Sistemas e Media Interativos9 

ESCOLA
SUPERIOR
DE MEDIA
ARTES
E DESIGN

M RUA D. SANCHO I, 981
4480-876 VILA DO CONDE, PORTUGAL
T 252 291 700  
E GERAL@ESMAD.IPP.PT   W ESMAD.IPP.PT

PÓS - GRADUAÇÕES
•  Argumento
•  Design de Identidade e Packaging
•  Design de Interiores e Espaços
•  Design de Mobiliário

CTeSP
•  Design de Jogos e Animação Digital

9em processo de homologação



Transformamos ideias em iniciativas, 
garantindo uma formação
especializada, de alto nível 



UNIDADES DE EXTENSÃO
PENSAR O DESAFIO

As quatro Unidades de Extensão do P.PORTO constituem uma dimensão relevante da 
missão da Instituição: a articulação ensino e pesquisa e a interação dinâmica com a 
comunidade e o tecido empresarial. 

Com laboratórios de formação, inovação e aplicação, as Unidades de Extensão P.PORTO 
encorajam uma estratégia transversal para a resolução de problemas e exigências dos 
mercados mais competitivos. Estamos vocacionados para o futuro.

PSH
Porto School Hotel
O P.PORTO dinamiza cursos de hotelaria em 
contexto real. O Porto School Hotel, o primeiro 
hotel-escola de cinco estrelas em Portugal, 
é um espaço de modelo formativo laborato-
rial, recorrendo a uma formação integrada e 
a metodologias de ensino e aprendizagem 
inovadoras. Sempre sem perder de vista a 
importância da empregabilidade. 
E PORTOSCHOOLHOTEL@PSH.IPP.PT  

W PSH.IPP.PT

PDF
Porto Design Factory
Laboratório de ideias com base no trabalho 
interdisciplinar, na investigação aplicada e 
na colaboração industrial.
Ponto de encontro das oito Escolas, a Porto 
Design Factory integra a Design Factory 
Global Network (DFGN), composta por 12 
instituições de cinco continentes. Esta rede 
possibilita o intercâmbio de estudantes e 
docentes entre os diferentes núcleos, além 
da troca e partilha de conhecimentos e a 
colaboração em projetos. A DFGN está insta-
lada em todos os continentes, de Helsínquia 
a Xangai, de Melbourne a Santiago do Chile, 
passando por Leeuwarden, Genebra ou Nova 
Iorque e Porto.
E PORTODESIGNFACTORY@SC.IPP.PT  

W PDF.IPP.PT

PEA
Porto Executive Academy
Considerando que uma Academia para Exe-
cutivos é uma comunidade aprendente e um 
espaço de reflexão e partilha de experiências 
e competências, o P.PORTO criou esta Uni-
dade de Extensão com o objetivo de formar 
melhores gestores e, por consequência, criar 
melhores empresas. A PEA afirma-se como 
um centro de competências e expertise em 
domínios de conhecimentos transversais 
na formação de executivos, com especial 
enfoque nas Pequenas e Médias Empresas.
E PEAGERAL@IPP.PT

W PEA.IPP.PT

e-IPP
e-Learning e Inovação Pedagógica
É uma Unidade de e-learning e Inovação Pe-
dagógica articulada com os avanços da ciên-
cia e das novas tecnologias de comunicação.
Visa contribuir para o desenvolvimento e 
implementação de novas formas de ensino/
aprendizagem/formação na Comunidade 
P.PORTO e na sua área de influência, apre-
sentando uma atitude inovadora, dinâmica 
e direcionada às necessidades de formação 
ao longo da vida. Sempre em sintonia com 
os avanços da ciência e da tecnologia da 
comunicação.
E E-IPP@SC.IPP.PT

W E-IPP.IPP.PT



Ensino pragmático 
orientado para
a resolução de 
desafi os concretos



ENSINO E FORMAÇÃO
PENSAR TRANSVERSAL

Licenciaturas

68

Mestrados

60

Pós-Graduações

61

O P.PORTO apresenta um leque de licenciaturas, mestrados e outros cursos de especialização 
em áreas que abrangem um vasto espectro do saber: Engenharia,  Ciências Empresariais, 
Educação,  Artes, Saúde, Tecnologia e Gestão, Hotelaria e Turismo e Media Artes e Design.

 É uma oferta formativa exemplar, de vocação profissionalizante, orientada para a aquisição 
de competências fundamentais ao exercício profissional e articulado com as exigências da 
inovação e competitividade. 

