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/ Oferta Formativa
/ Localização
/ Cooperação Regional
/ Centros de Investigação FCT
/ Centros / Laboratórios 

de Investigação Aplicada
/ Empregabilidade, parcerias

/ Equipamentos
/ Médio Tejo 
   “Uma região a descobrir”
/ CIM do Médio Tejo apostada

no desenvolvimento da região
/ A Região

/ Saúde, escolas
/ Equipamentos desportivos e Lazer
/ Monumentos e edifícios históricos



Estudar | Viver no IPT

Licenciaturas
. Cinema Documental

. Comunicação Social 

. Conservação e Restauro

. Contabilidade

. Design e Tecnologia das Artes Gráficas

. Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

. Engenharia Informática

. Engenharia Mecânica

. Fotografia

. Gestão de Empresas

. Gestão de Recursos Humanos  
e Comportamento Organizacional

. Gestão da Edificação e Obras 
em parceria com Escola Superior de Actividades  
Imobiliárias (ESAI)

. Informática e Tecnologias Multimédia

. Tecnologia Química

. Turismo e Gestão do Património Cultural

cTeSP
Cursos Técnicos Superiores Profissionais

. Análises Laboratoriais

. Animação e Modelação 3D

. Automação Industrial

. Contabilidade e Gestão

. Design Multimédia 

. Gestão Administrativa de Recursos Humanos

. Gestão Comercial e Vendas

. Informática 

. Instalações Elétricas e Manutenção Industrial

. Manutenção de Sistemas Mecatrónicos

. Produção de Atividades para o Turismo Cultural

. Realização e Produção Televisiva

. Segurança e Proteção Civil  

. Som e Imagem

. Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação

. Tecnologias Integradas de Produção Industrial - Novo
em parceria com a Altri

. Web e Dispositivos Móveis

Obs: Oferta formativa sujeita a alterações.  
           Não dispensa consulta em www.ipt.pt
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Mestrados
. Analítica e Inteligência Organizacional

. Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre
(Master Erasmus Mundus Quaternary  and Prehistory)
em parceria com instituições de ensino superior  
francesas, italianas, espanholas e filipinas)

. Auditoria e Finanças

. Conservação e Restauro

. Design Editorial

. Engenharia Eletrotécnica

. Engenharia Informática - internet das coisas

. Engenharia Mecânica - projeto e produção mecânica 

. Gestão

. Gestão de Recursos Humanos

. Reabilitação Urbana

. Técnicas de Arqueologia
(em associação com o Master Erasmus Mundus DYCLAM  
on Cultural Landscapes)

. Tecnologia Química

Pós-graduações
. Análise e Tratamento Computacional de Dados

(em parceria com a IBM)

. Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial
(Acesso direto ao Mestrado de Técnicas 
de Arqueologia)

. Arqueologia Subaquática
(Acesso direto ao Mestrado de Técnicas de Arqueologia)
(em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa – UAL)

. Gestão em Saúde

. Biorrecursos e Sustentabilidade - Novo

. Logística

. Novas Tecnologias da Comunicação

. Produção Industrial

. Proteção Civil 
(em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros)

. Realização e Produção em Documentário

. Sistemas de Gestão Empresarial SAP
(em parceria com a SAP, IBM e SOFTINSA)
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Tomar > Coimbra - 45 min 
    (via autoestrada A13 )
 > Lisboa - 90 min 
     (via autoestradas A13/A23/A1 )

  > Porto - 100 min 
     (via autoestradas A13/A1 )

estrada da serra
Saída Tomar Este

Condeixa / Coimbra / Porto
Leiria / F átima
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CEAC - Centro de Estudos de Arte Contemporânea
CEPBARQ - Centro de Estudos Politécnicos de Vila Nova da 
Barquinha
CEPTON - Centro de Estudos Politécnicos de Torres Novas
CESPOGA - Centro de Estudos Politécnicos da Golegã
CEFT - Centro de Estudos em Fotografia de Tomar
CEPE - Centro de Estudos Politécnicos do Entroncamento
CEPSE - Centro de Estudos Politécnicos da Sertã
CEFE.FZ - Centro de Estudos e Formação Especializada  
de Ferreira do Zêzere

