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Seja bem-vindo à Universidade Portucalense! Vai aqui encontrar uma 
Universidade dinâmica, onde se vive intensamente o presente, perspetivando 
o futuro. Uma instituição que aposta na qualidade, na internacionalização 
e na inovação. Com uma oferta formativa diversificada e permanentemente 
reajustada ao mercado de trabalho. Em forte interação com as empresas, 
as instituições e outros agentes. Uma instituição que assume em toda a sua 
plenitude a função primeira de uma universidade, que consiste na criação 
de novo conhecimento, a disseminar através do ensino e da transferência 
para o exterior. Com mais de trinta anos de vida, já formou muitos milhares 
de estudantes, ao nível do 1º, do 2º e do 3º ciclo, que se tornaram em bons 
profissionais, vindo, em muitos casos, a desempenhar funções ao mais alto 
nível em diversas organizações. Muitos deles criaram as suas próprias empresas, 
dando exemplos de um espírito empreendedor que a universidade promove nos 
cursos que oferece e por diversos outros meios. A comunidade UPT, incluindo 
os alumni, os atuais membros da instituição (alunos, docentes e outros 
colaboradores) e os seus numerosos parceiros nacionais e estrangeiros, constitui 
um vasto e rico universo que espera por si.

O Reitor,
Prof. Doutor Alfredo Marques

CARO 
ESTUDANTE,
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INFORMAÇÃO
GERAL

A
INSTITUIÇÃO
A Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique (UPT) é um estabelecimento de 
ensino superior cooperativo e de investigação 
científica cuja criação foi suportada 
legalmente através do Despacho n.º 122/86, 
de 28 de Junho sendo reconhecida a sua 
utilidade.
Em conformidade com esta determinação 
legal e sob a designação de Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, iniciou a 
30 de Junho desse ano, as suas atividades e o 
início do funcionamento dos cursos em 16 de 
Outubro de 1986.
Esta instituição ministra diferentes cursos 
reconhecidos pela tutela, para o que conta 
com um corpo docente próprio habilitado 

e qualificado, distribuído por quatro 
Departamentos: Direito (DD), Psicologia 
e Educação (DPE), Economia Gestão e 
Informática (DEGI) e Turismo Património e 
Cultura (DTPC).
Mais concretamente, o Ensino e Investigação 
são desenvolvidos nas seguintes áreas: 
Direito, Economia, Gestão, Marketing, 
Informática, Psicologia, Educação, Turismo 
e Hospitalidade, Património e Cultura, e 
Relações Internacionais.

Município do Porto | www.visitporto.travel
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A UPT pretende afirmar-se como um 
paradigma no ensino superior pela oferta 
interdisciplinar inovadora, aproveitando as 
sinergias dos seus departamentos. Para além 
de adquirirem conhecimento teórico, os 
estudantes têm a oportunidade de desenvolver 
trabalhos práticos e projetos de investigação, 
reforçando diferentes tipos de competências 
que os preparam para uma carreira 
profissional promissora, numa sociedade 
global competitiva.
É nossa missão assegurar um elevado padrão 
de excelência nas áreas de conhecimento 
relevantes, por forma a criar profissionais 
competentes e cidadãos socialmente 
responsáveis. Com vista a atingir estes 
objetivos, os cursos são estruturados para 
responder de forma flexível às alterações 

das exigências do mercado do trabalho, 
estimulando um forte desenvolvimento de 
competências técnicas e comportamentais 
através de práticas pedagógicas reconhecidas, 
nomeadamente através da resolução de 
problemas concretos, trabalhos e discussão 
em grupo, apresentações orais com retorno da 
equipa docente e personalidades convidadas, 
análise de casos de estudo, estimulando a 
procura de soluções adequadas a problemas 
reais.

ENSINO-
APRENDIZAGEM
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UNIVERSO UPT

LIGAÇÃO À REALIDADE EMPRESARIAL
Cursos que integram seminários e workshops com oradores nacionais ou internacionais, visitas 
de estudo e análise e estudo de casos reais.

