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Licenciaturas
Acesso Especial para Titulares 
de Ensino Profissional ou Artístico

Tens tudo 
para vencer.
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Ensino Prático de Qualidade e Elevada Empregabilidade

No Politécnico de Setúbal encontras uma oferta formativa diversificada em várias áreas 
de estudo e diferentes níveis de formação superior (CTeSP, Licenciaturas, Mestrados 
e Pós-Graduações). Apostamos num ensino prático, focado nos estudantes e nas 
necessidades do mercado de trabalho, em estreita ligação com o tecido empresarial, 
com laboratórios e equipamentos modernos e um programa de estágios nas melhores 
empresas. Tudo isto faz do IPS a 2ª instituição de ensino superior politécnico com a maior 
taxa de empregabilidade do país. 
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Estudar num Grande 
Campus Europeu

Todos os anos, recebemos mais de 330 estudantes 
estrangeiros provenientes de 30 países da Europa, África, 

Ásia e América do Sul. Por outro lado, oferecemos aos nossos 
estudantes a oportunidade de participar em programas de 

mobilidade para as inúmeras instituições de ensino superior com 
as quais temos protocolos. Este ambiente internacional e multicultural 
é também vivenciado nos campi, através da Oficina Lu Ban Portuguesa 

em Indústria 4.0, criada em parceria com o Governo da província 
chinesa de Tianjin, ou no âmbito da E3UDRES2 (Universidade Europeia 

Empreendedora e Envolvida como motor para Regiões Europeias 
Inteligentes e Sustentáveis), uma Universidade Europeia que 
integra 6 instituições de ensino superior da União Europeia, 

constituindo um grande campus europeu, focado no 
desenvolvimento de projetos e iniciativas para 

desenvolver as respetivas regiões, numa 
cultura de partilha e de cocriação.
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Aposta no Empreendedorismo e Investigação

Ao longo dos anos, temos apoiado inúmeras empresas e ideias de negócio 
criadas dentro do próprio IPS, fornecendo igualmente todas as condições 
para a concretização de projetos de investigação de relevo para o avanço da 
tecnologia e da sociedade. A vertente empreendedora é incutida nos estudantes 
desde o primeiro ano, ensinando a olhar para a vida com a ambição e vontade 
de vencer. Uma postura essencial para alcançar o sucesso pessoal e profissional.

Estruturas de Apoio Disponíveis

Os Serviços de Ação Social (SAS/IPS) disponibilizam um conjunto de apoios 
aos estudantes, tais como bolsas de estudo, algumas criadas em conjunto 
com empresas, alojamento, refeições a preços reduzidos, consultas de psicologia 
clínica, medicina chinesa e nutrição. No IPS vais encontrar, ainda, um Clube 
Desportivo onde é possível praticar diversas modalidades de desporto 
individual e coletivo, para além da disponibilização de salas de cardio 
e musculação, devidamente equipadas.
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Voluntariado e Sustentabilidade

É possível estudar e contribuir para uma sociedade melhor. Através do VIPS - 
Plataforma de Voluntariado IPS, podes participar em diversas ações voluntárias 
de curta duração que permitem o desenvolvimento de competências transversais 
e que serão reconhecidas no diploma. As 5 Escolas do IPS têm também o galardão 
ECO ESCOLAS, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa, como resultado 
das práticas sustentáveis envolvendo a comunidade académica e local.

Cultura de Grande Proximidade

Apesar de sermos hoje uma comunidade de cerca de 7500 estudantes, o ambiente 
que se vive entre estudantes, professores, e trabalhadores não docentes é de uma 
enorme proximidade e entreajuda. A Associação Académica do IPS, órgão de 
representação máxima dos estudantes, constitui-se também como um ponto de 
união entre todos, desempenhando um papel importante durante todo o percurso 
académico. Entre os principais projetos destacam-se o Desporto no Ensino Superior, 
Projetos Sociais de Apoio ao Estudante, senhas de refeição, aluguer de bicicletas, 
aluguer de cacifos, aquisição do traje académico, entre tantos outros.
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Concurso Especial para Titulares 
de Curso de Dupla Titulação

de Ensino Secundário/
Curso Artístico Especializado
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Em que consiste este concurso?

O Concurso Especial para Titulares de Curso de Dupla Titulação de Ensino Secundário/
Curso Artístico Especializado é um concurso de acesso ao Ensino Superior através do qual, 
diplomados de vias profissionalizantes podem concorrer às Licenciaturas, substituindo 
a realização dos Exames Nacionais pela realização de uma Prova Local.

