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10 razões para escolher o IPS 
• Ensino prático de qualidade reconhecida a nível nacional e internacional

• No topo da empregabilidade em Portugal (dados oficiais, 2020)

• Forte ligação às empresas e organizações 

• Campus académico com cultura de grande proximidade

• Entre os primeiros 25 lugares no ranking europeu no envolvimento com os estudantes

• Apoio ao empreendedorismo e inovação através de incubadora de ideias

• Integração na rede europeia E³UDRES² (Universidade Europeia)

• Residência de estudantes e espaços privilegiados para a prática do desporto

• Cidades de média dimensão com elevada qualidade de vida e segurança

• Localização numa das mais belas Baías do Mundo e a menos de 1 hora da capital Lisboa
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Ganha asas para o mundo
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) é uma instituição 
pública de ensino superior localizada na Área Metropolitana 
de Lisboa, Portugal, com polos nas cidades de Setúbal e do 
Barreiro. Apresenta excelentes acessibilidades de transporte. 
O Aeroporto Internacional de Lisboa, e a própria capital 
portuguesa, estão a 40 minutos de viagem de Setúbal 
e a cidade do Barreiro fica à distância de uma travessia 
de barco sobre o Tejo.

No IPS encontra inúmeras opções para a sua formação nas 
áreas de Engenharia, Tecnologia, Ciências Sociais, Educação, 
Desporto, Administração, Gestão e Saúde. Os seus cursos 
técnicos superiores profissionais, graduações, pós-graduações 
e mestrados são reconhecidos internacionalmente em todo 
o Espaço Europeu do Ensino Superior. 
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Estudar num grande Campus Europeu
Atualmente, o IPS integra a Universidade Europeia E³UDRES², uma aliança de 
instituições de vários países que criou um grande campus europeu onde o ensino, 
a investigação e a inovação se unem para inspirar o desenvolvimento inteligente 
e sustentável, bem como a partilha de experiências, culturas e de conhecimentos 
académicos dos seus estudantes e professores. As centenas de jovens de mais 
de 30 países da Europa, África, Ásia e América do Sul que, anualmente, escolhem 
o Politécnico de Setúbal para a sua experiência internacional de intercâmbio 
contribuem, também, para este ambiente multicultural que se vive nos nossos 
campi, bem como as múltiplas parcerias internacionais que temos com outras 
instituições e governos, como é o caso da Oficina Lu Ban Portuguesa em Indústria 
4.0, criada em conjunto com o Governo da província chinesa de Tianjin.
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Foco 
no Estudante

A forte componente prática do ensino, 
a estreita ligação com o mercado de trabalho 

e a capacidade tecnológica dos seus laboratórios 
são muito valorizados pelas empresas e organizações, 
bem como as metodologias pedagógicas adotadas, 
com o foco principal no estudante. As experiências 

internacionais são igualmente valorizadas, com diversas 
oportunidades disponíveis, que incluem os programas 

de intercâmbio e outros projetos que desafiam 
estudantes, professores e empresas, de vários países 

europeus, a encontrarem soluções inovadoras 
para problemas reais. Estas grandes apostas 

permitem ocupar um lugar no topo 
da empregabilidade no ensino 

politécnico, em Portugal. 
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Espaço para desenvolver talentos

Para além das oportunidades de formação, os estudantes têm à sua disposição opções de 
alojamento em residências, refeitórios e bares localizados em todos os edifícios e um clube 
desportivo onde podem praticar diversas modalidades desportivas, quer sejam individuais 
ou coletivas. Nas bibliotecas é possível encontrar todos os recursos para desenvolver os 
melhores trabalhos académicos, com acesso livre à informação, conhecimento, cultura 
e pensamento, sem restrições. Nos campi localizam-se, também, auditórios que acolhem 
múltiplos eventos e conferências, centros de investigação e uma incubadora de ideias para 
que os mais empreendedores possam criar o seu negócio de sucesso. 

Tudo isto para garantir que se vive o ensino superior com todas as condições necessárias 
para vencer e rodeados pela beleza natural e pela qualidade de vida que se respira na 
região, com tranquilidade e segurança únicas, e com destaque para a Serra da Arrábida, 
as praias paradisíacas e a Baía do Sado, premiada como uma das mais belas do mundo.
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CTeSP (Cursos Técnicos Superiores Profissionais)
• Ter, pelo menos, o ensino médio completo (ou nível de ensino equivalente);

• Para além de ter o ensino médio completo (ou equivalente), é necessário ter 
  concluído, também, as matérias consideradas relevantes para o CTeSP pretendido.