Damos voz
ao talento do P.PORTO,
em autonomia,
diálogo e excelência.

Cerca de 1.500 docentes equilibram um perfil 
de competências e saber, tanto académico, 
como tecnológico ou empresarial, com práti-
ca formativa suportada por investigação, 
nacional e internacionalmente reconhecida.

Valorizamos
a criação de ambientes 
formativos únicos 
e tecnologicamente 
inovadores, promovendo 
um quotidiano desafiante 
e criativo.

A nossa identidade traduz-se na transversali-
dade da oferta formativa, nos estudantes que 
atraímos em primeira e segunda preferên-
cias, num corpo docente altamente qualifi-
cado, na nossa dimensão internacional e na 
cumplicidade com os desafios de inovação 
contemporâneos. Estudantes

18.500



INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
PENSAR EM REDE

Publicações Anuais em Revistas de Topo
ISI , SCI e SSCI

+250

Centros de Investigação

25

O eixo investigativo do P.PORTO baseia-se numa cultura de criação de novo conhecimento, 
pragmático, transversal, cuja operacionalidade combina tanto uma estratégia de parceria 
como de liderança. 

É um ADN de investigação aplicada, articulado com a investigação fundamental. Os nossos 
centros de investigação atuam num amplo espectro de conhecimento: da informática, 
engenharia, mecânica ou saúde, passando pela educação, música ou línguas. 

Investigadores Professores Doutorados

511

Artigos Publicados/Ano

1.500

Incentivamos o risco e inconformismo, promovendo 
o desenvolvimento de um ecossistema que facilite
a iniciativa empresarial e o pensamento inovador.

São 25 centros distribuídos pelas oito Esco-
las, que participam em inúmeros projetos de 
I&D nacionais e internacionais, obtendo um 
assinalável reconhecimento pela sua pro-
dução científica, manifesto, por exemplo, 
nos indicadores qualitativos das publicações 
congéneres. Possuímos ainda várias unida-
des de I&D autónomas, reconhecidas pela 
FCT e grupos de referência pertencentes a 
Laboratórios Associados e a outras unidades 
de investigação.

Os nossos investigadores estão envolvidos 
nas mais recentes pesquisas e nas inova-
ções cada vez mais emergentes, participan-
do e liderando projetos nacionais e interna-
cionais com assinalável reconhecimento 
científico e impacto concreto.

Albergamos muitos tipos de talento. E é neste 
quadro que o P.PORTO presta serviços de 
apoio à definição, promoção e dinamização 
de uma estratégia de inovação. Aqui, trans-
formamos ideias em iniciativas, pensamos 
e concretizamos em rede.



Top 10 das IES nacionais
em número de artigos publicados



INTERNACIONAL
PENSAR GLOBAL

A cooperação internacional tem sido uma 
prioridade para a missão da Instituição. Os 
nossos licenciados estão preparados para 
trabalhar em contextos multiculturais, com 
flexibilidade de adaptação à mudança e ino-
vação típica do século XXI. Os programas de 
mobilidade permitem a estudantes, investi-
gadores, docentes e não docentes a expe-
riência única de pensar, estudar, investigar 
e trabalhar globalmente. Os programas de 
cooperação internacional com mais de 700 
instituições distribuídas nos cinco continen-
tes fazem do P.PORTO uma comunidade 
fervilhante, incoming e outgoing.

Vetor fundamental 
da estratégia de 
desenvolvimento,
a transnacionalidade é 
um paradigma que habita 
todos os campus
do P.PORTO, dinamizando 
a sala de aula e encorajando 
o raciocínio criativo
ao mesmo tempo que 

fortalece o espírito científico. 

A globalização é um imperativo essencial 
para o sucesso pessoal e profissional. Vi-
vemos hoje em contexto internacional e 
o P.PORTO está comprometido em criar 
sempre mais e melhores oportunidades 
de mobilidade para os seus estudantes, 
professores e colaboradores, reforçando 
estratégias de cooperação com diferentes 
parceiros. Porque pensamos à escala global.

Países

60

Continentes

5

Projetos de Internacionalização

+30

Estudantes Internacionais em 2016

+1.500

Instituições Parceiras

700



6.ª IES com maior número de estudantes In
e 3.ª ao nível de mobilidade de docentes/staff
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Rede de apoio sistemático ao estudante 
na sua vida académica e sócio-cultural



APOIO AOS ESTUDANTES
PENSAR EM DIRETO

GABINETE DE INTEGRAÇÃO
ACADÉMICA E PROFISSIONAL
Este gabinete procura facilitar a integração 
académica dos estudantes e promover o 
sucesso académico através do seu de-
senvolvimento pessoal e enriquecimento 
extracurricular. Disponibiliza também apoio 
especializado e promove iniciativas poten-
ciadoras do desenvolvimento da carreira e da 
empregabilidade dos estudantes e diploma-
dos. São áreas de intervenção do gabinete a 
Integração Académica, Saúde e Bem-Estar, 
Desenvolvimento de Competências, Empre-
gabilidade e Gestão da Carreira.

