
Nome Lista Destinatários

Globais

funcionarios.sede@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes a desempenhar funções edificio Sede

funcionarios.sc@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes afectos aos Serviços Centralizados

funcionarios@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes do IPLeiria (de todas as unidades)

docentes@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes do IPLeiria (de todas as unidades)

naodocentes@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes do IPLeiria (de todas as unidades)

naodocentes.ipleiria@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes do IPLeiria exceto SAS

comunidade@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria de todos os Campi

comunidade.sc@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria do edificio Sede

comunidade.c1@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria do Campus 1

comunidade.c2@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria do Campus 2

comunidade.c3@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria do Campus 3

comunidade.c4@ipleiria.pt Todos os colaboradores do IPLeiria do Campus 4

ipleiria@my.ipleiria.pt Todos os estudantes do IPLeiria (de todas as unidades)

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - ESECS

funcionarios.esecs@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

docentes.esecs@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes

naodocentes.esecs@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes

esecs@my.ipleiria.pt Todos os estudantes da ESECS

Escola Superior de Tecnologia e Gestão - ESTG

funcionarios.estg@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

docentes.estg@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes

naodocentes.estg@ipleiria.pt Todos os funcionarios não docentes

estg@my.ipleiria.pt Todos os estudantes da ESTG

Escola Superior de Artes e Design - ESAD.CR

funcionarios.esad@ipleiria.pt Todos funcionários docentes e não docentes

docentes.esad@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes

naodocentes.esad@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes

esad@my.ipleiria.pt Todos os estudantes da ESAD.CR

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar - ESTM

funcionarios.estm@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

docentes.estm@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes

naodocentes.estm@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes

estm@my.ipleiria.pt Todos os estudantes da ESTM

Escola Superior de Saúde - ESS

funcionarios.esslei@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

docentes.esslei@ipleiria.pt Todos os funcionarios docentes

naodocentes.esslei@ipleiria.pt Todos os funcionarios não docentes

ess@my.ipleiria.pt Todos os estudantes da ESS

INDEA

funcionarios.indea@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes
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CDRSP

all.cdrsp@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

UED

funcionarios.ued@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

Centro Formação Cursos Especialização Tecnológica - FORCET

funcionarios.forcet@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

docentes.forcet@ipleiria.pt Todos os funcionarios docentes

naodocentes.forcet@ipleiria.pt Todos os funcionarios não docentes

cet@my.ipleiria.pt Todos os formandos do FORCET

CTC/OTIC

funcionarios.otic@ipleiria.pt Todos os funcionários docentes e não docentes

Serviços de Acção Social - SAS

funcionarios.sas@ipleiria.pt Todos os funcionários não docentes
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