Documentos necessários

• Documento de identificação (Passaporte/Título de Residência Permanente);

• Certificado de conclusão do ensino médio ou de habilitação legalmente equivalente, 
  com discriminação das matérias e média final*;

• Comprovativo da titularidade de outro Curso Superior (se aplicável)*;

• Programas de unidades curriculares/formação concluídas no ensino superior 
  que pretenda ver creditadas, caso garanta colocação no curso (se aplicável)*;

• Comprovativo de residência ou local de trabalho (para eventual desempate);

Quem pode candidatar-se



• Comprovativo das eventuais atividades profissionais  
  exercidas, que sejam relevantes para a área 
  de estudo pretendida (se aplicável); 

• Informação sobre o pedido de visto  
  (disponível para baixar no Portal do IPS).

*Todos os documentos relacionados com as 
habilitações académicas devem estar autenticados 
pela Embaixada ou Consulado de Portugal, no país 
de origem, ou pela Apostilha da Convenção de Haia.

Visto para estudar

Após a publicação dos resultados das 
candidaturas, e caso fique colocado(a) 
no curso, o IPS poderá passar uma 
declaração comprovando que ficou 
colocado, para efeitos de obtenção 
do visto.

Mais informações em: www.studyinsetubal.pt/ei-candidatura-ctesp
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Licenciatura
Tendo o ensino médio concluído, é possível apresentar candidatura a um dos nossos 
cursos de Licenciatura através do Concurso para Estudantes Internacionais, caso:

• Não tenha nacionalidade portuguesa;

• Não tenha nacionalidade de outro estado membro da União Europeia;

• Não seja familiar direto de portugueses ou de nacionais de outro Estado membro 
  da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade;

• Não resida legalmente em Portugal, há mais de dois anos, de forma ininterrupta,   
  contados a 1 de janeiro do ano em que pretende ingressar no ensino superior.
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Documentos necessários

Os seguintes documentos devem ser 
digitalizados e anexados, diretamente, 
no formulário online de candidatura:

• Documento de identificação (Passaporte/ 
  Título de Residência Permanente);

• Certificado de habilitações (diploma 
  de conclusão da formação mais elevada)*;

• Comprovativo do resultado obtido 
  no ENEM, o ano em que as provas  
  foram efetuadas, o seu número CPF       
 (Cadastro de Pessoas Físicas) e número 
  de inscrição no ENEM (se aplicável);

• Declaração de satisfação dos pré-  
  requisitos (se aplicável ao curso 
  pretendido);

• Declaração de compromisso de honra   
  (disponível para baixar no Portal do IPS);

• Informação sobre o pedido de visto 
  (disponível para baixar no Portal do IPS).

*Todos os documentos relacionados com
as habilitações académicas devem estar
autenticados pela Embaixada ou Consulado
de Portugal, no país de origem, ou pela
Apostilha da Convenção de Haia. 

Mais informações em: 
www.studyinsetubal.pt/ei-candidatura-licenciatura
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Mestrado e Pós-Graduação
Podem candidatar-se aos cursos de mestrado e pós-graduação do IPS, os candidatos 
que preencham uma das seguintes condições:

• Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, de preferência na área 
  a que se candidata;

• Os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência 
  de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo 
  de Bolonha por um Estado aderente a este processo;

• Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido 
  como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho 
  Técnico-Científico da Escola Superior responsável pelo mestrado ou pós-graduação;

• Os detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional, que seja   
  reconhecido como atestando capacidade para a realização deste de estudos 
  pelo Conselho Técnico-Científico e Coordenação do curso.
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Documentos necessários

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

• Documento de identificação (Passaporte/
  Título de Residência permanente) 

• Certificado de habilitações (comprovativo 
  de conclusão da formação mais elevada*);

• Ficha Curricular/Curriculum Vitae;

• Comprovativos de formações e outras atividades 
  referidas na Ficha Curricular/Curriculum Vitae;

• Informação sobre o pedido de visto 
(disponível para baixar no Portal do IPS);

• Minuta de candidatura/inscrição paga por empresa, 
devidamente preenchida (se aplicável). 
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Escola Superior de Educação

• Documento de identificação (Passaporte/ Título de Residência permanente) 

• Certificado de habilitações (comprovativo de conclusão da licenciatura em Educação   
  Básica em Portugal)*;