CORPO DOCENTE RECONHECIDO
Corpo docente com formação académica de topo e com perfil e experiência de mercado 
relevantes na área.

LIGAÇÃO PROFESSOR - ESTUDANTE
Relação próxima e personalizada dos docentes com os estudantes. Laços fortes com a rede 
Alumni UPT.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA
Localização num dos maiores campus de conhecimento e inovação da Europa (Asprela), onde 
trabalham, investigam e estudam mais de 50 000 pessoas diariamente. A Portucalense dispõe de 
vários recursos onde pode encontrar tudo o que precisa: salas de trabalho, plataformas de suporte 
ao ensino, ensino à distância, bar, restaurante, biblioteca, acesso a bases de dados, espaços verdes, 
parques de estacionamento, acessibilidade imediata à rede de metro.

LIGAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO
Forte desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, nomeadamente através de 
práticas pedagógicas reconhecidas: resolução de problemas reais, trabalhos e discussão em grupo, 
apresentações orais com retorno da equipa docente e personalidades convidadas.
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SISTEMA DE ENSINO
EM PORTUGAL

POLYTECHNIC
EDUCATION

1ST CYCLE
OF STUDIES Licenciatura

180 ECTS (*) Licenciatura
180 ECTS

to
240 ECTS

Licenciatura
180 ECTS

Doutoramento

2ND CYCLE
OF STUDIES

3RD CYCLE
OF STUDIES

UNIVERSITY
EDUCATION

Secondary 
Education CET

EQF
(European

Qualifications
Framework)

ISCED
(International

Standard
Classification
of Education)

Level 6

Level 7

Level 5

Level 8 Level 6

Mestrado
Integrado

300 ECTS(***)
to

360 ECTS

Mestrado
90 ECTS(**)

to
120 ECTS

Mestrado
90 ECTS(**)

to
120 ECTS

Level 5 Level 4

Extraordinary 
examination of 

capacity evaluation 
for access to higher 

education

CAMPUS
UNIVERSITÁRIO

A Universidade Portucalense localiza-se 
num dos maiores campus de conhecimento 
e inovação da Europa (Asprela), onde 
trabalham, investigam e estudam mais de 50 
000 pessoas diariamente. O nosso campus 
é reconhecido pelo seu elevado grau de 
inovação tecnológica, numa aposta que tem 
como objetivo proporcionar aos estudantes 
que a frequentam um ensino de qualidade. A 
Portucalense dispõe de vários recursos onde 
pode encontrar tudo o que precisa: salas de 
trabalho, plataformas de suporte ao ensino, 
ensino à distância, bar, restaurante, biblioteca, 
acesso a bases de dados, espaços verdes, 
parques de estacionamento, acessibilidade 
imediata à rede de Metro. Os laboratórios 
informáticos estão disponíveis 24h por dia e 
são complementados por uma rede Wireless 

no campus, facilitando o acesso à informação, 
favorecendo o desenvolvimento pessoal e 
científico do estudante e potenciando o ensino 
centrado no estudante, passando este a ser o 
ator principal que constrói conhecimento e 
adquire competências.

(*) Except when in order to exercise a certain professional activity requiring education and training rating between 210 and 240 ECTS.

(**) In exceptional circumstances, and subject to the fulfillment of every requirement relating to the definition of the objectives of the degree 
and the conditions for acquiring the latter, a cycle of studies leading to a Mestre degree in a specialized field may be amount 60 credits 
resulting from a stable and consolidated practice in that specific field at international level.