As Provas Locais realizam-se nas Instituições de Ensino Superior onde são lecionados os 
cursos pretendidos, dentro da mesma Rede Regional. O Politécnico de Setúbal está inserido 
na Rede Sul e Ilhas, constituída por:

Instituto Politécnico de Setúbal | Instituto Politécnico de Beja | Instituto Politécnico 
de Portalegre | Instituto Politécnico de Santarém | Universidade da Madeira | Universidade 
de Évora | Universidade do Algarve | Universidade dos Açores | Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo do Estoril | Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Este concurso tem vagas exclusivas (limitadas) e está dividido nas seguintes etapas:

1º › Candidatura à realização da prova local numa das Instituições da Rede Sul e Ilhas

2º › Realização da prova local nessa Instituição

3º › Candidatura ao(s) curso(s) desejado(s), através do site da Direção Geral de Ensino 
Superior (DGES)
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Quem pode candidatar-se?

Podem candidatar-se para a realização da 
prova local de avaliação de conhecimentos, 
para posterior candidatura através deste 
Concurso de Acesso, os candidatos titulares 
ou que estejam matriculados no último 
ano dos cursos de dupla certificação de 
ensino secundário e de cursos artísticos 
especializados, nomeadamente:

1) Cursos profissionais;

2) Cursos de aprendizagem;

3) Cursos de educação e formação para jovens;

4) Cursos de âmbito setorial da rede de 
Escolas do Turismo de Portugal, I. P.;

5) Cursos artísticos especializados;

6) Cursos de formação profissional no 
âmbito do Programa Formativo de Inserção 
de Jovens da Região Autónoma dos Açores;

7) Cursos artísticos especializados de nível 
secundário da área da música;

8) Cursos de Estado-Membro da União 
Europeia, legalmente equivalentes ao 
ensino secundário português, conferentes 
de dupla certificação, escolar e profissional, 
e conferentes do nível 4 de qualificação 
do Quadro Europeu de Qualificações;

9) Outros cursos não portugueses, 
legalmente equivalentes ao ensino 
secundário português, conferentes de 
dupla certificação, escolar e profissional, se 
o candidato tiver nacionalidade portuguesa.

Observação: Apenas podem apresentar candidatura, 
através deste concurso especial, candidatos com 
nacionalidade portuguesa, de outro Estado membro 
da União Europeia ou os que, não tendo nacionalidade 
portuguesa ou de outro Estado membro da União 
Europeia, residam legalmente em Portugal há mais 
de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do 
ano em que pretendem ingressar no ensino superior.
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Posso candidatar-me a qualquer 
licenciatura?

Não. Cada Licenciatura no IPS exige 
a conclusão de cursos do ensino 
profissional/artístico especializado 
específicos cujas áreas de formação 
são consideradas correspondentes. 
Assim, antes de efetuares a candidatura, 
é necessário verificar quais as Licenciaturas 
a que poderás candidatar-te, com o curso 
profissional/artístico especializado que 
concluíste, e obter aprovação na prova 
local exigida para a licenciatura desejada.

› Para verificar a correspondência entre 
cursos, acede ao Portal IPS em www.ips.pt

Quantas vagas existem?

As vagas disponíveis para as Licenciaturas, 
através deste Concurso Especial, podem 
ser consultadas no Portal IPS em www.ips.pt

Como se calcula a nota de candidatura?

A nota de candidatura à(s) licenciatura(s) 
desejada(s) é calculada pela seguinte 
ponderação:

Classificação final do curso profissional ou 
artístico especializado (50%) + Classificação 
obtida na Prova de Aptidão Profissional/
Aptidão Final/Avaliação Final (20%) + 
Classificação obtida na Prova Local (30%)

Observação: Em todos os elementos de avaliação, 
cada candidato deve obter classificações iguais 
ou superiores a 95 pontos (na escala de 0 a 200).
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Quais os prazos de candidatura?

A candidatura às Provas Locais ocorre habitualmente entre maio e junho. A realização 
das provas e publicação dos resultados estão previstas para julho*

Após obteres aprovação nas provas, a candidatura à(s) licenciatura(s) desejada(s) é efetuada 
no site da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) no mês de agosto.

Como posso efetuar a candidatura?

A candidatura às Provas Locais é efetuada online, exclusivamente, no Portal do IPS. 
Deverás selecionar a prova pretendida e seguir as instruções para preencher o formulário 
online. A candidatura às provas apenas está disponível dentro dos prazos definidos.

Depois de obteres aprovação na(s) prova(s), podes apresentar, no máximo, três candidaturas 
aos nossos cursos de licenciatura que abram vagas para este contingente, no site da DGES. 
A candidatura aos cursos apenas está disponível dentro dos prazos definidos e é exclusiva 
para candidatos que tenham obtido aprovação nas respetivas Provas Locais.

