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LISTA DE SIGLAS E  
ACRÓNIMOS

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do  
Ensino Superior

CARME  Centro de Investigação Aplicada em  
Gestão e Economia

CDRSP Centro para o Desenvolvimento Rápido  
e Sustentado do Produto

CENTIMFE Centro Tecnológico da Indústria de Moldes,  
Ferramentas Especiais e Plásticos

CETEMARES Centro de I&D, Formação e Divulgação do  

CI&DEI Centro de Estudos em Educação e Inovação

CICS.Nova Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais  
[Delegação do Politécnico de Leiria] 

CIEQV Centro de Investigação em Qualidade de Vida  
[Delegação do Politécnico de Leiria]

CIIC Centro de Investigação em Informática  
e Comunicações

CIM Comunidade Intermunicipal

CiTechCare Center for Innovative Care and Health Technology

CiTUR Centro de Investigação, Desenvolvimento  
e Inovação em Turismo

COIL Collaborative Online International Learning

ECTS European Credit Transfer Accumulation System

EEES Espaço Europeu de Ensino Superior

ENERDURA Agência Regional de Energia da  
Alta Estremadura

ESAD.CR Escola Superior de Artes e Design

ESECS Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

ESSLei Escola Superior de Saúde

ESTG Escola Superior de Tecnologia e Gestão

ESTM Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar

ETI Equivalente a tempo integral

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

I&D+i Investigação, Desenvolvimento e Inovação

IDDNET

IES Instituição(ões) de Ensino Superior

INDEA Instituto de Investigação, Desenvolvimento  

INE Instituto Nacional de Estatística

IoT Internet of Things

KPI Key Performance Indicator

LIDA Laboratório de Investigação em Design e Artes

LSRE/LCM Laboratório de Processos de Separação e Reação/
Laboratório de Catálise e Materiais  
[Delegação do Politécnico de Leiria]

MOOC Massive Open Online Course

NERLEI Associação Empresarial da Região de Leiria

NUTS  
para Fins Estatísticos

OBITEC Associação Óbidos Ciência e Tecnologia

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OE Objetivo Estratégico

OO Objetivo Operacional

RCS-PT Rede Campus Sustentável Portugal

RGPD Regulamento Geral de Proteção de Dados

RJIES Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior

RUN-EU

SIGQ Sistema Interno de Garantia da Qualidade

TeSP

UED
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O Politécnico de Leiria é hoje uma instituição de ensino superior 
pública de referência a nível nacional, com um foco no desenvol-

serviço da sociedade e plena nas diferentes dimensões, designa-

está numa fase muito relevante de crescimento, desenvolvimento 

A nível global, vivemos momentos complexos e altamente desa-
societais só serão ultrapassa-

dos através de redes colaborativas globais mas que tenham a nível 
local elevado impacto na transformação económica, ambiental e 

crise pandémica que vivemos que, para além do impacto na saúde, 

Rui Filipe Pinto Pedrosa 
Presidente do Politécnico de Leiria

6
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-

esta teia, per se já bastante complexa, tem permitido colocar em 

com um forte investimento no conhecimento e na ciência, através 

É neste contexto que o Plano Estratégico 2030 do Politécnico de 
Leiria foi construído, num ambiente rico onde vários desenhos 

-

e nacional, quer a nível europeu e internacional, também foram 

Este documento estratégico, obrigatório do ponto de vista ins-
titucional, intenta inovar e guiar toda a estratégia institucional 
para um período temporal muito relevante, facto que em si é 
arrojado e inovador, mas, mais do que isso, foi uma oportunida-
de para projetar e pensar o futuro do Politécnico de Leiria com 
toda a comunidade académica, com a região, mas também com 
a participação de pessoas e entidades de dimensão nacional e 

com contributos determinantes de muitas centenas de pessoas, 
professores, investigadores, estudantes, técnicos, órgãos de go-
verno institucionais, muitas instituições externas e personalidades 

cocriação, seguramente, este documento teria menos impacto e 

-
sais, porque o conhecimento é global e multicultural e este Plano 

-

referência a nível nacional e internacional, mas que assume uma 
centralidade  e responsabilidade acrescida para gerar impacto 
local na qualidade de vida das pessoas e das instituições da 
Região onde está inserida, através da atividade educativa, social, 

No alinhamento com esta ideia, este Plano Estratégico 2030 tem 
uma visão ambiciosa, suportada por fatores distintivos, valores 

Contamos com 
todos! 

e objetivos estratégicos com elevado foco, mas que projetam a 

O Plano Estratégico 2030 é um plano de todos para todos, aberto e 
-

com todos e precisa de todos, estudantes, professores, investiga-

juntos vamos conseguir!
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SUMÁRIO  
EXECUTIVO

O Plano Estratégico 2030 estabelece as bases para a estratégia de 

-
dades, com compromisso, coerência e sustentabilidade ao longo 

uma instituição de ensino superior pública de referência ao nível 

O presente Plano Estratégico insere-se numa linha de continui-
dade face ao Plano Estratégico 2020, procedendo à necessária 

-

A elaboração do Plano Estratégico 2030 do Politécnico de Leiria 
teve por base a combinação de diferentes modelos participativos 
que envolveram a comunidade interna e atores externos, nacionais 

Desde logo, contribuindo para um diagnóstico participado, con-

Missão, Valores, Fatores Distintivos, Objetivos Estratégicos e 
-

ticipação dos stakeholders internos e externos do Politécnico 

trabalho temáticos, reuniões com as cinco Escolas do Politécnico 

de Estudantes e recolha de contributos através de uma plataforma 

auscultação dos órgãos como o Conselho de Gestão, Conselho 
-

mentada seguiu o princípio base de potenciar as oportunidades 
de participação por parte de todos os stakeholders internos e 
externos, cujos contributos foram fundamentais para o Plano 

-

tal possa contribuir para a sua implementação bem-sucedida e 

A orientação estratégica parte do estabelecimento de uma Visão 

de Leiria na década que agora inicia e consubstancia-se através 

Objetivos Operacionais, apresentados também esquematica-
mente para mais fácil leitura e comunicação no “encarte” global 

KPI (Key Performance Indicators -

ações estratégicas foi assumido o propósito de alinhamento com 
três principais Agendas Estratégicas que norteiam as alterações 
de paradigma na próxima década, nomeadamente a “Transfor-
mação pela Inovação Social”, “Transformação Digital” e “Trans-



CARACTERIZAÇÃO  
DO POLITÉCNICO  

DE LEIRIA
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-

O Politécnico de Leiria tem sede em Leiria e está presente em vários pontos da região de Leiria e Oeste através das suas Escolas 

CAMPUS INFRAESTRUTURA

Serviços Centrais + Serviços de Ação Social

Campus ESECS + unidades de  investigação

Campus

Campus

Campus ESTM + unidade de investigação

Campus Hub de inovação em saúde

CDRSP

MARE Politécnico de Leiria

LabCenter

Quadro I. Campi do Politécnico de Leiria
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Nos campi os estudantes têm ao seu dispor um conjunto de 

modernos e bem equipados, dos quais se destacam os diversos 

do apoio social de base (bolsas de estudo, cantinas, restaurantes, 
residências, serviços médicos, atividades desportivas) e de apoio 

conhecimento, o Politécnico de Leiria desenvolve atividade nos 
domínios:

-
ferir os graus académicos de licenciado e de mestre e o 

outros diplomas não conferentes de grau académico, nos 
termos da lei;

 
tecnológico;

