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Acolhimento dos novos estudantes | 2020 

O presente Manual de Acolhimento destina-se aos novos estudantes dos cursos de CTeSP, Licenciatura, 

Mestrado e Pós-Graduação da Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal 

(ESCE/IPS). Pretende dar a conhecer a Escola e os aspetos essenciais ligados ao seu funcionamento, 

infraestruturas, serviços e envolvente, com o objetivo de facilitar a integração e acolhimento dos estudantes. 

 

Para complementar a informação aqui disponibilizada aconselha-se o acesso ao sítio da Escola Superior de 

Ciências Empresariais http://www.esce.ips.pt, tendo em atenção que alguns dados requerem a autenticação 

do utilizador com a respetiva password.  
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Mensagem de boas vindas da Diretora 
 

Neste início de ano gostaria de saudar calorosamente todos os novos estudantes que iniciam o seu 

percurso de formação na ESCE/IPS, desejando a todos os maiores sucessos na sua vida académica e 

pessoal. 
 

Espera-vos um período decisivo nas vossas vidas, que exigirá de vós muito esforço e dedicação, que 

terá, certamente, os seus momentos bons e menos bons. 
 

Acredito e desejo que todos vós ireis tentar agarrar a oportunidade que agora vos surge e que só 

dependerá de vós próprios transformá-la num futuro com mais esperança. 
 

Pela parte do Corpo Docente e não Docente da ESCE/IPS, tudo faremos para concretizar os vossos 

sonhos e manter viva a vossa esperança. Contamos também com a vossa perseverança, firmeza e 

determinação para levar a cabo esta tarefa tão importante para todos, que é formar cidadãos 

conscientes à altura das responsabilidades que o futuro nos colocará pela frente. Por entre todos 

os entraves que surgirão ao longo do vosso percurso académico é importante saber encontrar o 

rumo e nunca desistir ou desanimar, porque … 

 

 

"Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável" (Séneca) 

 

 

A Diretora da ESCE/IPS 
 

Boguslawa Sardinha 
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1. Apresentação do Instituto Politécnico de Setúbal 

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) foi criado em 1979, tendo desde logo sido criadas duas 

Escolas Superiores: a Escola Superior de Educação (ESE) e a Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 

(EST de Setúbal). 

 

Em 1994 foi criada a Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) e cinco anos depois, em 1999 

foi criada a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (EST Barreiro). Em 2000 foi criada a Escola 

Superior de Saúde (ESS). 

 

As atividades das cinco Escolas Superiores referidas são coordenadas pelos Serviços da Presidência 

do Instituto Politécnico de Setúbal (SPR). 

 

O IPS conta atualmente com cerca de 5650 estudantes, 590 docentes e 160 funcionários não 

docentes. O IPS disponibiliza uma oferta formativa de cursos do 2.º ciclo (Mestrados), cursos do 1.º 

ciclo (Licenciaturas); cursos de Pós-Graduação e cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). 
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1.1. Localização e Transportes 

A ESCE/IPS está inserida no Campus do IPS, sendo a primeira escola que se encontra quando se 

contorna o Campus pela direita. Possui instalações amplas, modernas, funcionais e adaptadas a 

pessoas portadoras de deficiências motoras.  

 

Os Acessos ao campus do IPS podem ser feitos utilizando transportes públicos, como o comboio 

(CP), com saída no Apeadeiro de Praias do Sado, e autocarro (TST – suburbanas 780 – Faralhão ou 

781 – Morgada), com saída na paragem de Estefanilha, ou por viatura própria através da A12 e N10. 

O acesso é facilitado pelas autoestradas A2, A12 e pela N10 e pelas Pontes 25 de Abril ou Vasco da 

Gama. O comboio e o autocarro constituem os transportes por excelência, uma vez que em ambos 

os casos a acessibilidade é muito boa. 

 

A sua localização, a 50 Kms de Lisboa, num local calmo e próximo da Serra da Arrábida e de toda a 

região da Costa Azul, constituem um privilégio. 

 

 
 

Contactos IPS: Campus do IPS – Estefanilha, 2910-761 | Setúbal – Portugal • Telefone: +351 265 548 820 

Contactos ESCE: Campus do IPS – Estefanilha, 2914-503 | Setúbal – Portugal • Telefone: +351 265 709 300 
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2. Apresentação da Escola Superior de Ciências Empresariais 

A Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) conta com uma oferta formativa na área das 

Ciências Empresariais, que inclui oito cursos de 1º ciclo (Licenciaturas), nove cursos de 2º ciclo 

(Mestrados), quatro CTeSP (Curso Técnico Superior Profissional) e um Módulo Internacional criado 

no âmbito do programa ERASMUS. No ano letivo de 2019/2020, nos cursos de Licenciatura, 

Mestrado e CTeSP, estiveram inscritos 2488 estudantes. 