CIAAR - Centro de Interpretação de Arqueologia  
do Alto Ribatejo
ESTA - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
ITM - Centro de Estudos Superiores de Mação  
- Instituto Terra e Memória
CEPMAC - Centro de Estudos Politécnicos de Mação
TAGUSVALLEY - Parque de Ciência e Tecnologia do Vale do Tejo
OTIC - Oficina de Transferência de Tecnologia  
e Conhecimento

LINE - Laboratório de Inovação Industrial e Empresarial

campus IPT

CEFE.FZ

CEPSE

CEPE

CEPTON

CEAC TAGUSVALLEY

ESTA

CIAAR

ITM

CESPOGA

ESTA - Tecnopolo

CEFT
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Ambientes Inteligentes Penetrantes, 
Utilização sustentável de recursos

Investigação nos domínios  
da Salvaguarda do Património  
e da Valorização do Património

Identificação, transformação  
e utilização de matérias-primas 

geológicas, no âmbito da 
sustentabilidade
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Trabalhava 
na área 
do curso

Voltaria a frequentar
o mesmo curso 
do IPT.

Emprego/estágio um 
ano após conclusão 
do curso.

Satisfeito 
com o trabalho
ou estágio

    Consórcio 
“POLITÉCNICA”
   33000 
    estudantes
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3 Auditórios
435 | 200 | 100 Lugares
Wireless | Som | Projeção de Vídeo

Salas para Formação
Wireless | Som | Projeção de Vídeo

Refeitório / Bar
Refeições a partir de 3€

Biblioteca
Sala Informática | Wireless
Serviço de impressão

Estacionamento
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Somos o Médio Tejo “uma região a descobrir”. 

O centro geodésico diz-nos que estamos no meio de 
Portugal…num meio com muitas virtudes. 

O Médio Tejo acolhe os municípios de Abrantes, Alcanena, 
Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, 
Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e 
Vila Nova da Barquinha. 

Cada concelho assume características singulares e origi-
nais, que permitem viver experiências ímpares, envolvidas 
numa herança histórica, cultural, patrimonial e ambiental 
muito ricas.

Pelas nossas margens correm os rios Almonda, Alviela, 
Nabão, Tejo e Zêzere e a banhar boa parte do território 
encontra-se um lago azul, magnífico e límpido. É a Albufeira 
de Castelo do Bode, que deixa o convite para experiências 
náuticas, de lazer e de grande convívio. 

Depois, mais a norte e cheio de potencial, encontra-se 
o pinhal interior, onde correm as ribeiras cristalinas, os 
campos agrícolas e onde as paisagens verdejantes são 
uma constante. 

Esta é uma região de saberes, mas também de sabores. 
Dos mais conventuais, à rica comida mediterrânia, mas 
também à mais contemporânea, onde não faltam os 
produtos provenientes da nossa terra.

Somos uma região onde há mestria na produção de azeite, 
vinho, enchidos, doces conventuais e demais produtos 
gastronómicos, onde o convite é para sentar e, simples-
mente, provar e desfrutar.
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Depois, muito em segredos, cheios de histórias por 
desvendar, mantidos bem guardados pelas muralhas 
e torres, encontram-se os seis castelos da região, que 
não deixam ninguém indiferente - Almourol, Abrantes, 
Ourém, Tomar, Torres Novas e Sertã. 

Nestes, as manifestações culturais são frequentes, desde as 
feiras medievais, bailes e cortejos tradicionais e as histórias 
e tradições são exaltadas e preservadas com respeito pelo 
passado.

O Convento de Cristo - Património Mundial da UNESCO, 
e o importante legado Templário deixado em Tomar, em 
Almourol, no concelho de Vila Nova da Barquinha e em 
Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, são recursos 
subliminares existentes no Médio Tejo, cuja diversidade 
caracteriza esta região situada a dois passos de Lisboa 
e do Porto.

O Médio Tejo tem tudo isto, e muito mais! Tem as suas 
gentes, firmes e persistentes a apostar numa região 
ainda por descobrir, que se se quer afirmar pelo que é 
e pelo que conquistou e que se quer vivida e vivenciada.
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O PEDIME pretende combater o abandono e o 
insucesso escolar e promove projetos educativos 
inovadores, que contribuem para o desenvolvi-
mento do potencial de aprendizagem e os níveis 
de excelência no ensino. 

Em 2020, a CIM do Médio Tejo está apostada em 
dar continuidade ao PEDIME e a outros projetos 
que tem um único foco - promover a qualidade 
de vida dos nossos cidadãos e preparar um ter-
ritório onde se pode viver em qualidade, onde a 
aposta é um garante de sucesso e onde quem 
visita não fica defraudado.