• Certidões ou certificados que comprovem a classificação, cargas horárias ou créditos,   
  áreas científicas das disciplinas ou unidades curriculares realizadas, bem como 
  os respetivos planos de estudos cumpridos;

• Comprovativo de aprovação na prova de língua portuguesa (Domínio oral e escrito)   
  de acesso a Mestrado (não aplicável às provas realizadas na ESE/IPS), apenas nos   
  casos em que os candidatos optem pela apresentação do comprovativo da prova 
  realizada nos últimos dois anos;

• Ficha Curricular (disponível para baixar no Portal do IPS); 

• Ordem de Preferência  na candidatura aos Mestrados em Educação e Ensino   
  (disponível para baixar no Portal do IPS);

• Informação sobre o pedido de visto (disponível para baixar no Portal do IPS);

• Minuta de candidatura/inscrição paga por empresa, devidamente preenchida 
(se aplicável). 
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Escola Superior de Ciências Empresariais

• Documento de identificação (Passaporte/
  Título de Residência permanente) 

• Certificado de habilitações (comprovativo 
  de conclusão da formação mais elevada*);

• Curriculum vitae (máximo de 8 páginas);

• Informação sobre o pedido de visto 
  (disponível para baixar no Portal do IPS);

• Minuta de candidatura/inscrição paga 
  por empresa, devidamente preenchida 
  (se aplicável). 



Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

• Documento de identificação (Passaporte/Título de Residência permanente) 

• Curriculum vitae, acompanhado de comprovativos e de documentos que considere   
  relevantes para a avaliação da sua candidatura (cartas de referência, etc.);

• Certificado de habilitações (comprovativo de conclusão da formação mais elevada), 
  com indicação das médias*;

• Minuta de candidatura/inscrição paga por empresa, devidamente preenchida 
  (se aplicável). 
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Escola Superior de Saúde

• Documento de identificação   
  (Passaporte/Título de Residência   
  permanente); 

• Certificado de habilitações 
  (comprovativo de conclusão 
  da licenciatura)*;

• Requerimento de candidatura -   
  Mestrado em Enfermagem (disponível   
  para baixar no Portal do IPS);

• Dossier de Candidatura - Mestrado 
  em Fisioterapia (disponível para baixar   
  no Portal do IPS);

• Comprovativo de membro efetivo   
  Ordem dos Enfermeiros ou equivalente   
  legal para candidatos estrangeiros 
  (se aplicável ao curso pretendido);

• Certidão comprovativa do tempo 
  de exercício profissional como   
  enfermeiro (se aplicável ao curso   
  pretendido);

• Curriculum vitae detalhado incluindo  
  comprovativos das atividades, morada, 
  telefone e e-mail;

• Minuta de candidatura/inscrição paga   
  por empresa, devidamente preenchida 
  (se aplicável).

*Todos os documentos relacionados com 
as habilitações académicas devem estar 
autenticados pela Embaixada ou Consulado 
de Portugal, no país de origem, ou pela 
Apostilha da Convenção de Haia.

Mais informações em:
www.studyinsetubal.pt/ei-candidatura-mestrado-pg
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Candidatura aos CTeSP
 
A candidatura aos CTeSP é efetuada 
online, exclusivamente, no Portal do IPS.
Deverá selecionar o curso pretendido 
e seguir as instruções para preencher 
o formulário online com as suas 
informações e anexar os documentos 
solicitados.

Calendário

1ª fase - entre julho e agosto

2ª fase - outubro

Atenção: A 2ª fase apenas se realiza caso os cursos 
não preencham a totalidade das vagas na 1ª fase.

Candidatura às Licenciaturas

A candidatura às Licenciaturas é efetuada 
online, exclusivamente, no Portal do IPS.
Deverá selecionar o curso pretendido 
e seguir as instruções para preencher 
o formulário online com as suas informações 
e anexar os documentos solicitados.

No caso de candidatos oriundos do Brasil 
detentores de ENEM, a prova escrita será 
substituída pelo resultado obtido no ENEM.

Aplicação do ENEM aos Cursos do IPS?

No acesso aos cursos de licenciatura, 
as classificações atribuídas às provas de 
acesso, dos candidatos detentores do 
ENEM, serão obtidas de acordo com as 

Etapas



regras estabelecidas, tendo que delas 
resultar uma classificação igual ou 
superior a 500 (equivalente a 10 valores), 
para que possam ser consideradas. 
Faz-se salientar que as classificações do 
ENEM (numa escala de 0 a 1000) serão 
proporcionalmente transformadas 
na escala de classificação portuguesa 
(escala de 0 a 20).