 

Cursos do 1º ciclo (licenciaturas): Cursos do 2º ciclo (mestrado): 
 

 Contabilidade e Finanças 

 Contabilidade e Finanças noturno 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão de Recursos Humanos pós-laboral 

 Marketing 

 Gestão da Distribuição e da Logística 

 Gestão da Distribuição e da Logística pós-

laboral 

 Gestão de Sistemas de Informação 

 
 Contabilidade e Finanças 

 Gestão de Sistemas de Informação 

 Segurança e Higiene no Trabalho (em parceria com a 

ESTSetúbal/IPS) 

 Gestão Estratégica de Recursos Humanos 

 Ciências Empresariais 

 Gestão de Marketing 

 Administração e Gestão de Escolas (em parceria com 

a ESE/IPS) 

 Gestão em Hotelaria da Saúde e Bem-Estar (em 

parceria com a ESS/IPS e com a Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril) 

 Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento 

Cursos de pós-graduação: CTeSP: 
 

 Contabilidade Pública 

 Gestão e Marketing Turístico (em parceria com 

o IP Leiria) 

 Empreendedorismo e Negócios Turísticos (em 

parceria com a Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril e com a ESS/IPS)  

 
 Apoio à Gestão de Organizações Sociais (em parceria 

com a ESE/IPS) 

 Logística 

 Gestão de Turismo (em parceria com a ESE/IPS) 

 Assessoria de Gestão 

 

 

A ESCE/IPS assume-se com uma escola diferente e orientada para o futuro dos estudantes e 

empresas/organizações. Com uma dimensão significativa, goza de grande prestígio junto do tecido 

empresarial, para o que muito contribui a promoção constante do estreitamento da relação com o 



 

| Página 8 de 26 
 

meio envolvente. A título de exemplo podemos citar os estágios de fim de curso, a dinamização de 

aulas abertas, conferências, visitas de estudo, projetos de consultadoria e ações de formação. 

 

O ensino na ESCE/IPS visa formar profissionais flexíveis e dinâmicos, que aliem conhecimentos de 

gestão geral com uma especialização em determinado domínio (contabilidade, finanças, recursos 

humanos, marketing, distribuição, logística, sistemas de informação), e paralelamente, promover o 

desenvolvimento de competências transversais.  
 

 

2.1 Missão da ESCE/IPS 

A ESCE/IPS tem apostado numa diferenciação sustentada na sua própria missão que é "Ensinar, 

investigar e prestar serviços na área das Ciências Empresariais, com os mais elevados níveis éticos e de 

qualidade, dignificando o Homem, contribuindo, em parceria com a comunidade, para a promoção do 

desenvolvimento do país, em geral, e da região de Setúbal, em particular". 

 

Nesse âmbito, tem como atribuições: 

 A realização de ciclos de estudos no âmbito da formação terciária que visem a atribuição de graus 

académicos de nível superior, bem como de cursos pós-secundários, de cursos de formação pós-

graduada e outros, nos termos da lei e dos estatutos do IPS; 

 A criação do ambiente educativo apropriado às suas finalidades;  

 A realização de atividades de investigação e o apoio e participação em instituições científicas;  

 A transferência e valorização do conhecimento científico e tecnológico e a promoção do 

empreendedorismo; 

 A realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos; 

 A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao seu desenvolvimento; 

 A cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com outras instituições de ensino 

superior, nacionais e estrangeiras, numa articulação que vise o estabelecimento de parcerias; 

 A contribuição para a cooperação internacional e para a aproximação entre os povos, com especial 

destaque para os países de língua portuguesa e os países europeus; 

 A produção e difusão do conhecimento e da cultura; 

 A promoção e facilitação da inserção dos estudantes na vida ativa e na sociedade;  

 A promoção das qualificações da população ativa e da excelência das organizações;  
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 A promoção da qualidade das aprendizagens e do sucesso escolar e uma adequação curricular dos 

cursos, respondendo às necessidades da economia e da sociedade; 

 A promoção da formação, qualificação e desenvolvimento profissional do pessoal docente e não 

docente; 

 A promoção da coesão económica e social;  

 A promoção da responsabilidade social na comunidade interna e no meio envolvente.  
 

 

2.2. Planta da ESCE/IPS 

Identifica-se, de seguida, a planta dos 3 Pisos da ESCE/IPS. 

 
 

 



 

| Página 10 de 26 
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2.3. Gestão da ESCE/IPS e Organização interna 

Identifica-se de seguida os Órgãos de Gestão, bem como as Unidades de Caráter Científico e 

Pedagógico. 

 
 

2.3.1. Órgãos de Gestão 

Para conhecer as competências e funcionamento de cada um dos Órgãos, sugere-se a consulta dos 

Estatutos da ESCE/IPS, no portal da ESCE/IPS (http://www.esce.ips.pt). 

 

 ÓRGÃOS DA ESCE/IPS: 
 

o DIRETORA, Professora Doutora Boguslawa Sardinha, coadjuvada por dois subdiretores: 

Professor Doutor Pedro Pardal e Professor Doutor João Nabais. 

