
 
AVISO 

 

No período de 31 de julho a 25 de agosto, e em outros períodos assinalados, estão encerrados, parcial ou 
totalmente, algumas Escolas e Serviços do Instituto Politécnico de Leiria, sendo assegurado o atendimento 
ao público, de acordo com o mapa abaixo. Esta iniciativa visa promover a redução de custos com o 
funcionamento de edifícios, mantendo a qualidade do serviço prestado. 
 
 

Para informações adicionais:                  Telefone: 244 830 010              e-mail: ipleiria@ipleiria.pt  
 
 

UO/Serviço Observações 

ESECS 
Encerramento parcial 

(De 23 de julho a 31 de agosto) 

De 23 de julho a 31 de agosto: 
- Aberto apenas o edifício A.  
Redução do horário de funcionamento: 
- 23 a 31 de julho - das 8:00 às 22:00 horas - dias úteis, 
aos sábados encerra às 16:00; 
- 1 a 31 de agosto - das 08:00 às 20:00 horas - dias úteis; 
- Encerramento total em agosto - sábados, domingos e 
feriados. 

ESTG 
Encerramento parcial 

(De 31 de julho a 31 de agosto) 

Edifício A: encerramento parcial (serviços mínimos de 2.ª 
a 6.ª feira com horário das 08:00 às 22:00; sábado e 
domingo encerrado). 
Edifício B: encerramento parcial (serviços mínimos de 2.ª 
a 6.ª feira com horário das 08:30 às 18:30; sábado e 
domingo encerrado). 
Edifício C: funcionamento restrito; 
Edifícios D e E: de 31 de julho a 21 de agosto - 
encerramento total; de 22 a 31 de agosto - encerramento 
parcial (serviços mínimos de 2.ª a 6.ª feira com horário 
das 08:00 às 22:00; sábado e domingo encerrado). 

ESAD.CR 
Encerramento total 
(De 7 a 21 de agosto) 

Encerramento ao público do Edifício Pedagógico 2 até 1 
de setembro. Encerramento total do Edifício da Biblioteca 
e do Edifício Pedagógico 1, de 7 a 21 de agosto. 

ESTM 
Serviços mínimos 

(De 31 de julho a 25 de agosto) 

Funcionamento da receção, expediente e secretariado. 
Horário de funcionamento das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00. 

ESSLei 
Encerramento total 
(De 7 a 25 de agosto) 

Funcionamento nos Serviços Centrais do IPLeiria 
(Edifício Sede) do Serviço de Expediente e do 
Secretariado da Direção. 
As chamadas telefónicas e correspondência são 
asseguradas nos Serviços Centrais do IPLeiria. 

Campus 5 
Encerramento total  
(De 16 a 31 de agosto) 

 

INDEA Em funcionamento   

UED Em funcionamento  

FOR.CET Serviços mínimos  

CDRsp Serviços mínimos   

CTC Em funcionamento  

SAPE 

Campi 1 e 2 - Encerramento total 
(De 1 a 21 de agosto) 

Campi 3 e 4 - Encerramento total 
(De 7 de agosto a 3 de setembro) 

 

Serviços Centrais  Em funcionamento    

Direção de Serviços de 

Documentação 
Encerramento parcial 

Atendimento ao público: 
Campus 1 - 21 a 31 de agosto, 9h00 às 18h00. 
Campus 2 - 21 a 25 de agosto, 9h00 às 18h00. De 28 de 
agosto a 1 de setembro, 9h00 às 20h00. 
Campus 3 – 31 de julho a 4 de agosto e de 28 de agosto 
a 1 de setembro, 9h00 às 18h00. 
Campus 4 - 31 de julho e de 28 de agosto a 1 de 
setembro, 9h00 às 18h00. 

Direção de Serviços 

Académicos  
Em funcionamento 

Atendimento ao público: 
Campus 1 – funcionamento normal. 
Campus 2 - Horário de funcionamento das 10h00 às 
12h00 e das 14h00 às 16h00. 
Campus 3 – atendimento a partir de 22 de agosto. 
Campus 4 – atendimento a partir de 26 de agosto. 

 

Muito obrigada pela compreensão! 