Para reforçar a inclusão académica, o GIAP 
assegura ainda resposta aos estudantes com 
Necessidades Educativas Especiais, nomea-
damente na avaliação dessas necessidades 
e na prestação de apoio especializado.
E GIAP@SC.IPP.PT

PORTAL DE EMPREGO
O Portal é uma ferramenta online construída 
em exclusivo para a comunidade académi-
ca do P.PORTO com o objetivo de facilitar o 
contacto entre candidatos e as entidades 
empregadoras.

Aqui é possível aceder a informações, ofertas 
e recursos relevantes na área de emprega-
bilidade, entre outras vantagens.
E EMPREGO@IPP.PT

GABINETE DE ORGANIZAÇÃO ACADÉMICA
Este serviço visa apoiar o estudante nos pro-
cessos concursais de admissão, matrículas e 
inscrições nos cursos, elaborando documen-
tos de apoio e coadjuvando os processos de 
candidatura e ingresso ao ensino superior.
E ESTUDANTE@IPP.PT

GABINETE DE COOPERAÇÃO
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A estrutura de apoio à internacionalização 
inclui o Gabinete de Cooperação e Relações In-
ternacionais (GCRI) que funciona nos Serviços 
da Presidência. Todas as dúvidas podem ser 
esclarecidas por email ou presencialmente.
E GCRI@SC.IPP.PT

PROVEDOR DO ESTUDANTE
A figura do Provedor tem como missão principal 
defender e promover os direitos e os interes-
ses legítimos dos estudantes através de uma 
atuação independente, imparcial e confidencial. 
E PROVEDORDOESTUDANTE@IPP.PT

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
O associativismo estudantil é um canal 
permanentemente aberto à comunicação, 
partilha e trabalho, conceitos vitais à missão 
do P.PORTO. Estes núcleos, designados por 
Associações de Estudantes, desempenham 
um papel crucial na defesa dos interesses e 
na representação dos estudantes nos órgãos 
de gestão das várias Escolas do P.PORTO.

Estudantes Empregados ou
a Estudar após Licenciatura

84,5%
Estudantes que Trabalham
na sua Área de Formação

77,2%
Número de Utilizadores dos 
Diferentes Serviços do GIAP

1.322



SERVIÇOS  DE ACÇÃO SOCIAL
PENSAR NA PR0XIMIDADE

Os Serviços de Acção Social do P.PORTO 
concretizam uma política de proximidade 
que promove o sucesso de cada estudante, 
desenvolvendo atividades e programas que 
contribuem para a sua realização pessoal, 
cultural, científica, académica e profissional..

ALIMENTAÇÃO
Os SAS garantem o acesso equitativo à ali-
mentação através das suas unidades alimen-
tares distribuídas pelos seus três campus.

ALOJAMENTO
Uma forma de estar e ser. Em cada residên-
cia, cada estudante encontra o seu espaço 
de conforto e bem-estar. Os SAS dispõem 
de residências de estudantes localizadas 
no concelho do Porto (Campus 1) e Vila do 
Conde (Campus 2). 

BOLSAS DE ESTUDO
E AUXÍLIOS DE EMERGÊNCIA
Os SAS defendem uma política de ação so-
cial direta através da atribuição de bolsas de 
estudo e auxílios de emergência. A atribuição 
de bolsas de estudo no ensino superior tem 
como desígnio máximo apoiar o cumprimento 
de um dos princípios mais nobres da nossa 
sociedade - a equidade.

BEM ESTAR
Cultura
Os SAS promovem diversas iniciativas de 
caráter cultural destinada ao universo aca-
démico.
Desporto
O desporto é um forte fator de integração 
e coesão social, dando significado a uma 
cidadania integral e consciente.
Lazer
Os SAS promovem o espírito de comunida-
de, partilha, interajuda e solidariedade, num 
compromisso com o próximo.