O Diretor é eleito pelo Conselho de Representantes, de entre os professores e os 

investigadores de carreira da ESCE/IPS. O Diretor da ESCE/IPS pode ser coadjuvado por um 

máximo de dois Subdiretores. Os Subdiretores são nomeados livremente pelo Diretor, de 

entre os docentes. 

 

o CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO, presidido pela Professora Sandra Nunes. 

O Conselho Técnico-Científico é o órgão de coordenação das atividades científicas da 

ESCE/IPS e dos processos relativos à carreira docente e de investigação. O Conselho Técnico-

Científico funciona de acordo com o seu regimento, podendo funcionar em Plenário, em 

Comissão Executiva ou em Comissões Especializadas cujas composição e competências se 

encontram definidas no regimento. É um órgão constituído apenas por docentes. 

 

o CONSELHO PEDAGÓGICO, presidido pela Professora Doutora Dulce Matos. 

O Conselho Pedagógico funciona de acordo com o seu regimento, podendo funcionar em 

Plenário, em Comissão Executiva ou noutras comissões, cujas composição e competências 

se encontram definidas no regimento, respeitando sempre a regra da paridade entre 

Docentes e Estudantes.  
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o CONSELHO DE REPRESENTANTES, presidido pela Professora Doutora Maria Amélia 

Marques. 

Compete ao Conselho de Representantes, entre outros, eleger o seu Presidente e elaborar 

o seu regimento; organizar o processo de eleição e eleger o Diretor da ESCE/IPS; aprovar, 

para homologação, as propostas de alterações aos Estatutos da ESCE/IPS; apreciar os atos 

do Diretor, propor e aprovar a suspensão e destituição do Diretor, nos termos dos Estatutos 

da ESCE/IPS. Compete ainda ao Conselho de Representantes, sob proposta do Diretor, 

apreciar e emitir parecer sobre o Plano Estratégico da ESCE/IPS e sobre o Plano de Atividades 

da ESCE/IPS. 

 

o CONSELHO DE COORDENAÇÃO, presidido pela Diretora da ESCE/IPS. 

O Conselho de Coordenação é constituído pelo Diretor (que preside), o Presidente do 

Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Conselho Pedagógico, os Presidentes dos 

Departamentos, o Presidente da Associação de Estudantes e um Representante do Pessoal 

não Docente (a eleger pelos seus pares). O Conselho de Coordenação funciona em plenário 

ou em Comissões Especializadas. Compete ao Conselho de Coordenação fomentar a 

articulação entre os vários órgãos da ESCE/IPS e promover a melhoria do funcionamento da 

Escola. 

 

o CONSELHO CONSULTIVO, presidido pela Diretora da ESCE/IPS. 

O Conselho Consultivo é constituído pelo Diretor (que preside), o Presidente do Conselho 

Técnico-Científico, o Presidente do Conselho Pedagógico, o Presidente do Conselho de 

Representantes, o Presidente da Associação de Estudantes, um Representante do Pessoal 

não Docente (a eleger pelos seus pares), e cinco a dez individualidades, das áreas de 

intervenção da ESCE/IPS, em representação das organizações profissionais, empresariais ou 

outras. Podem ainda integrar o Conselho Consultivo, sob proposta do Diretor, o Presidente 

da Associação dos Antigos Alunos da ESCE/IPS e os professores aposentados pela escola, que 

nela não exerçam funções. Compete ao Conselho Consultivo fomentar a cooperação 

permanente entre a ESCE/IPS e a comunidade, designadamente com as autarquias, as 

organizações empresarias, profissionais, sociais, culturais, científicas e outras, relacionadas 

com as suas atividades. 
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2.3.2. Unidades de Caráter Científico ou Pedagógico  

São unidades de carácter científico ou pedagógico: Departamentos; Diretores de Curso; outras que 

venham a ser criadas sob proposta do Diretor ou do Conselho de Coordenação e mediante parecer 

favorável do Conselho Técnico-Científico ou do Conselho Pedagógico, consoante a sua natureza 

primordial. 
 

a) Departamentos 

Os Departamentos são estruturas de coordenação e orientação científica, técnica e 

pedagógica. Compete aos Departamentos assegurar a continuidade e qualidade da 

intervenção do corpo docente nos planos do ensino, da investigação, do desenvolvimento 

curricular, da técnica e da criação e divulgação do saber em cada um dos domínios de 

atividade da ESCE/IPS. A constituição e funcionamento dos Departamentos regem-se por 

critérios constantes de regulamento a aprovar pelo Conselho Técnico-Científico, agrupando 

os docentes de uma ou mais áreas científicas, visando garantir tanto a sua coerência e 

operacionalidade interna, como a sua adequação aos fins e objetivos da ESCE/IPS. 
 

