
Politécnico de Portalegre

O Politécnico de Portalegre é uma instituição pública de 
Ensino Superior que integra a Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a 
Escola Superior de Saúde, em Portalegre, e a Escola Superior 
Agrária, em Elvas.

As atividades das quatro Escolas Superiores são coordenadas 
pelos Serviços Centrais, estando os Serviços de Ação Social
(SAS) orientados para apoiar o estudante, nomeadamente 
nas questões relacionadas com a alimentação, alojamento,
apoio psicológico e atividades desportivas e recreativas.

O Politécnico de Portalegre conta ainda com uma incubadora 
de base tecnológica (BioBIP), um Gabinete de Investigação e 
Inovação (GII), um Gabinete de Empreendorismo e Emprego 
(GEE), um Centro de Línguas e Culturas (CLIC) e um Gabinete 
de Relações Internacionais (GRI).

No intuito de estar cada vez  mais próximo da comunidade 
e contribuir para o seu desenvolvimento sustentado, oferece 
diversos serviços quer através dos seus laboratórios, quer 
através de parcerias e apoio à  investigação aplicada.

Procura acima de tudo um ensino de qualidade, aberto à 
vertente internacional, valorizando cada vez mais a região e 
as pessoas.

Politécnico de Portalegre,
Tempo de viver esta experiência!

Serviços Centrais
Praça do Município, 11 | 7300-110 Portalegre | Portugal
T +351 245 301 500 | F +351 245 330 353 | E geral@ipportalegre.pt

www.ipportalegre.pt
/ politecnicoportalegre

@politecnicoportalegre

         Internacionalização
O Gabinete de Relações Internacionais tem a seu cargo a 
gestão dos projetos de mobilidade de estudantes, docentes e 
não docentes e de cooperação académica com instituições 
estrangeiras, ao abrigo do Programa Erasmus+ ou de outros 
programas e ações.

O Gabinete é coordenado pelo Pró-Presidente para a 
Internacionalização, coadjuvado por uma equipa de outros 
elementos, nos Serviços Centrais e em cada uma das Escolas.

        Ensino
O Politécnico de Portalegre oferece um ENSINO de qualidade 
e uma FORMAÇÃO diferenciadora, abrangendo uma grande 
diversidade de áreas de conhecimento, distribuídas por 51 
Cursos de CTeSP, de Licenciaturas e de Mestrados.

Oferecemos várias áreas de conhecimento entre elas 
jornalismo e comunicação, marketing e design, tecnologias,
turismo, educação e ciências sociais, gestão, informática,
saúde, ciências agrícolas e veterinárias.

       Investigação
O Politécnico de Portalegre tem uma unidade de I&D,
denominada VALORIZA, acreditada pela FCT com a classifi-
cação de MUITO BOM, um Laboratório Colaborativo na área 
das Biorefi narias, também acreditado e fi nanciado pela FCT.

Paralelamente, muitos dos investigadores do Politécnico 
de Portalegre fazem também parte de outras unidades de 
I&D, acreditadas pela FCT e sedeadas em várias Instituições 
de Ensino Superior, como é o caso do CITUR ( Centro de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo).

       Empreendedorismo
O Gabinete de Empreendedorismo e Emprego (GEE) é 
a unidade transversal do Politécnico de Portalegre que 
coordena as estruturas e atividades relacionadas com os 
domínios do Empreendedorismo e Emprego, apoiando as 
áreas da Formação e da Qualifi cação Profi ssional.

O GEE visa criar e desenvolver uma cultura empreendedora
que contribua para facilitar a transformação do conhecimento
em ideias de negócio, bem como a divulgação de ideias e 
projetos inovadores com potencial para criar riqueza e desen-
volvimento regional, tornando os estudantes dinâmicos na 
procura de novas saídas profi ssionais e na criação do próprio 
emprego, para além de ajudar a proporcionar contactos,
ofertas de emprego/estágio e apoio em candidaturas, entre 
outras ferramentas necessárias e na consequente inserção 
no mercado de trabalho. 