-
mento;

desenvolvimento;

com instituições congéneres;

que altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino su-

-

importante e que abre várias oportunidades institucionais nas 

principais linhas de investimento estratégico no ensino superior a 

da identidade europeia suportada pela inovação e pelo conhe-

a criação de European Degrees

O Politécnico de Leiria oferece atualmente 44 licenciaturas, 
48 mestrados, 1 doutoramento em associação, 24 pós-gra-
duações e 46 cursos TeSP, em áreas de conhecimento como a 
Educação e Ciências Sociais, Tecnologia e Engenharia, Artes 
e Design, Turismo, Saúde e Desporto, Ciências Empresariais 
e Ciência e Tecnologia do Mar, contando com cerca de 13 mil 
estudantes, nacionais, provenientes de todo o país, e interna-
cionais (cerca de 1.500 estudantes internacionais). Para além 
da existência do primeiro doutoramento em Portugal em asso-
ciação entre um Politécnico e uma Universidade (U. do Minho), 
acreditado em 2020, o Doutoramento em Fabrico Digital Direto 
para as Indústrias dos Polímeros e Moldes, no Politécnico de 
Leiria existem mais de 80 estudantes de Doutoramento, que 
desenvolvem os seus trabalhos de investigação nas Unidades 
de Investigação do Politécnico de Leiria, sob orientação dos 
seus Professores e Investigadores. Inclui ainda diversos cur-
sos de formação especializada e formação contínua, cursos 
preparatórios para o acesso ao ensino superior de maiores de 
23 anos e o Programa 60+. Todos os seus ciclos de estudos 
cumprem com os requisitos legais e encontram-se acreditados 
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES). Além da acreditação de cursos obrigatória pela A3ES, 
o Politécnico de Leiria sujeita-se voluntariamente a outras 

a nível internacional, que representam uma marca adicional 
de qualidade. De salientar ainda, que o Sistema Interno de 
Garantia da Qualidade do Politécnico de Leiria foi sujeito a 
um processo de auditoria pela A3ES, que resultou na sua 

Para apoio ao desenvolvimento das suas atividades, o Politécnico 

-
boradores técnicos e administrativos), incluindo os Serviços Ação 
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ECOSSISTEMA DE I&D+i

O Politécnico de Leiria é uma instituição focada na Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (I&D+i), encontrando-se inserido 
num ecossistema de I&D+i orientado para o tecido empresarial e 

-

Figura 1 - Ecossistema de I&D+i do Politécnico de Leiria

5  
Escolas 
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2  
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1  
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 Laboratórios

15  
Unidades  
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3 
 Infraestruturas  
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 Parque de Ciência  
e Tecnologia

5  
Laboratórios  
Colaborativos

1 
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Tecnológico

1 
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1 
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3 
 Incubadoras  de  
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2  
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1  
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5  
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ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

O Politécnico de Leiria dispõe de estatutos aprovados e homolo-

Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicados pelo Despacho 

-

Superior (RJIES), que regula  designadamente a sua constituição, 

ENQUADRAMENTO REGIONAL

Pombal e Porto de Mós), Região do Oeste (Alcobaça, Alenquer, 
-

 

R E G I Ã O 
C E N T R O 

CIM 
LEIRIA

CIM 
OESTE

Leiria

Marinha Grande

Caldas da Rainha

Torres Verdas

Peniche
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O Plano Estratégico 2030 visa construir a estratégia de médio e 

atuais e do futuro, bem como aproveitar as oportunidades, com 
compromisso, coerência e sustentabilidade ao longo tempo, tor-

ensino superior pública de referência a nível nacional e interna-

do Politécnico de Leiria teve por base a combinação de diferentes 
modelos participativos que envolveram a comunidade interna e 

O primeiro passo, importante, foi a aprovação da dimensão tem-
poral (2030) do plano pelo Conselho Geral do Politécnico de 
Leiria, bem como a metodologia estratégica, o planeamento para 
a sua elaboração e ainda a responsabilidade da sua preparação 

 

PLANEAMENTO

 
Politécnica do Futuro

 
conhecimento e geração  

de valor

Excelência no Ensino Ciência com Impacto

Espaços 
 

de serviços

e trabalho em rede

Sustentabilidade
Financieira

Talento e
Empregabilidade

Centralidade criativa,
cultural, social 
e desportiva

10 TEMAS ESTRATÉGICOS

SESSÕES
PARTICIPATIVAS I

(10 SESSÕES)

PE2020

Missão

Visão

Valores

Fatores críticos 
de sucesso

Linhas 
orientadoras

Missão

Visão

Valores

Fatores distintivos

Metodologia 
MEMA

formulação 
estratégica

Elementos 
indentitários 

2030 

Missão

Visão

Valores
Fatores  

distintivos

Ser uma

Politécnica
do Futuro

Criar
investigação 
e inovação

com impacto

as pessoas

Melhorar e
transformar os
espaços físicos

e virtuais

Promover
a excelência

no ensino

Gerar 
centralidade 

social, criativa 
e cultural

6 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
2030

SESSÕES
PARTICIPATIVAS II

(6 SESSÕES)

PE2020 

Objetivos 
estratégicos

Indicadores

Metodologia 
3R do Modelo 
Participativo

Linhas 
orientadoras

Objetivos operacionais

Indicadores

Ações

estratégicas

formulação
estratégica

AGENDAS
ESTRATÉGICAS
INOVAÇÃO SOCIAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TRANSFORMAÇÃO VERDE

Plano estatégico 2030

Objetivos operacionais

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Métricas

Ações estatégicas

PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE INTERNA 

E  AGENTES EXTERNOS
Envolvimento da Comunidade Plataforma online

Reuniões com Conselho Geral, Conselho 
de Gestão Alargado,  Escolas, Unidades 
de Investigação, Direções de Serviços  e 

Associações de Estudantes

Contactos bilaterais

do Plano Estratégico 2030
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A metodologia foi executada, essencialmente, em seis grandes 
etapas:

1. Planeamento

-
-

atuação da instituição na sociedade e na região, nomeadamente: 

-

de trabalho, um para cada tema, constituídos por pessoas da 
comunidade interna (estudantes, professores, investigadores e  
técnicos) e por personalidade externas, nacionais e internacionais 
(alumni, representantes de empresas, incubadoras/aceleradoras, 
professores de outras Instituições de Ensino Superior (IES), reitores 
e presidentes de IES, Centros Tecnológicos, presidentes de Autar-
quias, Associações Desportivas, Instituições Culturais, Entidades 
Prestadoras de Cuidados de Saúde, entre outros), procurando 
ter uma cobertura alargada de conhecimentos, competências, 

2. Sessões Participativas

online, 

-
pação interativa nos questionários, em que cada participante podia 

o facto de todas sessões terem sido promovidas num formato 
online acabou por se revelar um aspeto facilitador da participação 
dos vários intervenientes, particularmente os que residem ou 

nas duas rondas de sessões participativas e num conjunto de 

Primeira Ronda de sessões participativas

-

Fatores Críticos de Sucesso que evoluíram para uma dimensão 

conta o tema estratégico da sessão, cada participante teve a 
oportunidade de expressar a sua opinião, seguindo a abordagem 
MEMA (“Manter”, “Eliminar”, “Melhorar” e “Acrescentar”), sendo, 
como consequência da mesma, ativada uma discussão sobre os 

linhas orientadoras para a evolução dos elementos identitários 

A conclusão da primeira ronda de sessões participativas culminou 
com a formulação estratégica inicial dos Elementos Identitários do 
PE2030 (Missão, Visão, Valores e Fatores Distintivos), bem como 

Segunda Ronda de sessões participativas

-

da metodologia “3Rs do Modelo Participativo” cada participante 

operacional e, de seguida, foi aberta uma discussão sobre os 
indicadores adequados para medir o objetivo operacional em 

-

Ações Estratégicas orientadoras para a sua prossecução, tal como 
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3. Reuniões Bilaterais

Os convidados a participar nos Grupos de Trabalho, que não 
tiveram oportunidade de participar nas sessões, foram contac-
tados com o objetivo de alargar os contributos para a construção 
do PE2030 do Politécnico de Leiria, onde foram apresentados 
os resultados obtidos nas sessões participativas e recolhidos 

bilaterais, cujos contributos foram fundamentais para enriquecer 
os resultados alcançados previamente a partir dos Grupos de 

4. Reuniões com Conselho Geral,  
Conselho de Gestão Alargado, Escolas,  
Unidades de  Investigação, Direções de  
Serviços e Associações de Estudantes

No propósito de construir um plano estratégico com o máximo 
envolvimento possível da comunidade académica, de modo a que 
este seja promotor de um sentimento de pertença institucional, 
construído por todos para todos, foram desenvolvidas várias 
estratégias de envolvimento da comunidade académica, o que se 
revelou absolutamente decisivo para o enriquecimento do PE2030 
e para a consolidação dos elementos identitários, bem como no 
que se refere aos objetivos estratégicos, aos objetivos operacionais 

-
ções de Estudantes, contando com 5 participantes na primeira 

sede de Conselho de Gestão Alargado onde foram ouvidos os 
Diretores de todas as Escolas, uma sessão em reunião de Direções 
de Serviços das escolas e transversais e, por último, três sessões 

elementos formulados para o Plano Estratégico 2030, e foram 
recolhidos vários contributos e sugestões de melhoria, bem como 

5. Plataforma online de recolha de contributos 

uma plataforma aberta a toda a comunidade, na qual estavam 
patentes os elementos do Plano Estratégico 2030 formulados, 

Dada a situação pandémica vivida no país e no mundo, aquan-
do da preparação do presente documento, todo o processo de 

de forma online
elementos com um papel participativo na construção do Plano 

Em suma, a metodologia implementada seguiu o princípio base 
de potenciar as oportunidades de participação por parte de to-
dos os stakeholders internos e externos do Politécnico de Leiria, 
cujos contributos foram fundamentais para o Plano Estratégico 

contribuir para a sua implementação bem-sucedida e concreti-
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MISSÃO

a comunidade assume com o caminho percorrido, com as caracte-

O POLITÉCNICO DE LEIRIA É UMA INSTITUIÇÃO DE ENSI-
NO SUPERIOR MULTICULTURAL DEDICADA À EDUCAÇÃO, 
FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO, QUE CAPACITA 
CIDADÃOS COM COMPETÊNCIAS RELEVANTES PARA A SO-
CIEDADE E QUE GERA CONHECIMENTO COM IMPACTO NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REGIONAL E GLOBAL.