DEPARTAMENTOS DA ESCE/IPS: 

o Departamento de Comportamento Organizacional e Gestão de Recursos Humanos 

(Presidente: Professor Doutor João Pedro Pina Cordeiro) 

o Departamento de Contabilidade e Finanças (Presidente: Professor Doutor Nuno Teixeira) 

o Departamento de Economia e Gestão (Presidente: Professora Doutora Sandrina Moreira) 

o Departamento de Marketing e Logística (Presidente: Professora Susana Galvão) 

o Departamento de Sistemas de Informação (Presidente: Professor Doutor Hernâni Mourão) 
 

b) Diretores de Curso 

Os Diretores de Curso são responsáveis pelo bom funcionamento de um curso conducente 

à obtenção de grau académico, dos respetivos programas de formação, bem como pela 

promoção de ações de melhoria relativas ao seu desenvolvimento e interligação com a 

comunidade envolvente. O Diretor de Curso é um Professor ou Equiparado a Professor a 

tempo integral, da área científica predominante do Curso, designado pelo Diretor, após 
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auscultação dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico. O mandato do Diretor de Curso 

é de dois anos e pode ser renovado, não excedendo quatro anos consecutivos. 

 

DIRETORES DE CTeSP:  
 

o Apoio à Gestão de Organizações Sociais (Diretora: Professora Doutora Ana Cristina Rodrigues 

Rolo Alves) 

o Logística (Diretora: Professora Doutora Maria da Graça Rodrigues Gomes da Costa e Professora 

Doutora Sandra Maria Simões de Oliveira) 

o Gestão de Turismo (Diretor: Professor João Tomás dos Santos Pina da Silva) 

o Assessoria de Gestão (Diretor: Professor Doutor Henrique Manuel Pimentel Reis) 

 

DIRETORES DE CURSO DO 1º CICLO (Licenciaturas): 
 

o Contabilidade e Finanças (Diretor: Professora Doutora Paula Heliodoro) 

o Contabilidade e Finanças noturno (Diretor: Professor Paulo Alexandre) 

o Gestão de Recursos Humanos (Diretor: Professora Doutora Célia Quintas) 

o Gestão de Recursos Humanos pós-laboral (Diretora: Professora Doutora Helena Roque) 

o Marketing (Diretor: Professor Paulo Bogas) 

o Gestão da Distribuição e da Logística (Diretor: Professor Doutor Tiago Pinho) 

o Gestão da Distribuição e da Logística pós-laboral (Diretor: Professor Carlos Batista) 

o Gestão de Sistemas de Informação (Diretora: Professora Doutora Ana Mendes) 

 

DIRETORES DE CURSO DO 2º CICLO (Mestrados): 
 

o Contabilidade e Finanças (Diretora: Professor Doutor Francisco Leote) 

o Gestão de Sistemas de Informação (Diretor: Professor Doutor José Gaivéo) 

o Segurança e Higiene no Trabalho (Diretor: Professora Doutora Olga Costa) 

o Gestão Estratégica de Recursos Humanos (Diretor: Professor Doutor António Almeida) 

o Ciências Empresariais (Diretor: Professora Doutora Luísa Cagica Carvalho) 

o Gestão de Marketing (Diretor: Professor Doutor Duarte Xara Brasil) 

o Administração e Gestão de Escolas (Diretores: Professor Doutor Agostinho Bucha – ESCE/IPS e 

Professor Doutor Jorge Pinto – ESE/IPS)  
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2.3.3. Unidades Administrativas e Técnicas  
 

a) Divisão Académica 

A Divisão Académica é o serviço do IPS a que os alunos podem recorrer para tratarem de 

assuntos de natureza administrativa (propinas, matrículas, inscrições, entre outros). Serve todas 

as escolas do campus e situa-se no piso zero da ESCE/IPS.  

O atendimento é realizado mediante a apresentação de senhas de atendimento, 

disponibilizadas por equipamento próprio, localizado frente à receção. 
 

Contactos da Divisão Académica: E-mail: divisao.academica@ips.pt • Telefone: 265 709 470 
Horário Funcionamento disponível em http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30688 

 

 

b) Biblioteca 

A biblioteca tem como missão adquirir, processar, conservar e tornar acessíveis os recursos de 

informação, de tipologias e suportes diverso, especializados nas áreas de ensino e investigação 

de ESCE/IPS. Para além do serviço habitual de leitura e empréstimo de elementos bibliográficos, 

a biblioteca permite-lhe: 

o Pesquisar no Catálogo da biblioteca; 

o Pesquisar em catálogos de bibliotecas portuguesas e estrangeiras, portais, revistas 

eletrónicas, bases de dados, repositórios, bibliotecas digitais, teses e dissertações; 

o Aceder à Rede em Bibliotecas do Ensino Superior - localizado junto ao balcão de 

atendimento da biblioteca da ESCE/IPS, funcionando em livre acesso e no horário de 

funcionamento da biblioteca. 
 