* Esta informação pode sofrer alterações a cada ano letivo. Recomendamos a confirmação no Portal do IPS em www.ips.pt
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Quais os documentos necessários?

Na candidatura às provas, devem ser digitalizados e anexados, diretamente, no formulário 
de candidatura, os seguintes documentos: 

. Documento de identificação (BI/CC/Passaporte/Título de Residência permanente);

. Comprovativo de conclusão (ou de frequência, caso ainda não tenha terminado) do curso 
de dupla certificação do ensino secundário e de cursos artísticos especializados;

. Minuta de candidatura/inscrição paga por empresa, devidamente preenchida (se aplicável).
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É necessário fazer alguma prova de acesso?

Sim, os candidatos precisam de realizar e obter aprovação numa Prova Local 
específica para a licenciatura desejada. A Prova Local permite avaliar os 
conhecimentos e competências de cada candidato para a área de formação 
superior pretendida. Esta prova é composta por duas partes:

1) Prova de Língua e Cultura Portuguesas, realizada por todos os candidatos;

2) Prova Específica, definida consoante o curso concluído no ensino profissional 
ou artístico especializado e a licenciatura pretendida.

Em função do curso concluído e da licenciatura desejada, a segunda parte 
da prova será dedicada a uma das seguintes áreas:

Biologia | História e Cultura das Artes | Psicologia | Matemática | Matemática 
para as Ciências Sociais e Educação | Economia*

* Para verificar a prova específica que deverás realizar, acede ao Portal IPS em www.ips.pt.
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Validade da Prova Local

A Prova Local é válida no ano da realização 
e nos dois anos seguintes, e pode ser 
utilizada na candidatura às licenciaturas 
correspondentes em qualquer uma das 
Instituições da Rede Sul e Ilhas: Institutos 
Politécnicos de Setúbal, Beja, Portalegre 
e Santarém, as Universidades do Algarve, 
Madeira, Évora e Açores, a Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Escola 
Superior Náutica Infante D. Henrique.

As Provas Locais realizam-se em todas as 
Instituições da Rede Sul e Ilhas, na mesma 
data e no mesmo horário.

› Exemplos das Provas
Os exemplos das Provas Locais, para cada 
área de estudo, estão disponíveis no Portal 
do IPS em www.ips.pt

Qual o custo da candidatura e das propinas?

O custo único da candidatura à(s) prova(s) 
é de 25€. O pagamento é feito através de 
referência multibanco, que é enviada por 
email, após a submissão da candidatura. 
Caso fiques colocado(a) no curso, a inscrição/
matrícula tem um custo de cerca de 25€ 
(seguro escolar incluído).

Propina anual das Licenciaturas, no ano letivo 
2021/22 (para Estudantes da União Europeia):

. 697€ por ano (regime diurno ou pós-laboral)

. 522,75€ por ano (regime noturno)

O pagamento deste valor pode ser feito 
na totalidade, no ato de matrícula, ou 
em 10 mensalidades.

Nota: Uma vez que esta informação pode sofrer 
alterações a cada ano letivo, recomendamos 
a consulta do valor das propinas para cada curso e 
o calendário do concurso, no Portal do IPS www.ips.pt
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Licenciaturas
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Escola Superior de Educação

Animação Sociocultural

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Animação e intervenção social em órgãos da administração local, 
centros sociais públicos ou privados de acolhimento (ONG’s, associações) | Exercício liberal, 
cooperativismo em empresas de serviços, animação e turismo.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Psicologia ou Matemática 
para as Ciências Sociais e Educação (100h)

Comunicação Social 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Jornalista de imprensa, rádio, televisão e digital | Assessorias 
de comunicação empresarial e institucional | Produção audiovisual e multimédia | 
Gabinetes de relações públicas.

Prova local:  Língua e Cultura Portuguesa e História da cultura e das artes
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Desporto 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Técnico Superior 
em desporto em: Empresas de serviços 
desportivos | Escolas de formação 
desportiva | Associações e federações 
desportivas | Empresas do setor turístico 
e hoteleiro | Ginásios | Academias de fitness 
| Centros de saúde | Autarquias | Parques 
naturais, temáticos e de recreação.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e uma das seguintes: Psicologia ou Economia

Pré-requisitos: Grupo H - Aptidão 
funcional, física e desportiva

Educação Básica 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Ensino e Auxiliar 
de Ação Educativa | Exercício de funções 
em contextos informais ou não formais 
de educação, nomeadamente integração 
em equipas de serviços ou projetos 
educativos ou organização de eventos 
para frequentadores da Educação 
Pré-Escolar até ao 2.º ciclo do Ensino Básico.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática para as Ciências Sociais 
e Educação (100h)
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Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores 