Esta missão começa por destacar o carácter multicultural que 
prevalece nos campi
diversidade de culturas, onde a coexistência e a convivência de 
cidadãos oriundos de diferentes partes do mundo são uma fonte 

Nos seus pilares de atuação, a educação, a formação, a inves-
tigação e a inovação surgem ao mesmo nível, tornando claro o 
compromisso do Politécnico de Leiria em capacitar cidadãos para 

sociedade

A capacitação de cidadãos com competências relevantes é 

atuais e de elevada qualidade, bem como pelas estratégias de 
formação ao longo da vida e dos programas de cooperação e 

-

de promover uma relação forte com a sociedade geradora de 
conhecimento
estimula a geração de conhecimento e inovação de elevado valor, 
com impacto transformador na sociedade e no desenvolvimento 
global sustentável

Leiria como instituição de ensino superior pública de referência 
global, mas que não perde o seu foco estratégico para o desen-
volvimento regional

VISÃO

A visão expressa a forma como o Politécnico de Leiria pretende 
consolidar o prestígio enquanto instituição de ensino superior 
pública, mas também como a instituição pretende ser reconhe-

Tem necessariamente de ser uma visão ambiciosa e que retrate, 
simultaneamente, as ações e aspirações futuras motivando toda 

orienta o Politécnico de Leiria é a seguinte:

EM 2030 SOMOS UMA UNIVERSIDADE POLITÉCNICA RE-
CONHECIDA, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, PELA 
QUALIDADE E ATUALIDADE NA FORMAÇÃO, SUPORTADA 
PELA FLEXIBILIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PER-
CURSOS ACADÉMICOS, PELO CONHECIMENTO AO SERVIÇO 
DA SOCIEDADE, PELA CENTRALIDADE CRIATIVA E CULTU-
RAL E PELOS CONTRIBUTOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
GLOBAL SUSTENTÁVEL.

-
ção de Universidade Politécnica
Universidade, simplesmente porque tem um reconhecimento e 
perceção social, nacional e internacional, claro e distintivo e é 
universal Politécnica -
tanciais: a primeira, assumindo internamente, mas principalmente 
na relação com a sociedade, que queremos continuar a fazer 
o mesmo, ou seja, a ter ensino gerador das competências do 
presente e do futuro, a preparar os nossos estudantes para o 
mercado de trabalho e para as necessidades de empresas e 
instituições serviços e projetos I&D+i em cocriação 
com empresas e instituições e a colocar o conhecimento ao ser-
viço da sociedade; a segunda, porque devemos projetar o futuro, 

Em linha com a estratégia da European Education Area, o po-
sicionamento futuro do Politécnico de Leiria passa pelo reco-
nhecimento ao nível da qualidade e atualidade da formação, 
suportada por uma maior inovação pedagógica e por modelos 

-
tes nacionais e internacionais poderão desenhar o seu próprio 
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percurso formativo e obter microcréditos reconhecidos em toda 

e transformador da região, devido à capacidade de gerar, partilhar 
conhecimento que está ao serviço da sociedade e 

dos cidadãos, com papel relevante no emprego e no desenvolvi-
mento global sustentável
o motor de centralidade criativa e cultural da região, tornando-a 
mais atrativa e inserida num contexto global sustentável essencial 

VALORES

Os valores são os nossos princípios, os comportamentos e as 
atitudes assumidos por todos os membros da comunidade do 
Politécnico de Leiria e que norteiam as atividades desta institui-

valores que nos movem:

Qualidade

A qualidade do ensino, formação, investigação e inovação é um 
pressuposto fundamental assumido no dia a dia dos estudantes, 

-

proporcionando à academia um ambiente adequado, seguro, 

Criatividade e Inovação

tem capacidade de se renovar a si própria, de ousar e de antecipar 

estimular novas ideias, criativas e inovadoras, no ensino, formação 
e na investigação, contribuindo para a geração de conhecimento 
com impacto na sociedade e com ligação ao tecido empresarial 

Ética e Responsabilidade

Reger-se pelos princípios éticos e morais na sua intervenção junto 

elemento básico da prática do ensino, formação, investigação e 

-

Sustentabilidade

Contribuir para o desenvolvimento global sustentável, através 
do seu alinhamento com a transformação social, transformação 

Pluralidade

A liberdade de pensamento, a diversidade e a multiculturalidade 
são fatores fundamentais no ensino superior e que contribuem 

-

inclusiva, intercultural e global, o Politécnico de Leiria assume a 

Inclusão

particularmente os membros da sua comunidade académica, inde-
pendentemente das suas caraterísticas particulares e esforça-se 
por adequar a sua ação de forma a permitir gerar condições para 



FATORES  
DISTINTIVOS
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QUALIDADE, ATUALIDADE E ABRANGÊNCIA DA  
FORMAÇÃO

O compromisso institucional do Politécnico de Leiria com a qua-

No que respeita à oferta formativa, esta está em linha com a 
estratégia europeia para o ensino superior, preparando os estu-

espectro alargado de ciclos de estudos, não só em relação à di-

mas também na tipologia de cursos oferecidos, a saber, cursos 

A qualidade e atualidade da formação são asseguradas através 
de um conjunto de estratégias e procedimentos de garantia da 
qualidade integrados no Sistema Interno de Garantia da Quali-

contínua, a formação do Politécnico de Leiria evidencia-se pela 

e tendências futuras das múltiplas dimensões do contexto em 

CAPACIDADE DE INICIATIVA, ANTECIPAÇÃO,  
CRIATIVIDADE E OUSADIA 

da investigação, o Politécnico de Leiria pretende continuar a ser 
reconhecido como uma instituição criativa, ousada e arrojada 

Há um conjunto de fatores que atualmente distinguem o Politécnico de Leiria, que permanecerão como fatores diferenciadores no 

Capacidade de  
iniciativa,  

antecipação,  
criatividade e  

ousadia

Flexibilidade 
curricular 
e inovação 
pedagógica

Conhecimento  
ao serviço da 

sociedade

Valorização 
das pessoas

Campus 
internacional 
e ambiente 

intercultural

Comunicação Empregabilidade

Qualidade regional, 
centralidade e  
cocriação em  
contextos de 
proximidade

Campi  
sustentáveis

Transformação 
digital

Inovação social 
e inclusão

Qualidade, 
atualidade e 
abrangência 
da formação
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Com o propósito de reforçar a sua ligação ao tecido empresarial 
e institucional, tanto na região como no mundo, o Politécnico de 

-
tivas conjuntas tanto ao nível do ensino, formação, investigação e 

a redes de cooperação nacionais e internacionais, promotoras da 
transformação da sociedade, é determinante para antecipar e 

FLEXIBILIDADE CURRICULAR E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

-
-valia para a construção de uma educação inclusiva e atrativa 

internacionais podem desenhar o seu próprio percurso formativo, 
escolher e combinar diferentes unidades curriculares de base e 
unidades curriculares livres, onde se incluem iniciativas que pro-

como atividades para o desenvolvimento de competências trans-

estruturas modulares de formação de curta duração que permi-

A inovação pedagógica é uma prioridade e um elemento distintivo, 
estimulando a geração de uma oferta formativa permanentemente 
inovadora e atual, suportada não só pela formação pedagógica 

indutores de inovação e criatividade, bem como por espaços 

CONHECIMENTO AO SERVIÇO DA SOCIEDADE

A ciência, inovação e investigação com impacto na sociedade e 
no desenvolvimento global sustentável é fundamental para o 

