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As10 licenciaturas 
mais procuradas 
no Politécnico de Leiria 
em 2020/21 
• Serviço Social 
• Desporto e Bem-Estar 
• Gestão 
• Engenharia Informática 
• Design Gráfico e Multimedia 
• Som e Imagem 
• Turismo 
• Gestão Turística e Hoteleira 
• Enfermagem 
• Fisioterapia 

inovação e pelo conhecimento, 
no âmbito do ensino superior, 
destacando-se a inovação peda-
gógica, os percursos curriculares 
flexíveis, os cursos curtos pro-
motores de requalificação e qua-
lificação avançada, bem como a 
criação de european degrees. 
São oferecidos aos estudantes 
diversos serviços de apoio (can-
tinas, residências, serviços mé-
dicos, de apoio psicológico e de 
orientação vocacional...) e fo-
menta-se a prática do desporto e 
a participação em iniciativas 
académicas e culturais. Os estu-
dantes podem candidatar-te às 
bolsas de estudo e aceder ao 
Fundo de Apoio Social ao Estu-
dante (FASE®), que, em troca da 
colaboração voluntária, fornece 
o apoio mais adequado às ne-
cessidades. O 

O FUTURO ESTÁ 
NO CONHECIMENTO 
Politécnico de Leiria está a afirmar-se a nível nacional e internacional 

O
Politécnico de Leiria é 

uma instituição de ensino 
superior pública de refe-

rência nacional, com um foco no 
desenvolvimento regional, mas 
que se afirma cada vez mais no 
contexto internacional. Enquanto 
instituição ao serviço da socie-
dade e plena nas diferentes di-
mensões, designadamente no 
ensino, investigação, inovação e 
internacionalização, está numa 
fase de crescimento, desenvolvi-
mento e afirmação na tessitura 
nacional e internacional. 
Rui Pedrosa, presidente do Poli-
técnico de Leiria, explica que a 
instituição disponibiliza forma-
ção de qualidade e orientada 
para o mercado de trabalho nas 
áreas de artes e design, ciência e 
tecnologia do mar, ciências em-
presariais e jurídicas, educação 
e ciências sociais, engenharia e 
tecnologia, saúde e desporto, e 
turismo. 
Com um universo de 13.500 es-
tudantes, o Politécnico de Leiria 
promove 50 cursos técnicos su-
periores profissionais (TeSP), 45 
licenciaturas e mais de 80 cursos 
de mestrado e pós-graduação. 
Instituição multicultural, tem 
mais de 1.500 estudantes de 75 
nacionalidades. 
Líder da universidade europeia 
Regional University Network 
(RUN-EU), o Politécnico de Leiria 
contribui para o reforço da iden-
tidade europeia suportada pela 

Na oferta formativa para 
2021/2022, destacam-se os novos 
cursos de mestrado em Educa-
ção e Inovação Pedagógica, em 
Contabilidade e Fiscalidade e em 
Empreendedorismo e Inovação, 
assim como os novos TeSP em 
Tecnologias Digitais para a 
Agroindústria, Produção e Manu-
tenção de Organismos Aquáticos, 
Turismo de Surf e em Organiza-
ção e Comunicação de Eventos. 
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MOMENTO, 
AGUARDAM 
ACREDITA-

 

ÇÃO 
SEIS NOVOS 
MESTRADOS 
NAS ÁREAS 
DA SAÚDE, 
ECONOMIA 
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DE DADOS E 
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CIONAL 

O 
Rui Pedrosa, 
presidente 
do Politécnico 
de Leiria 