Regime: Diurno

Ramos: Eletromecânica/Eletrónica 
e Computadores/Energias Renováveis 
e Sistemas de Potência

Saídas Profissionais: Indústria e Serviços | 
Desenvolvimento e manutenção de sistemas 
elétricos, eletromecânicos, eletrónicos e de 
telecomunicações | Conceção de unidades 
de produção | Transporte e distribuição 
de energia elétrica | Planeamento e gestão 
de redes de computadores | Atividade 
técnico-comercial.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática

Engenharia de Automação, Controlo 
e Instrumentação 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Indústrias 
de Automação, Robótica, Controlo 
e Instrumentação (ARCI) | Automóvel | 
Aeronáutica | Refinarias | Papel e Pasta 
de Papel | Cimento | Centrais Termoelétricas 
| Empresas de Instalação | Manutenção 
e Integração de Equipamentos de ARCI | 
Supervisão de Sistemas e Laboratórios 
de Meteorologia.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática
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Engenharia Informática 

Regime: Diurno

Ramos: Engenharia de Software/
Informática de Gestão

Saídas Profissionais: Programador | 
Arquiteto de software | Analista 
de sistemas | Gestor de projetos 
informáticos | Consultor | Gestor 
de sistemas de informação.

Setores de atividade: Consultoria 
informática | Banca | Empresas de base 
tecnológica | Indústria | Comércio 
e Serviços | Educação.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática

Engenharia Mecância 

Regime: Diurno

Ramos: Aeronáutica/Automóvel/
Energia/Produção

Saídas Profissionais: Projeto, 
orçamentação, fabrico e instalação de 
equipamentos | Produção e componentes 
aeronáuticos | Planeamento e organização 
da produção – aquecimento, ventilação, 
ar condicionado e refrigeração | Gestão 
de energia na indústria e edifícios | Gestão 
da manutenção | Reparação automóvel 
| Gestão de frotas | Gestão da qualidade, 
ambientee segurança | Consultoria 
e auditoria especializada | Certificação.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática
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Tecnologia e Gestão Industrial 

Regime: Noturno

Saídas Profissionais: Empresas e Indústria | Gestor intermédio e da produção | Consultor de 
gestão industrial | Auditor | Gestor de operações | Líder de equipas de projeto | Analista de 
projetos de investimento | Analista de mercado e de lançamento de novos produtos.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e Matemática

Tecnologia Biomédica 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Instituições públicas ou privadas de saúde e reabilitação | Centros 
de especialização de diagnóstico médico e investigação médica e farmacêutica | Empresas 
de produção | Fornecedores de sistemas de tecnologia médica | Consultoria na área dos 
equipamentos de saúde | Medicina desportiva | Manutenção e assistência técnica de 
equipamentos de saúde.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e Matemática
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Tecnologias do Ambiente e do Mar 

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Indústria (todos 
sectores) | Entidades gestoras de sistemas 
de tratamento, distribuição de água, 
drenagem de águas residuais | Resíduos 
e reciclagem | Laboratórios de análises 
químicas e microbiológicas da área 
ambiental e marinha | Empresas de 
equipamentos da área ambiental 
e energias renováveis | Gestão ambiental 
em empresas e entidades portuárias | 
Empresas aquacultura, exploração de 
recursos marinhos e de processamento 
produtos da pesca | Empresas de auditorias 
ambientais e energéticas.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e 
uma das seguintes: Matemática ou Biologia

Tecnologias de Energia 

Regime: Diurno

Saídas Profissionais: Supervisionar 
ou participar em equipas de instalação | 
Operação | Manutenção | Inspeção 
e auditoria de sistemas e equipamentos 
em instalações de produção e distribuição 
de energia | Instalações elétricas | 
Instalações de refrigeração e climatização | 
Instalações de energias renováveis solares 
térmicas, fotovoltaicas e sistemas eólicos.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática
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Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 

Bioinformática 

Regime: Diurno

Saídas Profissionais: Indústria farmacêutica | Indústria agroalimentar | Empresas
 de Biotecnologia e empresas de tecnologias da informação.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Matemática ou Biologia

Biotecnologia 

Regime: Diurno

Saídas Profissionais: Laboratórios | Indústrias biotecnológicas, farmacêuticas, alimentares 
e agroalimentares | Área ambiental | Empresas na área da medicina/saúde | Assessoria 
técnica em gabinetes de projetos e de consultadoria | Integração, planeamento, automação 
e controlo de sistemas | Produção, desenvolvimento e controlo de produtos finais de 
pequenas e médias indústrias.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Matemática ou Biologia
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Tecnologias do Petróleo