O GEE assegura a Direção da BioBIP – Bioenergy and Business 
Incubator of Portalegre. Esta é uma estrutura vocacionada 
para a Incubação de empresas, preferencialmente de base 
tecnológica, relacionadas com as áreas formativas do IPP ou 
com o aproveitamento dos recursos da região.

Competirá ainda ao GEE colaborar com as atividades do 
Núcleo de Formação Contínua (NFC) , o qual visa promover 
cursos e ações de formação que possam enriquecer os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos e simultaneamente
de profi ssionais externos à instituição, apostando na 
sua capacidade formativa, desenvolvimento pessoal e 
profi ssional.
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7 MOTIVOS DE ORGULHO

#3 DIVERSIDADE
Há várias formas através das quais a diversidade ganha forma 
no Politécnico de Portalegre. Deste logo, nas suas quatro escolas 
superiores convivem muitas áreas do saber: da Educação à 
Tecnologia, passando pela Saúde ou Ciências Agrárias. Por outro 
lado, o Politécnico de Portalegre conta com uma das maiores taxas 
de alunos internacionais do país, o que resulta num ambiente 
verdadeiramente multicultural.

Neste ponto, destaca-se o Centro de Línguas e Culturas (CLiC)
como estrutura que promove ativamente esta diversidade.

#5 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Contando com estruturas dedicadas à criação de conhecimento 
em áreas como energia e sustentabilidade (como o VALORIZA 
ou o CoLAB BIOREF), o Politécnico de Portalegre oferece aos seus 
estudantes a possibilidade de seenvolver na vanguarda da 
inovação.

Essa possibilidade é também oferecida através da incubadora de 
empresas e projetos integrada no campus – a BioBIP.

#2 ENSINO PRÁTICO
Ensinar aos estudantes o “saber fazer” de várias profi ssões é uma 
das prioridades assumidas pelo Politécnico de Portalegre. Como
tal, a aposta recai num ensino prático, realizado em laboratórios 
com equipamentos de excelência.

Ao mesmo tempo, a instituição aposta na estratégia de criar 
turmas de dimensão reduzida, sobretudo no que diz respeito 
às aulas práticas, de forma a facilitar as aprendizagens dos 
estudantes.

#4 SUSTENTABILIDADE
O tema da sustentabilidade é prioritário para o Politécnico de 
Portalegre que, ao longo dos últimos anos, se tem destacado 
pelo trabalho feito nesta área. Por essa razão, toda a sua oferta 
formativa está orientada para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), mostrando aos estudantes como podem, 
de forma individual ou coletiva, construir um mundo melhor. Os
alunos podem ainda participar em vários projetos e ações nesta 
área como investigações científi cas ou projetos de literacia.

#6 QUALIDADE DE VIDA
Ao ser uma cidade calma e segura, Portalegre oferece as 
condições para uma experiência académica inesquecível.
Também muito importante é o custo de vida reduzido, em
comparação com outras localidades do país, que permite aos 
estudantes ultrapassar obstáculos e preocupações fi nanceiras.

E porque qualidade de vida também se mede pelo contacto com
a natureza, podes encontrar na região atrações como o Parque 
Natural de Serra de São Mamede ou a barragem de Montargil.

#1 PROXIMIDADE
A palavra “proximidade” é a das mais utilizadas pelo Politécnico de 
Portalegre e os seus estudantes para descrever uma experiência 
nesta instituição de ensino superior. Há várias razões que explicam
esta escolha.

Por um lado, destaca-se a união da comunidade académica,
construída por amizades entre estudantes de várias áreas e 
cursos. Por outro, a abertura e disponibilidade dos docentes é 
também apontada como uma marca distintiva.

#7 INTERNACIONALIZAÇÃO
Para além de uma das maiores taxas de estudantes estrangeiros,
o Politécnico de Portalegre desenvolve esforços para possibilitar 
aos seus alunos experiência internacional. Esta possibilidade pode 
ser garantida através do programa Erasmus+ e das dezenas de 
projetos e protocolos de parceria assinados com instituições de 
vários pontos do globo.

O Gabinete de Relações Internacionais apoia os estudantes na 
procura das oportunidades mais adequadas ao perfi l e objetivos.
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