A biblioteca da ESCE/IPS situa-se no terceiro piso do edifício, logo após o topo das escadas. Para 

que possa utilizar os serviços da biblioteca deverá tornar-se leitor, devendo para tal contactar o 

serviço. 
 

Empréstimo Domiciliário Especial: após o encerramento da Biblioteca é concedida uma 

condição de empréstimo domiciliário especial aos estudantes que frequentam cursos em 

regime noturno, pós-laboral ou com estatuto de trabalhador-estudante. Os pedidos de 

empréstimo podem ser feitos por e-mail, nos dias úteis, e os livros requisitados serão 

disponibilizados num cacifo no balcão da segurança da ESCE/IPS. Os livros deverão ser 
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recolhidos pelo estudante, no prazo de 24 horas sobre o pedido, mediante apresentação do 

cartão de estudante atualizado. A Biblioteca deve avisar o utilizador da disponibilidade ou 

indisponibilidade do mesmo após a receção do pedido. A devolução dos livros pode ser feita no 

cacifo referido, dentro do prazo estipulado no regulamento dos Serviços de Documentação do 

IPS, e a recolha é efetuada pela equipa da Biblioteca, que deve confirmar, via e-mail, a devolução 

ao utilizador, assim como qualquer situação anómala surgida. 
 

Para informação específica sobre as regras de funcionamento dos serviços oferecidos e sobre as 

condições de acesso e utilização dos serviços prestados pela biblioteca consulte o Regulamento 

Interno da Biblioteca em http://www.esce.ips.pt. 
 

Contactos da Biblioteca: E-mail: info.biblioteca@esce.ips.pt  Telefones: 265 709 491/493/494 
 

 

 

 

 

c) Divisão Informática 

A Divisão Informática tem como objetivo promover a utilização das tecnologias de informação 

por parte de estudantes, docentes e não docentes, definindo e implementando normas de 

segurança relativas à sua atividade, entre outras atribuições. São estes serviços que criam uma 

área para cada estudante, lhes fornecem password, e-mail de aluno institucional, acesso à 

plataforma moodle, etc. Os estudantes têm ao seu dispor diversas salas de informática com 

acesso à Internet.  
 

 

Contactos da Divisão Informática: Gabinete: A2.09  E-mail: apoio.informatico@ips.pt 
Telefones: 265 709 479  Horário Funcionamento e Horário Atendimento: Consultar http://www.di.ips.pt  
 

 

 

 

 

d) Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) 

O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) encontra-se dividido em três áreas principais: SAE 

Licenciaturas; SAE Mestrados e Pós-Graduações e SAE CTeSP. 
 

O SAE - Licenciaturas é o serviço responsável pela angariação e gestão do processo de estágios 

curriculares, bem como pelo apoio à inserção na vida ativa dos recém-licenciados.  
 

A atividade do SAE Licenciaturas engloba: 
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o Gestão do Processo de Estágios Curriculares; 

o Gestão da Bolsa de Emprego – Saídas Profissionais;  

o Organização e realização de eventos relacionados com o emprego; 

o Organização e apoio às provas públicas finais; 

o Workshop “Técnicas de Procura de Emprego”; 

o Apoio e acompanhamento individualizado aos alunos finalistas/diplomados na 

procura de emprego; 

o Promoção das relações com o exterior. 
 

O SAE - Mestrados e Pós-Graduações tem como objetivo o apoio pedagógico, com vista ao bom 

funcionamento da parte curricular dos mestrados e das pós-graduações, bem como de todo o 

processo de dissertação, trabalho de projeto ou estágio, desde o seu Registo até à Prova Pública 

de Discussão. É a este Serviço que o estudante de mestrado e de pós-graduação deverá recorrer 

para assuntos de natureza administrativa ou de apoio pedagógico. 
 

A atividade do SAE Mestrados e Pós-graduações engloba: 

o Apoio à Gestão dos Diretores de Mestrado e de Pós-Graduações; 

o Gestão da Informação referentes aos Mestrados e das Pós-Graduações; 

o Gestão do Arquivo Administrativo e Pedagógico dos Mestrados e das Pós-

Graduações; 

o Gestão da Documentação dos Mestrados e das Pós-Graduações; 

o Gestão do Processo de Dissertação, Trabalho de Projeto e Estágio; 

o Gestão do Serviço de Envio de Tese para Depósito Legal; 

o Apoio ao Funcionamento de Aulas; 

o Informação aos Alunos sobre Matéria Pedagógica (Calendários Escolares, Docentes, 

Aulas, Processo de Dissertação, Entrega de Dissertação; Provas Públicas de 

Mestrados; Folhas de Presença). 
 

Está disponível no Portal da ESCE/IPS o Caderno do Mestrando (com informação específica sobre os 

procedimentos administrativos, pedagógicos e científicos como por exemplo regulamento do curso, 

trabalho final de mestrado, etapas da entrega do trabalho final) e o Guião - Teses de Mestrado (com 
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informação específica sobre as orientações para a formatação das Dissertações/Trabalho de Projeto 

de Mestrado da ESCE/IPS). 