Regime: Diurno

Ramos: Prospeção e Produção · Refinação
Saídas Profissionais: Prospeção e produção 
de Oil & Gas onshore and offshore | 
Engenharia dos poços e dos reservatórios 
de petróleo e de gás | Construção de 
estruturas de Oil & Gas onshore 
e offshore (plataformas) e infraestruturas 
subaquáticas | Refinação | Biorrefinação 
e Biocombustíveis | Petroquímica | 
Construção de refinarias e biorrefinarias 
| Qualidade, Ambiente e Segurança na 
Indústria Petrolífera.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e uma das seguintes: Matemática 
ou Biologia

Engenharia Civil 

Regime: Diurno e Noturno

Saídas Profissionais: Gestão e direção 
de obras | Fiscalização de obras | 
orçamentação | Assessoria técnica 
de pequenas e médias empresas de 
construção | Acompanhamento e análise 
de obras e projetos ao nível das estruturas 
autárquicas | Cálculo estrutural.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Matemática
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Escola Superior de Ciências Empresariais 

Contabilidade e Finanças

Regime: Diurno e Noturno

Saídas profissionais: Contabilista Certificado | Revisor Oficial de Contas | Analista financeiro | 
Gestor de património | Gestor de carteiras de ativos financeiros | Gestor de conta | Gestor 
de organizações | Técnico de fiscalidade | Consultor fiscal.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Matemática ou Economia

Gestão da Distribuição e da Logística

Regime: Diurno e Pós-laboral 

Saídas profissionais: Gestor em operadores logísticos | Gestor de armazém | Gestor de 
transportes, rotas e frotas | Gestor de clientes | Gestor de superfícies comerciais | Gestor de 
compras | Gestor de categorias | Planificador e gestor de inventários | Planificador e gestor de 
plataformas logísticas | Gestor de PME.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Matemática ou Economia 



27

Gestão de Recursos Humanos

Regime: Diurno e Pós-laboral 

Saídas profissionais: Recrutamento e seleção | Acolhimento e integração | Avaliação 
do desempenho | Gestão das remunerações, benefícios, carreiras e formação | Gestão 
administrativa de RH | Higiene e segurança no trabalho | Contratação coletiva de trabalho | 
Comunicação e desenvolvimento organizacional.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e uma das seguintes: Matemática ou Economia

Gestão de Sistemas de Informação

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Gestores e técnicos de sistemas de informação (SI) | Consultores 
em organizações de SI | Especialistas em análise e gestão de informação | Gestores de 
produto em tecnologias de informação e PME | Consultores de processos de negócio | 
Desenvolvimento de SI.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa e Matemática
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Marketing

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Gestor de marketing, 
produto, cliente, marca, comunicação e 
comercial | Supervisor de vendas | Técnico 
de publicidade.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e uma das seguintes: Matemática ou 
Economia

Escola Superior de Saúde

Enfermagem

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Prestação de 
cuidados de enfermagem gerais em 
instituições prestadoras de cuidados de 
saúde/enfermagem, públicas ou privadas 
| Exercício liberal | Desenvolvimento 
profissional em áreas de prestação de 
cuidados, investigação, ensino e formação 
profissional.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Biologia

Pré-requisitos: Grupo A – Comunicação 
Interpessoal
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Terapia da Fala

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Prestação de 
cuidados nas áreas relacionadas com 
alterações da comunicação humana | 
Problemas de voz, articulação, fluência, 
linguagem e deglutição, em unidades 
de saúde ou outras instituições públicas 
e privadas.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Biologia

Pré-requisitos: Grupo A – Comunicação 
Interpessoal

Fisioterapia

Regime: Diurno

Saídas profissionais: Prestação de 
cuidados nas áreas relacionadas com 
dor e alterações do movimento, função 
e qualidade de vida em unidades de saúde 
ou outras instituições públicas e privadas.

Prova local: Língua e Cultura Portuguesa 
e Biologia

Pré-requisitos: Grupo A – Comunicação 
Interpessoal
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*As informações contidas neste 
documento são destinadas 

a estudantes que não tenham 
nacionalidade de um estado membro 

da União Europeia, não sejam familiares 
diretos de portugueses ou que não 

residam legalmente em Portugal, 
há mais de dois anos, de forma 

ininterrupta. A informação pode sofrer 
alterações ao longo do ano. 

Este folheto não dispensa a consulta 
dos documentos oficiais da 

Direção-Geral do Ensino Superior 
e do Instituto Politécnico de Setúbal
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