-

alargamento das redes de parceiros nacionais e internacionais 
é determinante para complementar competências, difundir e 

-
dade europeia, global e multicultural, focada na transformação 
da sociedade e, em particular, no desenvolvimento das regiões, 

interligação com a sociedade, expressa através da sua forma-
ção fortemente orientada para as competências, mas também 

será reforçado pela maior integração das dimensões do ensino e 
formação e de investigação e inovação, através do incremento dos 
modelos de ensino baseados em experiência e experimentação, 
bem como pelo aumento do envolvimento dos estudantes em 

-

CAMPUS INTERNACIONAL E AMBIENTE INTERCULTURAL

O Politécnico de Leiria tem já um longo percurso de internaciona-

e na cooperação em projetos de investigação e inovação com 

veio reforçar a captação de estudantes oriundos de diferentes 
países, aumentando a multiculturalidade nos campi, as ações 
promotoras de interculturalidade e ainda as parcerias com outras 
IES que, per se
curricula campus com um ecossistema verdadeiramente in-
ternacional é uma fonte de oportunidades de desenvolvimento e 

instituições de ensino superior é um fator de prestígio, qualidade e 
reconhecimento internacional, o reforço da cultura de uma Europa 
com valores comuns suportados pelo conhecimento terá um papel 

instituição de ensino superior global, mas terá também efeitos 
positivos, diretos e particulares, no desenvolvimento e formação 
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de Língua Portuguesa (CPLP), China, particularmente Macau, e 
América Latina, continuará a ser uma prioridade enquanto fator 
determinante para a diversidade cultural, para a mobilidade bi-
lateral, graus conjuntos, projetos de investigação e projetos de 

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

-

Ao proporcionar o acesso a oportunidades de desenvolvimento 

-
trução de Campi
bem-estar, com condições de trabalho e de relações sociais únicas, 
promove, na sua essência, a qualidade de vida dos professores, 

COMUNICAÇÃO

A estratégia e gestão da comunicação é um fator decisivo no su-

de gestão, tem um papel essencial na promoção da cultura e clima 

partilha e articulação das atividades e no envolvimento de toda 
a comunidade académica nos processos de implementação das 

processos de divulgação da instituição e da sua atividade são 
essenciais para garantir o envolvimento e a ligação à sociedade, 
garantindo o conhecimento externo da qualidade da formação 

e reforçando continuamente os níveis de notoriedade regional, 

EMPREGABILIDADE

As entidades empregadoras reconhecem a qualidade e rigor da 
oferta formativa do Politécnico de Leiria, privilegiando os estudan-

-
dantes combinam competências transversais, como a capacidade 
de liderança, comunicação e relacionamento interpessoal, gestão 
do tempo, línguas, entre outras, que são critérios de seleção no 

INOVAÇÃO SOCIAL E INCLUSÃO

A participação em redes de cooperação nacionais e internacio-

Politécnico de Leiria está ligado ao , 

e integração plena de estudantes com necessidades educativas 

-

QUALIDADE REGIONAL, CENTRALIDADE E COCRIAÇÃO 
EM CONTEXTOS DE PROXIMIDADE

O Politécnico de Leiria encontra-se no centro de uma região 
-

para os valores humanistas da cooperação e sustentabilidade, o 
Politécnico de Leiria assume-se como um dos principais interes-
sados na conceção, execução e cooperação em vários projetos 

A proximidade entre instituições, tecido produtivo e seus repre-
sentantes permite aprofundar as propostas e ações de cooperação 
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sejam promotores de atividades de mediação e literacia para as 

CAMPI SUSTENTÁVEIS

Campus 
Sustentável Portugal (RCS-PT), uma rede de cooperação desti-
nada a promover a sustentabilidade nas universidades e politéc-
nicos portugueses, e assim contribuir para uma sociedade mais 

rigor na implementação de práticas mais sustentáveis nos seus 
campi, pela promoção da literacia para a sustentabilidade junto da 
comunidade e pelo fomento de uma cultura socialmente respon-

em redes interdisciplinares de especialistas na temática da sus-
tentabilidade e a colaboração em projetos de I&D neste domínio, 
além de promover a mobilidade de estudantes, investigadores, 
professores e técnicos entre diferentes instituições nacionais 
e internacionais, irá reforçar a partilha de conhecimentos com 

campi
aos indicadores do ) 
pelas práticas que adotam, pela qualidade de vida e bem-estar 
da academia e ainda pela possibilidade da criação de roteiros 
para a neutralidade carbónica, enquanto projeto piloto, tendo o 
ambiente dos campi

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O Politécnico de Leiria pretende continuar e acelerar a sua trans-
formação digital e, simultaneamente, ser um agente de mudança 
no apoio às empresas, à arte e à cultura neste mesmo domínio, 
ajudando-as a posicionarem-se na nova era digital, mas com 

Ao dotar os campi
de combinar os diferentes espaços físicos, virtuais, infraestruturas, 
equipamentos, sistemas e processos, bem como capacitar as pes-
soas com novas competências digitais, o Politécnico de Leiria será 
uma referência na implementação de uma mudança concertada e 
bem-sucedida para uma transformação digital responsável, onde 

O Politécnico de Leiria procurará ter uma participação ativa, por 
exemplo, em laboratórios de experimentação e investigação 
aplicada, laboratórios colaborativos,  e 
parques de ciência e tecnologia, contribuindo para a transfor-
mação digital e transformação verde da Região de Leiria e Oeste, 
nas suas vertentes de capacitação e literacia, sustentabilidade, 



ORIENTAÇÃO  
ESTRATÉGICA 2030
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Objetivos Estratégicos

pela análise PESTAL (Anexo 2), pela análise SWOT (Anexo 3) e, principalmente, pelos fatores distintivos, bem como pelo facto de a 

>  
>  
>  
>  
>  
> 

Na construção da orientação estratégica foram ainda criadas três agendas de transformação estratégicas

Figura 3

Objetivos Operacionais e Atividades Estratégicas
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OE1   Ser uma universidade politécnica  
do futuro

Ser uma universidade politécnica do futuro é ser uma instituição 
de ensino superior que participa em redes colaborativas regio-
nais, nacionais e internacionais promotoras da transformação 
da sociedade suportada pelo conhecimento, pela criação de 
competências do presente e do futuro oferta formativa 
atual, inovadora e em associação com outras instituições de 
ensino superior referência, suportada pela inovação pedagó-

percursos académicos
cidadãos globais, onde os contextos promotores de internacio-
nalização
liderança de redes de internacionais alinhadas com os grandes 

-

bem como a construção de european degrees
Universidade Europeia RUN-EU será um motor incontornável 
desta ideia da universidade politécnica do futuro, criando res-

forte para a adoção da designação “Universidade Politécnica 
de Leiria”, que combina a perceção social nacional e interna-
cional

inovação com impacto, bem como na preparação dos estudan-
tes com competências relevantes para o mercado de trabalho, 

Politécnica de Leiria”, porque projeta o futuro sem perder a sua 

unidos esforços institucionais e colaborativos junto dos decisores 
políticos e dos órgãos governativos de índole regional, nacional 

Para alcançar a plenitude de ser uma Instituição de Ensino Su-
perior do futuro, o Politécnico de Leiria pretende outorgar o grau 
de doutoramento em interface com empresas e instituições 

permitindo o desenvolvimento de competências para a inserção 
dos doutores no mercado de trabalho não académico e alavan-
cando o ecossistema de Investigação e Inovação da Região de 

OE2   Promover a excelência no ensino

Enquanto instituição que capacita cidadãos com competências 
relevantes para a sociedade e que gera conhecimento com im-
pacto para o desenvolvimento sustentável regional e global, 
é primordial envolver as empresas e instituições no processo 
de modernização da oferta formativa centrada no estudan-
te, na inclusão e naquelas que serão as competências críticas 

impulsionará o desenvolvimento concertado de competências 
 e técnicas, a par do desenvolvimento 

A forte aposta na inovação pedagógica promove a adoção de 
metodologias pedagógicas modernas e a criação de espaços leti-
vos mais atrativos, inclusivos e indutores de criatividade coletiva, 

para o empreendedorismo e para o futuro, contribuindo de forma 
inequívoca para o sucesso académico e o combate ao abandono 

