
 
 

32 cursos de licenciatura completam todas as vagas disponíveis 

Politécnico de Leiria aumenta número de estudantes com 1.886 colocados 
na primeira fase do concurso nacional de acesso 
 
O Politécnico de Leiria aumenta o número de estudantes colocados relativamente ao ano passado com 
1.886 colocados nas suas licenciaturas, resultado da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso 
(CNA) ao Ensino Superior. «Estamos muito satisfeitos com os resultados da primeira fase, em que o 
Politécnico de Leiria colocou mais 275 estudantes que no ano letivo anterior. Este resultado vem reforçar 
a ideia do Politécnico de Leiria como uma das instituições públicas de ensino superior de referência em 
Portugal», salienta Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria. 
 
Da oferta formativa do Politécnico de Leiria, no que respeita a licenciaturas, 32 cursos preencheram já a 
totalidade das vagas disponíveis. O Politécnico de Leiria preencheu 87,9% das vagas, com a ESSLei a 
preencher a totalidade de vagas. A ESECS, a ESTG, a ESAD.CR e a ESTM tiveram taxas de ocupação 
de 91,5%, 79,7%, 97,8% e 85,3%, respetivamente.  
 
O Politécnico de Leiria teve 8.555 candidatos, que se traduziu num aumento de mais de 24% do número 
de estudantes que escolheram o Politécnico de Leiria nas suas opções. Entre os 1.886 novos estudantes 
colocados, 1.072 entraram na sua primeira opção, que se traduz num aumento de 11,3%. 

 
Entre os cursos que completaram a totalidade das vagas colocadas a concurso, os que registaram a 
média de entrada mais alta – do último estudante colocado – foram: Design Gráfico e Multimédia (160,7), 
Fisioterapia (159,6), Enfermagem (145,2), Gestão (140), Jogos Digitais e Multimédia (139,8), Som e 
Imagem (139,6) e Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português (138).  

 
Leiria, 27 de setembro de 2020 

Para mais informações contactar: 
Midlandcom – Consultores em Comunicação 
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 
Cristiana Alves * 939 234 512 * 244 859 130 * ca@midlandcom.pt  
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