Bem-vindo ao Médio Tejo, 
“uma região a descobrir”!

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo surge 
para promover esta região. O seu intuito é estimulo 
ao desenvolvimento equilibrado e sustentável do 
território, com base no planeamento estratégico 
regional e no apoio às autarquias locais.

Com um conjunto de áreas de intervenção bem es-
pecíficas, a CIM do Médio Tejo dedica-se ao Turismo, 
à Economia, à Mobilidade e Transportes, à Proteção 
Civil, à Cultura e à promoção de uma sociedade mais 
socialmente equilibrada e com uma educação de 
excelência.

Por isso, dispomos de um projeto que se chama 
PEDIME - Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Intermunicipal da Educação no Médio Tejo.

O PEDIME tem como objetivo fundamental promo-
ver a valorização do Médio Tejo através do reconhe-
cimento de uma educação sublime nesta região.
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» 6 Castelos, 5 Rios
Castelos (Abrantes, Almourol, Ourém, Tomar, Torres 
Novas e Sertã), sentinelas de um fascinante ter-
ritório banhado por cinco rios (Alviela, Almonda, 
Nabão, Tejo e Zêzere). 

» Ciência Viva
. Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio
. Centro Ciência Viva de Constância – Parque 
de Astronomia

. Centro Integrado de Educação em Ciências

» Património Arqueológico
. Gruta de Avecasta
. Parque Arqueológico do Ocreza
. Estação de Arte Rupestre da Fechadura
. Castro de São Miguel
. Vila Cardílio
. Ruínas Romanas de Alcolobre
. Vila Romana de Coinas

» Património da Humanidade
Inserção altamente distintiva e exclusiva na Rede do 
Património Mundial (UNESCO - Convento de Cristo) 
um conjunto patrimonial único com o Castelo 
dos Templários e com o vasto espaço verde, Mata 
dos Sete Montes, a que se junta um importante 
Património construído classificado e/ou em vias de 
classificação, em todo o território concelhio.

» Património Ferroviário
Museu Nacional Ferroviário. Instituição museológica 
polinucleada, constituída por um museu central no 
concelho do Entroncamento e diversos núcleos 
museológicos distribuídos pelo território nacional.
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» Centro Hospitalar do Médio Tejo
integra 3 hospitais:

. Hospital de Abrantes

. Hospital de Tomar

. Hospital de Torres Novas

» 12 centros de saúde
(Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Fátima,
Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Torres Novas,  
Tomar, Vila Nova da Barquinha)

Saúde
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Ensino Superior 
Instituto Politécnico de Tomar
Campus de Tomar e Campus de Abrantes

2

Ensino Secundário

Ensino Básico

Educação 
  Pré-Escolar+140

+25

1.º ciclo
2.º ciclo

3.º ciclo

+100
+25

+30
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Complexos Desportivos 
(piscinas cobertas, campos de ténis, squash,  
pista de atletismo)

Estádios Municipais
Pavilhões Desportivos

Parques infantis

Parques desportivos
(skate park, campo de vólei de praia e street basket)

Piscinas Municipais Descobertas

Escolas de Música e de Dança 

Centros de Línguas
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Complexos Desportivos 
(piscinas cobertas, campos de ténis, squash,  
pista de atletismo)



Grandes Eventos
 // Congresso da Sopa (Tomar)

// Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei)

// Feira Nacional de Doçaria Tradicional
de Abrantes (Abrantes)

// Feira Nacional dos Frutos Secos (Torres Novas)

// Festa dos Tabuleiros (Tomar)

// Festa Templária (Tomar)

// Festival Bons Sons (Tomar)

// Festival das Estátuas Vivas (Tomar) 

 // FluxTomar- festival de videomaping (Tomar)

// Rally Vila Medieval de Ourém (Ourém)

// Tomar Pro Wakeboard (Tomar)

Tecnologias 
Entre outros:
CityHack - Hackathon anual  
para procura de soluções 
disruptivas para cidades. 

SmartFest - Plataforma inteligente  
para gestão de segurança  
e dinâmica de grandes eventos.

SmarterPortugal - Analítica  
para o Turismo e outros.

(Marcas Registadas)





T: +351 249 328 216 | spoc@ipt.pt | +351 913 950 802
(WHATSAPP)
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