OE3   Criar investigação e inovação  
com impacto

A ciência, investigação e inovação direcionadas e ao dispor dos 

Neste enquadramento, o Politécnico de Leiria pretende reforçar 
o papel das suas Unidades de Investigação no ecossistema de 
investigação e inovação da Região de Leiria e Oeste, impulsio-
nando a geração de conhecimento associado ao desenvolvimento 
de novos ou melhorados produtos, processos e serviços, sem 
descurar a integração da investigação e da inovação no processo 

Nos últimos anos, o Politécnico de Leiria tem alcançado um cres-
cimento gradual e sustentado com a aprovação de projetos I&D+i 
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regionais, nacionais e internacionais, bem como na capacidade 

resultados de I&D passíveis de proteção da propriedade industrial 

transferência para empresas já a operar no mercado, quer através 
da criação de Startups e Spin Offs -
ta prosseguir e reforçar este percurso, robustecendo os resultados 

-

de resultados, acessíveis e com usabilidade mais imediata pela 
sociedade, tais como relatórios técnicos publicados e colocados 

nacionais e europeus para alargar a rede de cooperação com 

empresas, instituições de solidariedade social, centros de cuidados 
de saúde, entre outros, estimulando e promovendo a partilha e a 

Ademais, o reforço das redes e parcerias I&D+i nacionais e inter-
nacionais importa para, entre outras, reunir todas as condições 
de submissão de programas de doutoramento de interface à 
A3ES, em associação com IES portuguesas e internacionais, com 

OE4   Valorizar as pessoas

As pessoas são o ativo mais valioso do Politécnico de Leiria, uma 

Os professores, investigadores e técnicos têm um papel abso-
lutamente determinante e central na atividade do Politécnico de 
Leiria e naquilo que a instituição representa na sociedade, pelo 
que o desenvolvimento de políticas centradas nas pessoas, 
suscetíveis de reforçar as competências e o espírito de equipa e 
de entreajuda, são cruciais para estimular o sentido de pertença 

-
dimento às necessidades atuais e futuras de cada indivíduo, nas 

os fatores que favoreçam uma harmonia das suas competências 
e funções, vida familiar, saúde e bem-estar, de tal modo que per-
mita tirar o máximo partido das qualidades de cada ser humano, 

Reconhecer o mérito, empenho e compromisso institucional 
das pessoas nas suas funções e a criação de oportunidades de 
progressão na carreira -

-

e técnicos apoio em ações de formação, bolsas de mobilidade e 
, no país ou no estrangeiro, 

-
verá, indubitavelmente, o alinhamento com a missão, estratégia 

OE5    Melhorar e transformar os espaços 
físicos e virtuais

Os campi sustentáveis que o Politécnico de Leiria pretende criar 
partem da ambição estratégica de catalisar o desenvolvimento 
sustentável não só da instituição, mas da Região de Leiria e Oes-

campi sustentáveis
e a combinação da inovação social, a transformação digital e 
a transformação verde, ao dispor da comunidade interna e da 

A elaboração de um Plano de Transformação Digital visa não 
só a transformação digital do Politécnico de Leiria, mas também 
contribuir para a transformação digital e verde da Região de 
Leiria e Oeste, nas suas vertentes de capacitação e literacia, 

-

Criar espaços verdes e espaços dedicados a encontros, partilha, 

-
gação, inovação e de estruturas de suporte técnico, privilegiando 
opções eco-sustentáveis, são fundamentais para criar condições 
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únicas de estímulo à vivência académica, qualidade de vida de 
estudantes, professores, investigadores e técnicos nos campi

OE6    Gerar centralidade social,  
criativa e cultural

O Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior pública 
global, mas que tem um foco para a cooperação e o desen-
volvimento regional em Leiria e Oeste de Portugal
regiões, área coincidente com a Rede Cultura 2027, pretende 
ser uma instituição de referência no campo social, criativo e cul-
tural, concebendo, executando e apresentando publicamente 
propostas enquadradas pela cooperação para a sustentabilidade, 
na dimensão social, económica e cultural, desde a escala local 
da região à escala global que os processos de trabalho implicam 

O Politécnico de Leiria encontra-se num território rico do ponto de 

instituição ativa na interação com os programas estatais para a 
literacia das ciências, das artes e da leitura, mas também ativa 
ao nível das instituições públicas, nomeadamente municipais, 

em algumas destas áreas providencia capacidade de conceção, 
execução e apresentação de projetos com uma escala de com-

independentemente do seu grau de preparação, faixa etária ou 

O Politécnico de Leiria é uma instituição comprometida com os 

efeito, propõe-se desenvolver e aprofundar os projetos de coo-
peração com as instituições públicas, privadas e de solidariedade 
social, que serão agregados e divulgados na agenda cultural do 
Politécnico de Leiria

Ao fortalecer a responsabilidade social e, em particular, a rede de 
voluntariado do Politécnico de Leiria, incentivando estudantes 

pretende-se espelhar o compromisso da instituição com a socie-

dade, contribuindo em causas concretas, mas especialmente na 

a qualidade de vida dos utilizadores dos campi, em benefício 
da saúde mental, nutrição, e prevenção de doenças e compor-
tamentos de risco, considerando sempre a sustentabilidade e a 
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Agendas Estratégicas

Alinhamento dos Objetivos Operacionais com as Agendas 
Estratégicas

lado, o posicionamento que o Politécnico de Leiria ambiciona, 

3 principais Agendas Estratégicas que norteiam as alterações de 
paradigma na próxima década, nomeadamente a “Inovação So-

diagnóstico efetuado sobre o que é hoje o Politécnico de Leiria, 
através da uma análise dos pontos fortes e fracos, ameaças e opor-
tunidades (Análise SWOT) e dos fatores políticos, económicos, 
sociais, tecnológicos, ambientais e legais (Análise PESTAL) que 

e linhas orientadoras para Ações Estratégicas a implementar até 

As agendas estratégicas de impacto nacional e internacional 

merecem a nossa atenção, nomeadamente “Pacto Ecológico Euro-

o caminho para a recuperação da crise pandémica que se insta-
lou em todo o mundo e criar um continente mais verde, digital 

quatro agendas temáticas centrais para o desenvolvimento da 
economia, da sociedade e do território, nomeadamente 1. As 

inclusão, menos desigualdade; 2. Digitalização, inovação e 

climática e sustentabilidade dos recursos; 4. Um país compe-
titivo externamente e coeso internamente

Orientação semelhante está presente no Plano de Recuperação 

dimensões estruturantes: a Resiliência, a Transição Climática e 

Figura 4 – Agendas Estratégicas do Politécnico de Leiria

-

principais denominadores comuns, a vertente do “Verde”, do 

dos Objetivos Operacionais, Indicadores e Metas a alcançar até 
2030, o Politécnico de Leiria assegurou a criação de três agendas 
estratégicas norteadoras dos objetivos operacionais, bem como 
das iniciativas estratégicas orientadoras que, naturalmente, têm 
um forte alinhamento com as três principais agendas estratégicas 
da próxima década: a “Transformação Verde”, a “Transformação 

Todo este contexto encontra também suporte na Agenda 2030 
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diferentes aspetos relacionados direta e indiretamente com as 

Transformação Verde

Europeia repense os aspetos relacionados com o ordenamento 
do território, das cidades, dos meios de transporte, da educação 

com a segurança energética e as alterações climáticas em que, 
se nada mudar até 2030, 

-
 e, em relação ao clima, o impacto das 

alterações climáticas na economia mundial será superior à atual 

A Europa pretende ser o primeiro continente do globo com impacto 
neutro em 2050, e o Politécnico de Leiria, enquanto universida-

com efeito de estufa, o investimento em investigação e inovação 
de ponta e a preservação do ambiente natural da Europa e, por 

neste pacto estão a Lei Europeia do Clima, o Pacto Europeu para 

o investimento público e atrair fundos privados através dos instru-

Portugal pretende promover uma transformação estrutural no seu 
modelo de desenvolvimento, através do crescimento económico 

e na justiça social, posicionando a nação como uma das principais 

quadro estratégico, sustentado por três dimensões-chave: cres-

e 2030, e destaque para a criação de Empregos Verdes (
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Numa análise da Agenda de Investigação e Inovação (I&I) para a 
economia circular, a educação e formação têm um papel impor-

-
res e com poder para atuar no paradigma da transformação verde, 

educação para a cidadania com atuação nos comportamentos e 
padrões de consumo é outra área onde a inovação e investigação 
com impacto no Politécnico de Leiria terá um papel relevante, em 

