
 

 

 

 O Instituto Politécnico de Tomar é uma 

instituição relativamente jovem. Em 1973, foi 

criado por decreto ministerial, contudo, só foi 

possível a instalação da Escola de Tecnologia em 

1982. Em 1986, foi criado o primeiro bacharelato 

e as aulas tinham lugar num edifício antigo, 

situado no centro da cidade. O

estavam espalhados por diversos pontos da 

cidade. Finalmente, em 1992, as instalações foram 

mudadas para o novo Campus com uma área de 

cerca de 10 hectares. A 1 de

obteve o estatuto de estabelecimento de ensino 

superior politécnico independente abarcando 3 

escolas: a Escola de Gestão, a Escola de Tecnologia de Tomar e a Escola de Tecnologia de 

Abrantes. O IPT tem dois Campus: o Campus principal em Tomar e o Campus de Abrantes (na 

cidade de Abrantes). Actualmente, cerca de 4500

académica: cerca de 4000

técnico. 

O Campus de Tomar está localizado na cidade de Tomar e alberga a Escola Superior de 

Tecnologia de Tomar (ESTT)
� http://www.estt.pt 

E a Escola Superior de Gestão de Tomar (ESGT)

� http://www.esgt.pt 

O Campus de Abrantes está localizado na cidade de Abrantes e alberga a Escola Superior de Tecnologia 
de Abrantes (ESTA) 
� http://www.esta.ipt.pt 

Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT)

Quinta do Contador – Estrada da Serra

2300-313 Tomar  
� (+351) 249 328 100  

Fax (+351) 249 328 187
� http://www.estt.pt    

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA)

Rua 17 de Agosto de 1808

2200-370 Abrantes 
� (+351) 241 379 500 
Fax (+351) 241 361 175 

� http://www.esta.ipt.pt 

Descrição Geral: Breve História

O Instituto Politécnico de Tomar é uma 

relativamente jovem. Em 1973, foi 

criado por decreto ministerial, contudo, só foi 

possível a instalação da Escola de Tecnologia em 

1982. Em 1986, foi criado o primeiro bacharelato 

e as aulas tinham lugar num edifício antigo, 

situado no centro da cidade. Os laboratórios 

estavam espalhados por diversos pontos da 

cidade. Finalmente, em 1992, as instalações foram 

mudadas para o novo Campus com uma área de 

cerca de 10 hectares. A 1 de Janeiro de 1997 

obteve o estatuto de estabelecimento de ensino 

écnico independente abarcando 3 

escolas: a Escola de Gestão, a Escola de Tecnologia de Tomar e a Escola de Tecnologia de 

Abrantes. O IPT tem dois Campus: o Campus principal em Tomar e o Campus de Abrantes (na 

cidade de Abrantes). Actualmente, cerca de 4500 membros integram a nossa comunidade 

académica: cerca de 4000 são estudantes, 300 são docentes e 125 são staff administrativo e 

O Campus de Tomar está localizado na cidade de Tomar e alberga a Escola Superior de 

Tecnologia de Tomar (ESTT) 

E a Escola Superior de Gestão de Tomar (ESGT) 

O Campus de Abrantes está localizado na cidade de Abrantes e alberga a Escola Superior de Tecnologia 

 

Endereços 

Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT)     Escola Superior de

Estrada da Serra    Quinta do Contador 

      2300-313 Tomar
      � (+351) 249 328 100

Fax (+351) 249 328 187      Fax (+351) 249 328 188
      � http://www.esgt.pt

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) 

Rua 17 de Agosto de 1808 

 

 

Descrição Geral: Breve História 

escolas: a Escola de Gestão, a Escola de Tecnologia de Tomar e a Escola de Tecnologia de 

Abrantes. O IPT tem dois Campus: o Campus principal em Tomar e o Campus de Abrantes (na 

membros integram a nossa comunidade 

são estudantes, 300 são docentes e 125 são staff administrativo e 

O Campus de Tomar está localizado na cidade de Tomar e alberga a Escola Superior de 

O Campus de Abrantes está localizado na cidade de Abrantes e alberga a Escola Superior de Tecnologia 

Escola Superior de Gestão de Tomar (ESGT) 

Quinta do Contador – Estrada da Serra 

313 Tomar 
(+351) 249 328 100  

Fax (+351) 249 328 188  
http://www.esgt.pt  


