POLITÉCNICO DE LEIRIA
O Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior que foi criada em 1980. Tem
sede em Leiria (Portugal) e as suas Escolas Superiores e Centros de Investigação estão
localizados em vários pontos da região de Leiria e Oeste, nas cidades de Leiria, Caldas da Rainha,
Peniche e Marinha Grande. As suas escolas superiores são:
• Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS)
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)
• Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR)
• Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM)
• Escola Superior de Saúde (ESSLei)
O Politécnico de Leiria engloba, para além das cinco escolas superiores, 18 unidades de
investigação em diversas áreas como: ciências sociais; educação; inclusão; turismo; gestão;
ciências jurídicas; saúde; engenharia; desporto e qualidade de vida; ciência e tecnologia do mar;
artes e design. Possui igualmente um centro de transferência de conhecimento e tecnologia
(CTC/OTIC) e duas infraestruturas científicas (Edifício CDRSP - Engenharia e biofabricação;
Edifício CETEMARES – Ciência e Tecnologia do Mar). O ecossistema I&D+i no qual o Politécnico
de Leiria está inserido é ainda caracterizado por três incubadoras de empresas (IDD - Incubadora
D. Dinis; OPEN - Oportunidades Específicas de Negócio; ABC - Apoio de Base à Criatividade), uma
business school, uma associação empresarial (NERLEI), um centro tecnológico (CENTIMFE), um
parque tecnológico (OBITEC), duas agências regionais de energia (ENERDURA - Agência Regional
de Energia da Alta Estremadura; Oeste Sustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do
Oeste), um centro ciência viva (Centro Ciência Viva do Alviela) e quatro clusters de
competitividade de tecnologia. O Politécnico de Leiria integra ainda a Unidade de Ensino a
Distância (UED), os Serviços de Ação Social (SAS) e o Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE).
Através das suas Escolas Superiores e Unidades de Investigação assim como de outras estruturas
de transferência de conhecimento e de prestação de serviços, o Politécnico de Leiria desenvolve
a sua atividade nos seguintes domínios:
• Ensino e formação, realizando ciclos de estudo com vista à atribuição de graus académicos (1.º
ciclo - licenciatura e 2.º ciclo - mestrado), cursos superiores conferentes de qualificação
profissional (TeSP), cursos de pós-graduação e formação contínua;
• Investigação, apoio e participação em instituições científicas;
• Transferência e valorização do conhecimento científico e tecnológico;
• Realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos;
• Prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento;
• Cooperação e intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres;
• Produção e difusão do conhecimento e da cultura.
O Politécnico de Leiria apresenta um universo de 12.000 estudantes, 900 docentes (60% dos
quais com doutoramento) e 300 colaboradores técnicos e administrativos.
O Politécnico de Leiria assume-se como uma instituição multidisciplinar e multipolar, o que
constitui um fator acrescido do seu sucesso e do papel de excecional relevância no
desenvolvimento técnico-científico, socioeconómico e cultural, regional e nacional, e que
sublinha as condições de consolidação da sua afirmação no Espaço Europeu de Ensino Superior
(EEES) e no Espaço Lusófono. No contexto da sua internacionalização, o Politécnico de Leiria está
apostado em intensificar as atividades de internacionalização da instituição, através de ações
que promovam o incremento sustentado do intercâmbio de estudantes estrangeiros e da
mobilidade internacional de estudantes, docentes, investigadores e pessoal técnico e
administrativo. Ações estas que se traduzem no desenvolvimento de atividades de formação e
investigação em conjunto com parceiros internacionais.