Espaços de Bem-estar

3

Residências

6

Refeições Anuais

250.000

Bolseiros

4.850

PROJETOS
Orçamento Participativo - opAS 
O Orçamento Participativo da Ação Social 
permite que qualquer estudante do P.PORTO 
intervenha responsavelmente nas atividades 
a desenvolver.

Perto de Ti!
Algumas iniciativas desenvolvidas: Ações de 
acolhimento dos novos estudantes (Parceria 
com a ARS-Norte); Programas de mentoria 
dos novos estudantes (Programa Par-a-Par); 
Rastreios de saúde; Promoção de cuidados 
de saúde; Promoção do sucesso educativo.



A equidade como valor
maior da dimensão social



Faz parte deste desafi o, 
veste a nossa camisola



DESPORTO
PENSAR EM EQUIPA

A identidade P.PORTO 
assenta numa cultura de 
cooperação, competição 
e responsabilização 
própria da atividade 
desportiva.

O nosso Centro Desportivo promove e apoia 
a prática dos seus estudantes nas várias 
vertentes de competição (universitária e 
federada) e do desporto para todos.

O P.PORTO oferece à sua comunidade um 
conjunto de equipamentos e instalações 
desportivas adequadas à prática das mais 
variadas modalidades. Um pavilhão despor-
tivo com bancada para aproximadamente 
400 lugares, dois campos exteriores de relva 
sintética direcionados para a prática de fu-
tebol 5 e ténis, quatro campos de areia para 
a prática, entre outras, de voleibol de praia e 
uma parede de escalada.

Em estreita colaboração com as Associações 
de Estudantes, apoia e promove a participa-
ção dos estudantes em todos os desportos 
disponibilizados pela Federação Académica 
do Desporto Universitário – FADU, bem como 
outras atividades de âmbito curricular, de 
caráter social e de desporto adaptado.

O P.PORTO tem disponível uma Escola de 
Ténis, um Espaço Fitness para a prática de 
atividades de Cardiofi tness e Musculação, 
com o apoio especializado de Fisioterapia, 
e a prática de Desportos de Ar Livre e Des-
portos Náuticos.
E CDE@SC.IPP.PT

Complexo Desportivo

1

Atletas em Competição

300

Modalidades Desportivas

35

Utilizadores Regulares em 2016

3.000



CULTURA
PENSAR MAIS

Enquanto Instituição de Ensino Superior de 
referência, o P.PORTO assume a responsa-
bilidade de ser um agente dinâmico da cria-
ção, produção, difusão e desenvolvimento 
de cultura. 

Não estamos circunscritos 
a um laboratório, sala de 
aula ou campus.

Atentos às exigências contemporâneas, à 
ciência, às tecnologias pluridisciplinares e 
ao conhecimento social de uma realidade 
de valores multiculturais, pluriforme e sus-
tentável — é essa a filosofia de todos e cada 
um dos elementos da instituição. 

No P.PORTO acreditamos na pluralidade 
cultural e na liberdade artística, por isso 
continuamos a garantir um ensino artístico 
de excelência e uma produção cultural sem 
paralelo. Defendemos uma criação artística 
que é parte da sociedade e que promove a 
proximidade e a partilha entre criadores e 
públicos. 

A provar isto mesmo temos o Teatro Helena 
Sá e Costa, um dos nossos ex libris culturais 
— que tem como missão divulgar e fomentar 
as artes na vertente da dança, música, teatro e 
artes da imagem —, seis orquestras de projeção 
nacional e internacional, o Museu do Institu-
to Superior de Engenharia do Porto, o ciclo 
Imagens do Real Imaginado, além de vários 
grupos académicos. As Jazz Sessions do Café-
Concerto Francisco Beja são já objeto de culto, 
dentro e fora do P.PORTO e a coleção de Pintura 
Portuguesa Contemporânea da Instituição 
já esteve patente em vários espaços, como 
o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Café-Concerto

1

Orquestras

6

Editoras

2

Grupos Académicos

13

Teatro

1

Museu

1



Somos agentes
de transformação social e cultural
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PRESIDÊNCIA
POLITÉCNICO
DO PORTO

INSTITUTO
SUPERIOR
DE ENGENHARIA 
DO PORTO

INSTITUTO
SUPERIOR
DE CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO
DO PORTO

ESCOLA
SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO

ESCOLA
SUPERIOR
DE MÚSICA
E ARTES 
DO ESPETÁCULO 

ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO

ESCOLA
SUPERIOR
DE SAÚDE

ESCOLA
SUPERIOR
DE HOTELARIA
E TURISMO

ESCOLA
SUPERIOR
DE MEDIA
ARTES
E DESIGN