(***) A Mestre degree may also be granted following an integrated cycle of studies of which the duration, for the purposes of obtaining 
access to a professional activity, a)  is established by European Union regulations; and b) results from a regular and consolidated practice 
within the European Union; In such cases, a Licenciado degree is granted to students having obtained 180 ECTS (3 years, 6 semesters).
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INSTALAÇÕES

PISO 1
Anfiteatros 101 a 105
Átrio do Infante
Aula Magna
Biblioteca
Centro de Cópias
Secretaria Académica 
e de Pós-Graduações
Tesouraria
Gabinete de Ação Social
Gabinete de Relações Internacionais
Acesso aos gabinetes dos docentes
no edifício da Biblioteca

PISO 2
Auditório 201
Bar ⁄ Esplanada
Gabinete de Ingresso
Helpdesk
Salas 202 a 214
Serviços Financeiros

PISO 3
Fóruns
Gabinete de Apoio ao Aluno
Salas 315 a 317

PISO 4
Fóruns
Laboratório de Educação Social
Laboratórios de Informática
Salas de Estudo (24h)

Sala de Videoconferência
Salas dos núcleos de Estudantes
Laboratório de Redes de Dados (421)

PISO 5
Salas de Formação
NET - Núcleo de Empresas Tecnológicas
C&M UPT Junior Consulting

PISO 6
Direção
Reitoria
Direção DD
Direção DEGI
Direção DPE
Direção DTPC
Associação dos Antigos Alunos
Conselho Científico
Conselho Pedagógico
INPP - Instituto de Desenvolvimento Humano 
Portucalense
REMIT – Research on Economics, 
Management and Information 
Technologies
Provedor do Estudante
Gabinete de Qualidade e Avaliação
Secretariado da Reitoria e Direção
Secretariado dos Departamentos
Sala de Atos
Sala do Conselho
Direção de Recursos Humanos

EDIFÍCIO DE SÃO TOMÉ
Bar
Restaurante Pedagógico
Associação de Estudantes
Conselho de Veteranos
ELSA
AEPortucalense
Sala de Convívio
Tuna Académica
Tuna Feminina

CLÍNICA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
T +351 225 572 420
ccr@upt.pt
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CONTACTOS
UTEIS

LOCALIZAÇÃO
E ACESSOS

Porto

Via de Cintura Interna

Estrada da Circunvalação

Hospital
São João

Autoestrada do Norte

Ponte do Freixo

A4

IP1

M
Via Rápida

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique

MORADA:
R. Dr. António Bernardino de Almeida, 
541-619, 4200-072 Porto / Portugal

COORDENADAS gPS:
41º 10´ 49.16” N
8º 36́  18.17” W

À porta da Universidade Portucalense 
existem diversas paragens de metro e 
autocarro.

LINhAS DE AUTOCARRO:
(38) Campanhã
(54) Av. Aliados
(54) Padrão Moreira
(300) Pr. Liberdade
(301) Pr. Liberdade

METRO LINES:
(D) Hospital de S. João (estação de 
metro ipo)

PARA MAIS INFORMAÇõES:
Metro • www.metrodoporto.pt 
Autocarro • www.stcp.pt
Comboio • www.cp.pt

09:30 às 12:30 / 14 às 17:30
terça e sexta
09:30 às 12:30 / 14 às 19
SERVIÇO E APOIO AO ALUNO:
helpdesk@upt.pt 
+ 351 225 572 241

bIbLIOTECA:
biblioteca@upt.pt 
+ 351 225 572 176
Horário:
De segunda a quinta, 09 às 20
sexta, 09 às 20
sábado, 09 às 13

´
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RELAÇÃO COM OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
É também nossa prioridade a promoção 
e manutenção de relações com outras 
universidades nacionais e estrangeiras com 
as quais temos parcerias, nomeadamente de 
países europeus, Brasil e Angola, por forma a 
ampliarmos a nossa rede de trabalho, em prol 
do ensino e da investigação, ao serviço dos 
nossos estudantes.
A UPT recebe todos os semestres professores 
visitantes e alunos destes países, sendo que 
os nossos docentes e estudantes também 
beneficiam de diversos programas e protocolos 
de intercâmbio.

MESTRADOS INVESTIGAÇÃO

Os cursos de 2.º ciclo (Mestrado) lecionados 
na Universidade Portucalense abrangem 
uma vasta oferta formativa, sendo a escolha 
ideal para quem procura prosseguir um 
percurso académico de excelência, orientado 
ao desenvolvimento de novas competências 
focadas nas necessidades atuais e futuras do 
mercado global.