O SAE - CTeSP é o serviço responsável pela angariação e gestão do processo de estágios curriculares 

dos estudantes finalistas dos CTeSP.  
 

A atividade do SAE CTeSP engloba: 

o Gestão do Processo de Estágios Curriculares; 

o Gestão da Bolsa de Estágios;  

o Organização e apoio às provas públicas finais; 

o Apoio e acompanhamento individualizado aos alunos finalistas; 

o Promoção das relações com o exterior. 

 

Está disponível no Portal da ESCE/IPS o Caderno de Apoio ao Estagiário de CTeSP, que constitui o 

referencial de procedimentos, normas e minutas, sistematizando, orientando e clarificando junto 

dos estudantes o processo de frequência de Estágio nos CTeSP. O referido documento foi elaborado 

em conformidade com o previsto no “Capítulo V – Estágios de CTeSP” do “Regulamento das 

Atividades Académicas e Linhas Orientadoras de Avaliação de Desempenho Escolar dos Estudantes 

do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)” (Regulamento.º 371/2020, publicado em Diário da 

República, 2ª Série, N.º72, de 13 de abril de 2020), disponível no site do IPS. 

 

 

Contactos SAE Licenciaturas: E-mail: estagios@esce.ips.pt  Telefone: 265 709 312  Gabinete: Sala ESCE A2.04 
Horário Atendimento: 11:00h-12:30h e das 14:00h-16:30h 

Contactos SAE Mestrados e Pós-Graduações: E-mail: mestrados@esce.ips.pt  Telefone: 265 709 337  Gabinete: 
Sala ESCE A2.04 
Horário Atendimento: 11:00h-12:30h e das 14:00h-16:30h 

Contactos SAE CTeSP: E-mail: ctesp.estagios@esce.ips.pt  Telefone: 265 709 312 Gabinete: Sala ESCE A2.04 
Horário Atendimento: 11:00h-12:30h e das 14:00h-16:30h 
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2.3.4. Laboratórios 

a) Laboratório de Logística 

O Laboratório de Logística “LogisticsLab”, situado na Sala D2.23 da ESCE/IPS, tem como objetivo 

proporcionar aos estudantes uma aprendizagem com enfoque nas competências do “saber-fazer”, 

na área da Logística, através do recurso a tecnologias e soluções implementadas nas organizações, 

permitindo uma melhor e mais rápida inserção no mercado de trabalho. Assume-se ainda como um 

espaço de partilha e inovação, potenciando sinergias entre a Academia, os Proponentes de 

Tecnologias e os Utilizadores de Tecnologia. Neste âmbito, os estudantes poderão desenvolver e 

testar protótipos e soluções aplicáveis ao tecido empresarial.  

O Laboratório tem vindo a trilhar caminho para se tornar uma unidade de estudos avançada, 

possuindo atualmente um vasto conjunto de parcerias com empresas conceituadas, que atuam na 

área da logística e distribuição.  

Assume-se como um espaço de afirmação a nível regional e de promoção do sucesso escolar, por 

estimular a utilização de metodologias pedagógicas mais ativas, que potenciam o desenvolvimento 

das competências dos estudantes, prestando um contributo fundamental para a estratégia da 

ESCE/IPS. 

b) Laboratório em Contabilidade e Finanças 

O Laboratório em Contabilidade e Finanças, situado na D2.19, surge da necessidade de aproximar a 

Academia ao tecido empresarial, procurando impulsionar o desenvolvimento de atividades 

conjuntas e dotar os estudantes de competências acrescidas, fundamentalmente através do 

contacto real com as melhores práticas existentes nas organizações.  

Constituem objetivos fundamentais do Laboratório desenvolver sinergias entre a Academia, 

Empregadores e Fornecedores de Tecnologia; contribuir para o desenvolvimento das competências 

dos estudantes em contexto de prática empresarial, através do uso de ferramentas tecnológicas; 

proporcionar aulas ou formações breves com a interação do tecido empresarial; 
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Fomentar a investigação aplicada à resolução de problemas reais das organizações, melhorar e 

tornar mais rápida a inserção profissional e ser um espaço dotado de recursos de informação para 

apoio à investigação no âmbito de formação avançada. 

 

2.3.5. Comunicação 

Com o objetivo de divulgar a atividade da ESCE/IPS, de promover a identidade da comunidade 

ESCE/IPS e reforçar a ligação com a envolvente (parceiros organizacionais, potenciais candidatos, 

ex-colaboradores, alunos e diplomados) são dinamizado(a)s: Portal, ESCEagenda e Redes Sociais. 

a) Portal 

O Portal da ESCE/IPS reúne toda a informação sobre a Escola. Dispõe de inúmeras funcionalidades, 

configuradas num leque de serviços que permitem o ideal encontro com as reais necessidades 

identificadas de toda a Comunidade Académica. No Portal é permitido a todos os alunos da ESCE/IPS 

o acesso e atualização dos seus dados pessoais. 