-
tentabilidade ambiental, quer na área da economia circular, na 

-

aquacultura, à biotecnologia marinha, entre outras atividades com 
impactos em vários setores, e sempre baseada em soluções de 
menor pegada climática, serão um contributo determinante para 

do PRR, é uma enorme oportunidade para o Politécnico de Lei-
ria, particularmente através da ESTM, do MARE e do Parque de 

Por último, importa salientar que a dimensão da transição climá-
tica é uma das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PPR) previsto para a próxima década, com destaque para a mobi-

redução das emissões de CO2

Esta agenda de transformação verde será absolutamente incon-
tornável na orientação da construção de muitos dos objetivos 
estratégicos e de muitas das atividades estratégicas orientadores 
que, seguramente, encontrarão enquadramento e suporte em 

-

ponsabilidade social, artística e cultural encontrará nesta agenda 

Transformação Digital

Estamos atentos ao facto de as tecnologias digitais estarem a 
mudar a forma como ensinamos, aprendemos, comunicamos, 

pandémica atual veio dar um forte impulso à necessidade de ace-
lerar a transformação digital, mas também a necessidade desta 

enfrentam, com capacidade de criar fatores de competitividade 
-

competências e a literacia digital, a soberania e segurança da 
informação digital, os serviços digitais, a economia dos dados, a 

-

digital europeia (e-ID), e-Saúde, sustentabilidade, cultura e arte, 

empregos de maior valor acrescentado, promover a educação 
digital, reforçar a competitividade e a inovação com impacto na 

Portugal, através do seu Plano de Ação para a Transição Digital 
e do Plano de Recuperação e Resiliência, pretende acelerar a 
capacitação digital e literacia das pessoas, a transformação digital 

em conta as oportunidades, mas também a elevada capacidade 
instalada, o investimento em infraestruturas e recursos huma-

do tecido produtivo está interrelacionada com as reformas e os 
investimentos do sistema de educação, a transferência de conhe-
cimento, inovação, estímulo ao empreendedorismo de base digital, 

-
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da estrutura produtiva e da economia portuguesa, e na promoção 

Para o Politécnico de Leiria, o paradigma da transformação digi-
tal estará ao serviço da criação de experiências aos estudantes 

-
ning

melhoria contínua do Politécnico de Leiria na sua modernidade 

contínua, pois a criação de competências digitais será transversal 
a todos os setores económicos e sociais, desde a educação, à 

importante é a transformação digital ao serviço da inclusão inte-

das TICE, desenvolvendo uma massa crítica apta ao (re)ingresso no 

os programas desenhados em cocriação com empresas e insti-

-
formação digital do Politécnico de Leiria, demonstrando que a 
competência para o ensino online campi 
são importantes, a par das respostas estruturais, pensadas es-

estratégica está alinhada com a Reforma para a Educação Digital 

-
petências digitais do pessoal docente e nas infraestruturas de 

Esta componente está igualmente em linha com o cumprimento 
do Digital Economy and Society Index (DESI), na dimensão do 

“Capital Humano”, bem como o “Shaping Europe’s Digital Future”, 

-
liência” na dimensão da transição digital, nas suas vertentes de 

capacitação e literacia, sustentabilidade, economia, economia 

Constatamos ainda que a transformação digital é uma prioridade 
patente na Estratégia Nacional de Segurança e Cibersegurança, 
Estratégia Nacional de Computação Avançada 2030 e AI Portugal 

Esta agenda de transformação digital será determinante em 
muitos dos objetivos estratégicos e em muitas das atividades 
estratégicas orientadores e de referência que, seguramente, en-
contrarão enquadramento e suporte em programas regionais, 

transformação digital, bem como de promoção de contextos de 
proximidade e competências sociais terão um papel fundamental 
na construção de uma transformação digital inclusiva, sustentável 

Transformação pela Inovação Social

Na perspetiva do Politécnico de Leiria, a inovação social, um fator 
crítico de sucesso do PE2020, continua a ser um fator determinan-
te para a coesão social e acontecerá sempre que seja gerada uma 
resposta diferenciadora que resolva ou atenue um problema que 
afeta a qualidade de vida ou o desenvolvimento global sustentável, 
ou seja, quando uma resposta social inovadora consegue gerar 

Existem hoje grandes desigualdades sociais entre continentes, 
entre países dentro do mesmo continente, entre grandes cidades/
capitais, entre regiões e até dentro das regiões, por exemplo 
se pensarmos em territórios costeiros e/ou territórios de baixa 

sociais que afetam a nossa vida individual e coletiva e que, tal 
como referido anteriormente, variam consoante os contextos 

societais, com questões estruturantes como o envelhecimento da 
população, às populações deslocadas pela incidência de riscos 
naturais, incluindo o risco climático e o aquecimento global, co-
meça a ser evidente que para criar respostas sociais inovadoras, 
sustentáveis e globais, estas têm de ser suportadas pelo conhe-
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No Politécnico de Leiria esta agenda de transformação pela ino-
vação social nunca estará dissociada da estimulação do em-
preendedorismo e inovação social enquanto solução para alguns 
dos problemas societais, nomeadamente na geração do próprio 

pela inovação social, que terá eco na formação, na investigação, 
e na inovação, onde a  terá um papel 
determinante, mas onde a inclusão e a responsabilidade social 

espaço onde todos e cada um, na sua singularidade, possa estu-

O Politécnico de Leiria tem um papel fundamental no processo 
de desenvolvimento económico e de mudança social, nomeada-

mais empreendedoras e defensoras da inovação, recorrendo a 

É indubitável que nos próximos anos haverá uma maior necessi-
dade de fomentar o desenvolvimento de novas competências e 
habilidades em relação à inovação social no contexto do sistema 

inovação para a inclusão social e cidadania da Fundação para 

social para os decisores políticos e para o desenvolvimento sus-
tentável, focando quatro temas chave, que serão importantes no 
desenvolvimento de projetos futuros alinhados com esta agenda 

do conhecimento; (2) proteção social, rendimento e emprego; (3) 
-

dos programas de investimento social e se encontra incorporada 
na formulação de políticas públicas ligadas às prioridades sociais, 

Inovação Social que pretende promover o emprego de qualidade 

e sustentável, a proteção social e combater a exclusão social e a 

moderna, a inovação social tornou-se particularmente importante 

prioridade das principais agendas estratégicas da atualidade 

Inovação Social,  2020-2030 e Plano 
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Objetivos Operacionais

OE1 – SER UMA UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO FUTURO

OO1 Reforçar a criação e a participação em redes de cooperação nacionais e internacionais promotoras da transformação da  

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 
nacionais e internacionais

20 20

  

Plano Orientador de Ações Estratégicas

Incrementar a participação e o impacto gerado por redes colaborativas nacionais e internacionais de referência, temáticas ou 

alumni do Politécnico de Leiria pela criação de embaixadores promotores da  

Erasmus  
), bem como em redes promotoras do encontro dos estudantes, nacionais e internacionais, em torno  
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Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 e  com IES  
internacionais

24 40

 
associação com IES nacionais

5

associação com IES nacionais e internacionais)
5

IES internacionais
20

30

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

 

 

 

OO2
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Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 
Politécnica

Sim / Não Sim Sim

Sim / Não Sim Sim

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

Criar uma oferta de doutoramentos de interface com empresas e instituições, promotores da relação com a sociedade, em 

 

 
de Leiria enquanto instituição de referência nacional e internacional no ensino, na investigação com impacto, na inovação e  

OO3
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OE2 – PROMOVER A EXCELÊNCIA NO ENSINO

OO4

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

são de escolha livre pelo estudante
 

35

 
Politécnico de Leiria

5

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

Envolver os estudantes ao longo do seu percurso académico em atividades e projetos interdisciplinares, projetos de  
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OO5

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

50

60 75

 
 

ano N)

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 
campi

 

Criar prémios de “inovação pedagógica” para reconhecer e incentivar o mérito e o empenho dos professores na adoção de  

 

Promover a intervenção ativa de empresas, empregadores e alumni
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OO6

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 
técnicos)

500 500

doutoramentos) com unidades curriculares oferecidas em 
língua inglesa

40 80

80 80

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

Promover a integração de todos os estudantes num campus multicultural, através de atividades interculturais e  

Estimular as parcerias internacionais de cooperação para o desenvolvimento, em particular nos PALOP, incluindo a participação 