O candidato terá de apresentar 
comprovativo do resultado obtido no 

ENEM, o ano em que as provas foram 
efetuadas, o seu número CPF (Cadastro 
de Pessoas Físicas) e número de inscrição 
no ENEM. Para efeitos de candidatura, 
são consideradas válidas as provas do 
ENEM que tenham sido REALIZADAS 
NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (p.ex: para 
candidaturas em 2022, são válidos os 
ENEM realizados em 2019, 2020 e 2021).

Consulte as PONDERAÇÕES ENEM para os 
cursos do IPS no portal IPS em www.ips.pt
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Em todas as restantes situações, pode
realizar as provas de ingresso (exames 
nacionais de Portugal) como aluno 
autoproposto ou realizar, no IPS, provas
equivalentes às provas de ingresso 
portuguesas para o curso a que 
se candidata, sendo utilizadas as 
classificações obtidas nas referidas provas.

Em função da classificação obtida na 
prova referida no ponto anterior, pode 
ainda ser admitido a uma prova oral. 
Caso o júri assim prefira, a prova oral 
pode ser realizada por teleconferência.

A demonstração da qualificação académica 
específica, para os cursos de mestrado, é 
efetuada através de prova documental.

Todos os documentos relacionados 
com a verificação da satisfação das 

condições de ingresso, incluindo as 
eventuais provas escritas efetuadas pelo 
estudante, passarão a integrar o seu 
processo individual de candidatura.

Conhecimento da Língua Portuguesa

A frequência de um ciclo de estudo 
de licenciatura ou de mestrado exige 
um domínio independente da língua 
portuguesa de nível B2, de acordo com 
o Quadro Europeu Comum de Referência 
para Línguas.

Com exceção dos que tenham 
frequentado o ensino secundário em 
língua portuguesa, os candidatos a este 
concurso especial de acesso têm que 
apresentar um Diploma Elementar de 
Português Língua Estrangeira (DEPLE) ou 
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submeter-se e obter aprovação 
numa prova de português, realizada 
pela ESE/IPS, à qual estão associados 
custos e que terá lugar em calendário 
publicitado anualmente.

Calendário

› Inscrição nos Pré-Requisitos para 
a Licenciatura em Desporto - abril

1ª fase

1) Apresentação de candidatura - 
     7 a 24 de fevereiro de 2022   

2) Realização das provas de acesso - 
     abril

3) Publicação das listas de candidatos    
     colocados - 30 de maio de 2022

2ª fase

1) Apresentação de candidatura - 
     2 a 16 de maio de 2022

2) Realização das provas de acesso - 
     junho

3) Publicação das listas de candidatos   
     colocados - 29 de julho de 2022

3ª fase

1) Apresentação de candidatura - 
    10 de outubro a 8 de novembro de 2022   

2) Realização das provas de acesso - 
     janeiro de 2023

3) Publicação das listas de candidatos  
     colocados - 7 de fevereiro de 2023

Atenção: A 2ª e 3ª fases apenas se realizam 
caso os cursos não preencham a totalidade 
das vagas nas fases anteriores.
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Candidatura aos Mestrados e Pós-Graduações

A candidatura aos nossos Mestrados e Pós-Graduações é efetuada online, 
exclusivamente, no Portal do IPS (www.ips.pt). Deverá selecionar o curso pretendido 
e seguir as instruções para preencher o formulário online. A candidatura apenas 
está disponível dentro dos prazos definidos. 

Calendário

› SAÚDE

1ª fase - entre abril e julho 
(Mestrado em Fisioterapia)

1ª fase - entre junho e julho 
(Mestrado em Prática Avançada 
de Fisioterapia em Neurologia)

2ª fase - entre agosto e setembro

› CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

1ª fase - entre abril e julho

2ª fase - entre agosto e setembro

› ENGENHARIA E TECNOLOGIA

1ª fase - entre junho e setembro

2ª fase - outubro

3ª fase - novembro

Atenção: A 2ª e 3ª fase apenas se realizam caso os cursos não preencham a totalidade das vagas 
nas fases anteriores.
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Cursos
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CTeSP | cursos

Escola Superior de Ciências Empresariais
› Apoio à Gestão de Organizações Sociais
› Assessoria de Gestão
› Logística
› Gestão Retalhista
› Gestão de Turismo