A UPT Investigação (UPTi) promove e 
apoia linhas de Investigação situadas dentro 
das áreas preferenciais de atividade da 
Universidade.

Os centros de investigação são baseados em 
equipas de trabalho mobilizadas em função 
de projetos:
IJP - Instituto Jurídico Portucalense
INPP - Instituto de Desenvolvimento 
Humano Portucalense
REMIT – Research on Economics, 
Management and Information 
Technologies
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REITORIA

Prof. Doutor Alfredo Marques
Prof.ª Doutora Paula Morais
Prof. Doutor Caramelo Gomes
• reitoria@upt.pt

PROVEDOR DO ESTUDANTE

Prof. Doutor José Manuel Tedim 
• provedordoestudante@upt.pt

AUTORIDADES 
ACADÉMICAS

Direção do Departamento
Prof.ª Doutora Manuela Magalhães
• mmdmms@upt.pt / Piso 6

Coordenação do Mestrado em Direito
Prof. Doutora Fernanda Rebelo
• mest.direito@upt.pt / Gabinete 412

Coordenação do Mestrado em Direito 
Europeu e Comparado
Prof. Doutor José Caramelo Gomes
• mest.direito@upt.pt / Piso 6

Coordenação do Mestrado em Direito: 
Ciência Jurídica Forense
Profª. Doutora Maria João Mimoso
• mest.CienciaJurForense@upt.pt / Gabinete 301

Coordenação da Licenciatura em Direito
Prof.ª Doutora Sónia Carvalho
• lic.direito@upt.pt / Gabinete 307

Coordenação da Licenciatura em Relações 
Internacionais
Prof. Doutor André Matos
• lic.ri@upt.pt / Gabinete 308

Coordenação da Licenciatura em 
Solicitadoria
Prof.ª Doutora Maria Emília Teixeira
• lic.solicitadoria@upt.pt / Gabinete 410

Coordenação Departamental de Mobilidade 
Internacional
Prof. Doutor André Matos
• erasmus_dd@upt.pt / Gabinete 308

Direção do Departamento
Prof.ª Doutora Filomena Castro Lopes
• fIopes@upt.pt / Piso 6

Coordenação do Mestrado em Gestão
Profª. Doutora Ana Paula Silva
• mest.gestao@upt.pt / Gabinete 213

Coordenação do Mestrado em Finanças
Prof. Doutor Luís Pacheco
• mest.financas@upt.pt / Gabinete 201

Coordenação do Mestrado em Marketing e 
Negócios Digitais
Prof. Doutor Pedro Ferreira
• mest.MarketingNDigitais@upt.pt/ Gabinete 207

Coordenação do Mestrado em Informática
Profª. Doutora Filomena Castro Lopes
• mest.Informatica@upt.pt/ Piso 6

Coordenação da Licenciatura em Gestão
Prof.ª Doutora Carla Azevedo
• lic.gestao@upt.pt / Gabinete 216

Coordenação da Licenciatura em Economia
Prof.ª Doutora Isabel Maldonado
• lic.economia@upt.pt / Gabinete 216

Coordenação da Licenciatura em Gestão 
e Sistemas de Informação
Prof.ª Doutora Isabel Seruca
• lic.gsi@upt.pt / Gabinete 311

Coordenação da Licenciatura em 
Informática
Prof.ª Doutora Isabel Seruca
• lic.informatica@upt.pt / Gabinete 311

Coordenação da Licenciatura em Gestão da 
Hospitalidade
Prof. Doutor António Almeida
• lic.gh@upt.pt / Gabinete 316

Coordenação Departamental de Mobilidade 
Internacional
Prof.ª Doutora Isabel Seruca / Gab. 311
Prof.ª Doutora Mafalda Ribeiro/Gab. 211
• erasmus_degi@upt.pt

Direção do Departamento
Prof.ª Doutora Isabel Vaz de Freitas
• ifc@upt.pt / Piso 6

