
 
 

Preenchidas 94% das vagas disponíveis 

Politécnico de Leiria tem 2.015 vagas ocupadas  
após segunda fase do concurso nacional de acesso  
 
O Politécnico de Leiria colocou na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso mais 431 estudantes, 
preenchendo o total de vagas de 38 das suas licenciaturas. No total, contemplando os matriculados da 
primeira fase e os colocados da segunda fase, ingressaram no Politécnico de Leiria 2.015 novos 
estudantes através do concurso nacional de acesso, preenchendo 94% das vagas colocadas a concurso 
nas suas cinco Escolas.  

Este resultado confirma a tendência de crescimento verificada na primeira fase e afirma o Politécnico de 
Leiria como instituição de ensino superior de referência a nível nacional. O Politécnico de Leiria, tendo 
em conta todas as formas de acesso, incluindo os estudantes internacionais, e para além destes novos 
431 estudantes colocados na segunda fase do concurso nacional de acesso, tem já mais de 2.850 novos 
estudantes matriculados nas licenciaturas das suas Escolas. No conjunto dos TeSP, licenciaturas e 
mestrados o Politécnico de Leiria tem, aproximadamente, 5.000 novos ingressos dos mais de 12.400 
estudantes matriculados atualmente. 

Nas duas fases, a Escola Superior de Saúde (ESSLei) e a Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais (ESECS) preencheram 100% das vagas iniciais disponíveis. A Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD.CR) preencheu igualmente 100% das vagas disponíveis, à exceção do curso de Programação e 
Produção Cultural, que ainda tem oito vagas sobrantes. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
(ESTG) ocupou 86,7% e a Escola Superior de Turismo de Tecnologia do Mar (ESTM), apresenta uma 
taxa de ocupação de 89,7% das vagas colocadas a concurso.  

 

Leiria, 15 de outubro 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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