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
› Construção Civil
› Tecnologias de Laboratório Químico e Biológico

Escola Superior de Educação
› Desportos de Natureza
› Produção Audiovisual

› Serviço Familiar e Comunitário
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Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
› Automação, Robótica e Controlo Industrial
› Climatização e Energia
› Desenvolvimento de Videojogos e Aplicações Multimédia
› Manutenção Industrial
› Produção Aeronáutica
› Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis
› Qualidade Ambiental e Alimentar
› Redes e Sistemas Informáticos
› Redes Elétricas Inteligentes e Domótica
› Sistemas Eletrónicos e Computadores
› Tecnologia e Gestão Automóvel
› Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação
› Veículos Elétricos
› Tecnologias Informáticas
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Licenciaturas/Graduações | cursos 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
› Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 
› Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação 
› Engenharia Informática 
› Engenharia Mecânica 
› Tecnologia e Gestão Industrial (noturno)
› Tecnologia Biomédica 
› Tecnologias do Ambiente e do Mar 
› Tecnologias de Energia 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
› Bioinformática 
› Biotecnologia 
› Engenharia Civil (diurno e noturno)
› Tecnologias do Petróleo
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Escola Superior de Ciências Empresariais 
› Contabilidade e Finanças (diurno e noturno)
› Gestão da Distribuição e da Logística (diurno e pós-laboral)
› Gestão de Recursos Humanos (diurno e pós-laboral)
› Gestão de Sistemas de Informação
› Marketing

Escola Superior de Educação
› Animação Sociocultural
› Comunicação Social 
› Desporto 
› Educação Básica

Escola Superior de Saúde
› Enfermagem
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Mestrados | cursos

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
› Engenharia Biomédica
› Engenharia de Software
› Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
› Engenharia de Produção
› Engenharia e Gestão de Energia na Indústria e Edifícios

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
› Conservação e Reabilitação do Edificado
› Engenharia Biológica e Química 
› Engenharia Civil

Escola Superior de Saúde
› Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas
  Em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)

› Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia

› Terapia da Fala*



29
Escola Superior de Ciências Empresariais 
› Ciências Empresariais
› Contabilidade e Finanças
› Gestão de Marketing
› Gestão de Sistemas de Informação
› Gestão e Administração de Escolas
  Em parceria com a ESE/IPS

› Gestão Estratégica de Recursos Humanos
› Segurança e Higiene no Trabalho
  Em parceria com a ESTS/IPS

› Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar 
  Em parceria com a ESS/IPS e ESHTE

› Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento
  Em parceria com a Sonae

› Data Science for Business*

*Em processo de acreditação pela A3ES
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Pós-graduações | cursos

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
› Motorização de Veículos Elétricos e Híbridos
› Tecnologia Aeronáutica
  Em parceria com U. Évora

Escola Superior de Educação 
› Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor

Escola Superior de Ciências Empresariais
› Contabilidade Pública
› Empreendedorismo e Negócios Turísticos
  Em Parceria com a ESHTE (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril)

Escola Superior de Saúde
› Prática Avançada em Terapia da Fala no Adulto e no Idoso



Custos
(referência ano letivo 2021/2022)

Taxa de candidatura: 50€
Inscrição na prova escrita de conhecimentos 
(dispensada para detentores de ENEM válido): 50€

Taxa de frequência 
(pagamento em 10 mensalidades*)

CTeSP: 1350€ /ano

Licenciaturas: 1350€/ano a 2700€/ano (Saúde)

Mestrados: 1.º ano - 1980€ a 4000€
2.º ano - 1386€ a 2400€

Alojamento na Residência de Estudantes: 125€/mês

Refeição completa no refeitório: 2,75€/cada

*A primeira mensalidade é paga no ato de matrícula 
e corresponde a 30% do valor total do primeiro ano do curso.

Está na hora 
de voar para Setúbal

Estudar e viver em Setúbal é ganhar 
asas para o mundo e usufruir de uma 

experiência internacional inesquecível.
Atualmente, mais de 450 jovens de vários 

países estudam connosco, depois 
de conquistarem o seu lugar no IPS, 

através do Concurso Especial para 
Estudantes Internacionais. 
Você pode ser o próximo!

O mundo inteiro está esperando 
você chegar e vencer!

Saiba como pode 
estudar connosco em 

www.studyinsetubal.pt
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www.ips.pt  | estudar@ips.pt

*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

G
I.C

O
M

-I
PS

 | 
FE

V’
22