Para aceder a estes serviços é requerida a autenticação no Sistema de Informação (SI), 

(http://www.esce.ips.pt), através da introdução dos seguintes dados: Username: «Nu_aluno» 

password: «password». 

 

Esta password permite-lhe ainda: 
 

o  Aceder à rede Wireless Eduroam, aos Computadores e ao Moodle, plataforma de 

ensino a distância (e-learning). 

o Aceder ao Webmail da ESCE/IPS (http://webmailalunos.ips.pt) e ler/enviar 

mensagens com o endereço eletrónico que lhe atribuímos 

(«Nu_aluno»@alunos.esce.ips.pt). 

o Através deste endereço de correio eletrónico receberá mensagens dos docentes e 

dos diferentes serviços da Escola, informando-o(a) da publicação de pautas, das 

deliberações dos diferentes órgãos de gestão, etc. Deverá utilizar, obrigatoriamente, 

este e-mail para comunicar com a instituição. 
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b) ESCEagenda, ESCEpress, Sistema Interno de Vídeo e Redes Sociais 
 

o ESCEagenda (periodicidade semanal) – divulgação interna da agenda semanal da 

atividade desenvolvida na e pela ESCE/IPS. 

o Redes Sociais (Facebook, Linkedin, Twitter) – divulgação de atividades/eventos de 

destaque para a ESCE/IPS e estabelecimento de redes de comunicação com públicos 

específicos. 

 

2.3.6. Outras Informações 
 

a) Apoio Social 

Nos serviços de apoio social destacam-se: 

 

o Alojamento, a residência académica do IPS está situada nas Manteigadas (a 2 kms 

do Campus do IPS) e possui capacidade para alojar cerca de três centenas de 

estudantes. Os interessados deverão candidatar-se anualmente. De entre as 

caraterísticas da residência destacam-se: segurança 24 horas por dia, sala de 

convívio, salas de estudo com computadores, bar, serviço de lavandaria, cozinhas 

equipadas, quartos individuais e duplos e quartos para deficientes, TV cabo, livre 

acesso à internet e wireless, campo de ténis, parqueamento privado, cabinas 

telefónicas. 
 

o Bolsas de Estudo, os SAS/IPS apoiam financeiramente os estudantes carenciados 

mediante a atribuição, a fundo perdido, de bolsas de estudo que visam contribuir 

para custear as despesas acrescidas decorrentes da frequência do ensino superior 

(alojamento, alimentação, transporte, material escolar e propina). As candidaturas a 

bolsa de estudo são apresentadas diretamente na plataforma b-on (DGES) dentro 

dos prazos fixados pela tutela. O processo de atribuição de bolsas de estudo 

encontra- se definido em regulamento próprio (publicado pelo Despacho nº 8442-

A/2012, de 22 de Junho). 
 

o Serviço de Saúde, o SASaúde/IPS é um setor dos SAS/IPS que visa disponibilizar, a 

preços subsidiados e em condições especiais, cuidados de saúde diversos, nas 
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seguintes áreas de especialidade: Consulta de Psicologia Clínica em Terapia 

Individual; Consulta de Clínica Geral; Consulta de Planeamento Familiar, Consulta de 

Nutrição; Consulta de Acupuntura. 
 

o PAAS/IPS, é um programa interno de atribuição de apoios sociais aprovado pelo 

Conselho de Acção Social (CAS) e em vigor desde 2010/2011. Totalmente suportado 

por receitas próprias do IPS, o PAAS/IPS foi criado como mecanismo de resposta à 

necessidade de apoiar estudantes que, por diferentes razões, não podiam beneficiar 

de bolsa de estudo (ainda que a sua condição socioeconómica não permitisse 

suportar, condignamente, os custos associados à frequência do ensino superior). São 

duas as medidas que integram o PAAS/IPS: 

 
 

 A concessão do benefício de pagamento de uma propina reduzida. Para todos 

os estudantes que, tendo sido candidatos a bolsa de estudo, tenham visto o 

seu processo indeferido exclusivamente por deterem uma capitação superior 

ao limiar de carência socioeconómica fixado na lei. Para todos os estudantes 

que, não podendo beneficiar de bolsa de estudo por não cumprirem 

requisitos como o aproveitamento escolar mínimo ou nacionalidade elegível, 

não possuem condições económicas para frequentar, sem constrangimentos, 

o ensino superior. 

 A concessão de outros apoios em géneros ou bens. Auxílios de emergência, 

atribuídos a título excecional, e destinados a suprir qualquer dificuldade 

acrescida que, pela sua natureza, tenha um impacto negativo no regular 

aproveitamento escolar ou possa justificar o abandono num determinado 

ano letivo. A título voluntário, e independentemente da condição 

socioeconómica, contra a prestação obrigatória de contrapartidas. 
 