PLANO ESTRATÉGICO POLITÉCNICO DE LEIRIA 2030 43

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

-
gador (nacionais)

60

-
dor (internacionais)

30 30

investigadores e bolseiros)
250 250

de Investigação avaliadas positivamente pela FCT
250 500

Politécnico de Leiria que são externos ao Politécnico de Leiria
75

Plano Orientador de Ações Estratégicas

relevantes a nível internacional nas áreas estratégicas para a instituição, promovendo inclusive a contratação conjunta em  
redes colaborativas nacionais e internacionais, incluindo laboratórios colaborativos, laboratórios associados ou estruturas 

Desenvolver os serviços de apoio transversais e na área do I&D+i que permitam criar condições atrativas para a captação  
 

 

OE3 – CRIAR INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO COM IMPACTO

Para elevar o impacto da ciência, investigação e inovação praticada no Politécnico de Leiria a um novo patamar de competitividade 

OO7
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OO8  

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

5

300

empresas e outras instituições
200

400 400

repositório institucional

200

30 60

Plano Orientador de Ações Estratégicas
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OO9

Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

nacionais
75 75

internacionais
25 25
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OE4 – VALORIZAR AS PESSOAS

OO10

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 
investigadores e técnicos)

200

coordenadores e professores coordenadores principais) 
sobre o total de ETI

 
principais sobre o total de professores de carreira

estudantes

 
participam em ações de formação

Plano Orientador de Ações Estratégicas

-

Promover ações de team building entre os colaboradores inter-campi

Dar oportunidades de desenvolver o percurso internacional, de curta, média ou longa duração de professores, investigadores e 

Abrir concursos para professor coordenador e professor coordenador principal, promovendo a renovação sistemática dos professores 
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OO11

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

campi /  
institucional

NA

Plano Orientador de Ações Estratégicas

Desenvolver sessões de caráter motivacional e de disseminação de ideias, com partilha de experiências inspiradoras  

 

Acompanhar e promover fora de discussão participativa sobre a evolução do futuro do trabalho, nomeadamente pelos  

Estabelecer normas e procedimentos éticos para titulares de órgãos de gestão e de direção das escolas, impedindo e  



PLANO ESTRATÉGICO POLITÉCNICO DE LEIRIA 203048

OE5 – MELHORAR E TRANSFORMAR OS ESPAÇOS FÍSICOS E VIRTUAIS

A promoção da sustentabilidade e educação ambiental, assim como de uma cultura inclusiva e de responsabilidade social serão 
campi

Ações Estratégicas orientadoras:

OO12 campi, tornando-os Campi Sustentáveis, melhorando as condições de trabalho, os espaços 

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

campi

 
 

de trabalho
25 50

 
encontro e de bem-estar da comunidade, incluindo  
espaços verdes

25 30

Plano Orientador de Ações Estratégicas

Desenvolver um plano de sustentabilidade para transformação dos campi
Campus

 

Criar fora de partilha e de debate sobre temáticas relacionadas com a sustentabilidade dos campi, onde exista a criação de  

Construir uma nova ESECS, integrada em campus campus
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OO13

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

 
portáteis

700 700

60 60

digital, abertos à comunidade interna e externa
20

Plano Orientador de Ações Estratégicas

para a transição digital e verde da Região de Leiria e Oeste, nas suas vertentes de capacitação e literacia, sustentabilidade, 
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OE6 – GERAR CENTRALIDADE SOCIAL, CRIATIVA E CULTURAL

e Ações Estratégicas orientadoras:

OO14  

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

Cultural do Politécnico de Leiria
25 50

Plano Orientador de Ações Estratégicas

Criar e publicar projetos de longa duração e envolvimento crescente da comunidade académica em torno das artes, da literatura, 

 

 

Participar e promover atividades criativas de interação entre as ciências, as tecnologias, as artes e o design, criando uma  

Participar e promover atividades culturais e artísticas em cooperação/colaboração bilateral ou em rede, nomeadamente  
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OO15

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

voluntariado do Politécnico de Leiria
4 4

associadas à rede de voluntariado do Politécnico de Leiria
200 200

atribuição de ECTS
20

Plano Orientador de Ações Estratégicas

validar os seus resultados e constituir as bases para a construção de política pública nacional e internacional relativa à  

Promover ações de voluntariado na comunidade e de responsabilidade social, que estimulem a aquisição de competências  
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Plano Orientador de Ações Estratégicas

 

Promover a evolução dos serviços médicos para Serviços de Saúde do Politécnico de Leiria, alargando a sua intervenção  

Promover a instalação de infraestrutura(s) multiusos para promoção do sentimento de pertença e de identidade da  

OO16 Promover o desenvolvimento regional e nacional pela promoção da saúde, pelo desporto e bem-estar, incluindo a criação 
de healthy campi.

Indicadores de monitorização – KPIs Unidade
Meta 
2025

Meta 
2030

pelo Politécnico de Leiria

Leiria na área da saúde, desporto e bem-estar
20 20

 
académica

Campi Sim / Não Sim Sim



MONITORIZAÇÃO  
E AVALIAÇÃO
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DESIGNAÇÃO  

META Valor/ano ou Valor acumulado para 2025 e para 2030 

VALOR DE REFERÊNCIA, SE APLICÁVEL

PERIODICIDADE DE RECOLHA Ano Civil; Ano Letivo; Semestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS DADOS

Descrição da Fórmula de Cálculo

CRITÉRIOS APLICADOS Descrição dos Critérios

FONTE DE INFORMAÇÃO Descrição da Fonte de Informação

RESPONSÁVEL Descrição do Responsável e/ou Serviço

EXEMPLOS ORIENTADORES

PLANO ESTRATÉGICO 2030
FICHA TÉCNICA DE KPI
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Cada KPI está associado a um Objetivo Estratégico e a um Objetivo 

(total ou médio) por ano, o valor acumulado ou uma nomenclatura 

entre o valor futuro esperado e o valor atual ou de referência / 

número, uma percentagem ou “Não se Aplica”, no caso de se 

do nível de cumprimento do KPI, podendo ser numa base anual, 

evolução histórica da informação que alimenta um indicador pode 

Alguns KPIs possuem uma fórmula matemática de cálculo uma 

aplicados, importam as condições que devem ser reunidas para 

-

pontos de recolha de dados que permitem a análise e a obtenção 

à pessoa ou grupo de trabalho nomeado para acompanhar a 

Plano Estratégico, será feita uma revisão do documento, procu-

resultantes das eventuais alterações de paradigma que possam 
existir, pelo que nesse momento poderão ser delineadas novas 

Politécnico de Leiria 2030, serão nomeados responsáveis pelos 
-

ponsáveis pelas iniciativas estratégicas farão o acompanhamento 

-



ANEXOS
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SESSÕES  
PARTICIPATIVAS

Agostinho Carvalho Alumni do Politécnico de Leiria

Alda Maria Martins Mourão Professora ESECS, Politécnico de Leiria

Alexandra Rodrigues Diretora de Serviços Desenvolvimento Regional (CCDRC)

Alexandre Marto Pereira CEO Fátima Hotéis, Turismo

Ana Cristina Miranda Perdigão Diretora Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação

Ana Isabel Fernandes Querido Professora ESSLei, Politécnico de Leiria

Ana João das Neves Pereira Fernandes da Romana

António Manuel de Jesus Pereira Professor ESTG, Politécnico de Leiria

António Poças Presidente da Associação Empresarial da  
Região de Leiria - NERLEI

António Vasconcelos CEO The Natural Step International

Armando Pires

Alumni do Politécnico de Leiria

Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Presidente CM Torres Vedras

Carmen Amado Mendes

Carolina Miguel da Graça Henriques Professora ESSLei, Politécnico de Leiria

Professora ESECS, Politécnico de Leiria
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Célia Maria Adão de Oliveira Aguiar de Sousa Professora ESECS, Politécnico de Leiria

Célia Raquel Lourenço Gomes

Celina Maria de Melo Gaspar Chefe de Divisão de Apoio Social e Alojamento dos SAS  
do Politécnico de Leiria