Estas informações não dispensam a leitura atenta do regulamento em vigor. Consulte-o em 

www.sas.ips.pt 

                              
 

Contactos dos SAS: E-mail: geral@sas.ips.pt  Telefone: 265 709 690  http://www.sas.ips.pt/ 
Horário Atendimento: 09:30h-12:30h e das 14:00h-17:00h 
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b) Restauração 

A ESCE/IPS possui nas suas instalações duas infraestruturas de restauração (uma no piso 1 e 

outra no piso 2), com cafetaria e refeições. Existe ainda um refeitório gerido pelos SAS/IPS, que 

serve refeições ao almoço e ao jantar, a preços sociais e que funciona na ESTSetúbal (Horário: 

Aberto de 2.ª a 6.ª feira: Almoço – 12h-15h / Jantar – 18h-21h). 
 

c) Papelaria / Reprografia 

Na ESCE/IPS existe uma reprografia/papelaria que funciona no piso 1, onde é possível 

fotocopiar, imprimir e encadernar documentos, bem como adquirir material básico de 

papelaria. É ainda disponibilizado um sistema de fotocópias em auto-serviço. 
 

d) Serviços Bancários 

No campus do IPS existe uma Agência Bancária do Santander Totta, com caixa de multibanco, 

onde são oferecidos alguns produtos/serviços específicos para os estudantes. Na ESCE/IPS existe 

também uma caixa multibanco no piso 2. 

 

e) Desporto 

A existência do Clube Desportivo IPS no Campus permite o usufruto de várias modalidades 

desportivas a preços reduzidos, mediante inscrição: cardio-fitness; musculação; step; ginástica 

localizada; power core; TFS; aeróbica; GAP; lift ABS; yoga; cross training; fit4free; power ABS; 

jump; basquetebol; futsal; voleibol (Informações em: http://www.sas.ips.pt/sas/?q=node/37). 

 

 

f) Associação Académica 

A sede da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal situa-se no Campus do IPS, 

junto às oficinas da ESTSetúbal. 
 

 

Contactos da Associação Académica: E-mail: geral@aaips.com.pt   Telefone: 265 790 130  Site: 
http://aaips.pt/index.php/21-novo-site-aaips 
Horário: de 2.ª a 6.ª feira, das 10:00h às 18:00h 
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g) Tunas 
 

 

 

A ESCE/IPS conta com duas tunas, uma masculina, a 

T.A.S.C.A. (Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada) 

e uma feminina, a Real Trovantuna de Setúbal. 

  
 

 
 

 

Contactos da TASCA: E-mail: tasca@tasca.pt  Telefone: 969412779 
http://www.portugaltunas.com/tascatunaacademicadesetubalcidadeamada 

Contactos da Real Trovantuna de Setúbal: E-mail: realtrovantuna@gmail.com  Telefones: 965870281 / 
918922117 http://www.facebook.com/realtrovantuna.desetubal 
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Links Úteis  

Instituto Politécnico de Setúbal www.ips.pt 

ESCE/IPS www.esce.ips.pt 

Facebook IPS www.facebook.com/Instituto.Politecnico.Setubal 

Facebook ESCE/IPS 
www.facebook.com/pages/Escola-Superior-de-Ci%C3%AAncias-
Empresariais-do-IPS/561837757170359 

Linkedin ESCE/IPS http://www.linkedin.com/company/esce?trk=hb_tab_compy_id_68193 

Twitter ESCE/IPS http://twitter.com/ESCEIPS 

Moodle ESCE/IPS http://moodle.esce.ips.pt/login/index.php 

Webmail ESCE/IPS https://webmailalunos.ips.pt 

Associação Académica http://www.aaips.pt 

Transportes www.cp.pt  www.tsuldotejo.pt 

Biblioteca Municipal de Setúbal www.biblioteca-municipiosetubal.com 

Turismo/Lazer www.mun-setubal.pt/pt/pagina/casa-da-baia/170 

 
 

Contactos de Emergência  

SOS N.º Nacional de Socorro 112 

Intoxicações 808 250 143 

Hospital Distrital de Setúbal 265 549 000 

Hospital da Luz Setúbal 265 509 200 

Bombeiros Sapadores de Setúbal 265 739 330 

Bombeiros Voluntários de Setúbal 265 538 090 

Proteção Civil de Setúbal 265 522129 

Proteção à Floresta 213 124 800 

SOS Estudante (20h à 1 da manhã) 969 554 545 · 808 200 204 

PSP de Setúbal 265 522 022 

GNR de Setúbal 265 522 018 

Polícia Judiciária 265 526 662 

CP – Caminhos-de-Ferro 808 208 208 
Serviços Municipalizados Água 

(piquete) 
707 109 019 

Eletricidade 800 246 246 

Câmara Municipal de Setúbal 265 541 500 

Linha Saúde 24   808 242 424 

Linha Verde de Proteção Civil 800 212 216 
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