Diretora dos Serviços Administrativos Próprios da ESSLei, 
Politécnico de Leiria

Cleber Prodanov

Edgar Teles Marques Salgado Lameiras Professor ESECS, Politécnico de Leiria

Eduardo Carrega Marçal Grilo Ex-Ministro da Educação

Elga Patrícia Maximiano Ferreira

Elisabete Moita Diretora Centro Distrital Segurança Social de Leiria

Elsa Marta Pereira Soares Professora ESSLei, Politécnico de Leiria

Fernando Manuel Galrito Domingues

Filipe Almeida Presidente do Portugal Inovação Social

Francisco Teixeira Pinto Dias Professor ESTM, Politécnico de Leiria

Geoffrey Robert Mitchell Subdiretor CDRSP, Politécnico de Leiria

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Presidente CM Leiria

Graciete Maria Coelho Raposo Campos Diretora dos Serviços Financeiros do Politécnico de Leiria

Técnica Superior da ESTM, Politécnico de Leiria

Hugo Alexandre Lopes Menino Professor ESECS, Politécnico de Leiria

Hugo Patrício Martinho de Oliveira Vice-Presidente CM das Caldas da Rainha

Isabel Fernanda Lopes Duarte Diretora do Serviço de Recursos Humanos do  
Politécnico de Leiria

Jaime Emanuel Moreira Ribeiro Professor ESSLei, Politécnico de Leiria

Jean Noël Fernand Mercereau Professor ESTG, Politécnico de Leiria

João Álvaro Poças Santos Professor ESTG, Politécnico de Leiria

João Paulo dos Santos Marques Professor ESSLei, Politécnico de Leiria
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João Vasco de Oliveira Mateus

Joaquim Ruivo

Joel Rodrigues Presidente da AE da ESTG

Jorge Santos CEO da Vipex

José Carlos Caldeira

José Carlos Laranjo Marques Professor ESECS, Politécnico de Leiria

José Carlos Rodrigues Gomes Pró-Presidente do Politécnico de Leiria

José Manuel Mendonça Presidente do INESCTEC

José Manuel Nunes Salvador Tribolet Presidente da Comissão Executiva de Diretores do INESC

Lisete Cordeiro  
Desenvolvimento Comunitário (IPSS)

Luís Eduardo Rodrigues Cachulo Diretor dos Serviços Informáticos do Politécnico de Leiria

Luís Febra Administrador da SOCEM

Luís Filipe Marinho Lima Santos

Luís Filipe Vicente Pinto Fiscal Único do Politécnico de Leiria

Luís Francisco Soares Luís Professor ESSLei, Politécnico de Leiria

Luís Miguel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Luísa Cerdeira

Mafalda Cristina Salema Monteiro Casimiro Professora ESECS, Politécnico de Leiria

Manuel Aníbal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Marcelo Sousa

Marco Filipe Loureiro Lemos Professor ESTM, Politécnico de Leiria 

Margarida Mano

Professor ESECS, Politécnico de Leiria

Maria dos Anjos Coelho Dixe Subdiretora da ESSLei, Politécnico de Leiria

Maria Dulce das Neves Gomes Subdiretora da ESSLei, Politécnico de Leiria

Maria Dulce Rosário Correia Diretora dos Serviços de Documentação do  
Politécnico de Leiria
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Maria Eduarda da Silva Teixeira Fernandes Presidente da Startup Leiria e Professora ESTG,  
Politécnico de Leiria

Maria Fernanda Fernandes Garcia Rollo Ex-Secretária de Estado Ensino Superior

Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves Professora ESTG, Politécnico de Leiria

Maria Manuel Gil Figueiredo Leitão Silva Coordenadora MARE - Politécnico de Leiria

Maria Miguel dos Santos Nunes Ferreira Especialista do Gabinete da Ministra da Cultura

Maria Pedro Sucena Guarino Coordenadora CiTechCare, Politécnico de Leiria

Marta Lúcia Clemente de Aguilar Caetano Professora ESTM, Politécnico de Leiria

Miguel Matos Estudante Politécnico de Leiria

Miguel Silvestre Diretor Parque Tecnológico de Óbidos

Natália Ferreira dos Santos Tomás Chefe de Divisão de Alimentação dos SAS do  
Politécnico de Leiria

Nuno Alexandre Gonçalves Martinho Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Nuno Fonseca CEO Sound Particles e Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Nuno Miguel Castanheira Almeida Professor ESTM, Politécnico de Leiria

Nuno Silva Diretor de RH da Stanton Chase

Paula Alexandra Gomes de Aguiar Cardoso Professora ESTM, Politécnico de Leiria

Paula Casari Cundari

Paulo Lameiro Diretor Executivo da Rede Cultura 2020-2027

Paulo Pessanha de Almeida

Paulo Sellmayer CEO da Vícara Design

Pedro António Amado de Assunção Professor ESTG, Politécnico de Leiria

Pedro Lourenço Estudante

Pedro Manuel Gonçalves Lourtie Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Leiria

Pedro Miguel Ramalho Costa Administrador do Politécnico de Leiria e dos SAS

Philip José Cabau Rodrigues Esteves
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ANÁLISE  
PESTAL

Segue-se um levantamento dos principais fatores políticos, económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais com impacto na 

FATORES POLÍTICOS

Instabilidade política internacional

Alterações governativas e legislativas com impacto nos sistemas de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação

Políticas regionais de convergência e coesão

FATORES ECONÓMICOS

Quadro Financeiro Plurianual Portugal 2030

Plano de Recuperação e Resiliência e os incentivos integrados no programa de recuperação económica pós-pandémica

FATORES SOCIAIS

Redução da taxa de natalidade

Envelhecimento da população

Perceção social desfavorável do ensino politécnico no contexto nacional de ensino superior

Diversidade de públicos no ensino superior

Aumento de estudantes internacionais no ensino superior
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FATORES TECNOLÓGICOS

Agenda para a transição digital

Estratégias para a literacia digital

FATORES AMBIENTAIS

Transição justa para uma Economia Verde em todas as regiões

Cumprimento dos normativos legais de consumos de energia em espaços públicos

FATORES LEGAIS

Política Europeia para o ensino superior

Revisão dos principais diplomas de enquadramento do ensino superior (Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior; 

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente (ECPDESP)

Enquadramento legal da investigação

Evolução dos diplomas relativos à Administração Pública (regime de acesso, carreiras, avaliação)

Políticas de apoio social aos estudantes 
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ANÁLISE  
SWOT

PONTOS FORTES

Qualidade e atualidade da oferta formativa;

Reconhecimento da instituição ao nível local, regional e nacional;

Forte ligação ao tecido empresarial e institucional da região;

Multiculturalidade nos campi;

Medidas de apoio social aos estudantes;

Qualidade e integração do ecossistema regional de I&D+i;

PONTOS FRACOS

Impossibilidade de outorga do grau de doutor;

Oferta formativa em língua inglesa pouco expressiva;

Obsolescência de alguns equipamentos e laboratórios;

A análise SWOT mapeia os principais pontos fortes (Strengths) e fracos ( ) internos ao Politécnico de Leiria, assim como 
as principais ameaças ( ) e oportunidades (
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Alumni na vida da instituição;

OPORTUNIDADES

Redes nacionais e internacionais de cooperação no ensino, inovação e investigação;

Possibilidade de criação de um único Campus em Leiria;

Rede Cultura 2027;

Estratégias nacionais e internacionais promotoras do desenvolvimento sustentável;

nos serviços;

AMEAÇAS

Redução do número de candidatos ao ensino superior (natalidade, emigração, abandono, entre outros);

Concorrência de outras instituições de ensino superior;

Perceção social negativa do ensino superior politécnico;

Limitações ao regime de autonomia das instituições de ensino superior;
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ANÁLISE 
TOWS

Estratégias SO (Forças e Oportunidades)

para a formação superior (OO2 E OO5);

Promover campi

Aproveitar a sua ligação ao tecido empresarial/institucional da região para ser um promotor de desenvolvimento de redes colabo-

Estratégias ST (Forças e Ameaças)

Reforçar o papel de liderança de redes de cooperação nacionais/europeias e ter uma oferta formativa alinhada com a estratégia 
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Estratégias WO (Fraquezas e Oportunidades)

Reforçar a participação em redes de cooperação nacionais e internacionais, estimulando o envolvimento da rede Alumni do Poli-

ensino superior, combater o absentismo, insucesso e abandono escolar (OO4), 

campi

Melhorar as condições de trabalho e bem-estar da comunidade como forma de ultrapassar a obsolescência do equipamento e 

Estratégias WT (Fraquezas e Ameaças)

-
didatos nacionais e internacionais (OO3);

Atrair e reter os melhores docentes e investigadores, nacionais e internacionais, para gerar conhecimento com impacto na publicação 
de artigos em revistas internacionais indexadas (OO7);

campi