Coordenação do Mestrado em Turismo 
e Hospitalidade
Prof. Doutor Jorge Marques
• mest.turismoHospitalidade@upt.pt / Gabinete 403

Coordenação do Mestrado em Património 
Artístico, Conservação e Restauro
Prof. Doutor Nuno Camarneiro Mendes e Profª. 
Doutora Fátima Silva
• mest.patrimonioartisticocr@upt.pt / Gabinete 407

Coordenação do Mestrado em Património 
Cultural e Desenvolvimento do Território
Profª. Doutora Helena Albuquerque
• mest.PatrimonioCDTerritorio@upt.pt 

Coordenação da Licenciatura em Turismo
Prof. Doutor Jorge Marques
• lic.turismo@upt.pt / Gabinete 403

Coordenação Departamental de Mobilidade 
Internacional
Prof. Doutor Jorge Marques
• erasmus_dtpc@upt.pt / Gabinete 403
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Direção do Departamento
Prof.ª Doutora Cristina Costa Lobo
• ccostalobo@upt.pt / Piso 6

Coordenação Mestrado em Ciências da 
Educação
Professora Doutora Maria das Dores Formosinho
• mest.CienciasEducacao@upt.pt / Piso 6

Coordenação Mestrado em Psicologia 
Clínica e da Saúde
Profª. Doutora Alexandra Maria Araújo
• mest.Psicologia@upt.pt / Gabinete 313

Coordenação Mestrado em Administração e 
Gestão da Educação
Profª. Doutora Sandra Fernandes
• mest.AdminGestEdu@upt.pt / Gabinete 306

Coordenação da Licenciatura em Educação 
Social
Professora Doutora Maria das Dores Formosinho
• lic.educacaoSocial@upt.pt / Piso 6

Coordenação da Licenciatura em Psicologia
Prof.ª Doutora Ana Teresa Ferreira
• lic.psicologia@upt.pt ⁄ Gabinete 404

Coordenação Departamental de Mobilidade 
Internacional
Prof.ª Doutora Ana Conde
• erasmus_dpe@upt.pt / Gabinete 401

OUTROS
CONTACTOS
gAbINETE DE INgRESSO

Coordenadora
Profª. Doutora Joana Carvalho
• joanac@upt.pt 

Dra. Cristina Miranda
Dra. Margaret Amorim
• ingresso@upt.pt

TESOURARIA

Drª. Manuela Queirós
• tesouraria@upt.pt

hELP DESk INFORMáTICO

Dra. Maria José Rodrigues
Dra. Patricia Rego
• helpdesk@upt.pt

bIbLIOTECA

Prof.ª Doutora Manuela Barreto Nunes
• mnunes@upt.pt

SECRETARIA ACADÉMICA

Dra. Matilde Machado ⁄ 225 572 126
D. Fernanda Maria ⁄ 225 572 131
D. Fernanda Rodrigues ⁄ 225 572 129
• secretaria@upt.pt

SECRETARIA DE PóS-gRADUAÇÃO

Dr. Rui Silva ⁄ 225 572 137
• rui@upt.pt

gAbINETE DE AÇÃO SOCIAL (bOLSAS)
Dra. Elsa Almeida
Dra. Susana Carvalho
• a.social@upt.pt / 225 572 136

gAbINETE DE RELAÇõES INTERNACIONAIS

Dra. Susana Carvalho
Dra. Susana Silva
• ri@upt.pt / 225 572 130/4

gAbINETE DE APOIO AO ALUNO

Dra. Sofia Andrade / gabinete 317
• gaa@upt.pt

gAbINETE DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO

Prof.ª Doutora Natacha Silva
• gqa@upt.pt

SECRETARIADO
SECRETARIADO DA DIREÇÃO / REITORIA

Dra. Lourdes Pinto • lourdes@upt.pt
Dra. Patricia Soares • ssoares@upt.pt

SECRETARIADO DOS DEPARTAMENTOS

Dra. Anabela Guimarães • anabelag@ upt.pt
Dra. Emília Gomes • emiliag@upt.pt

Contínuo do 2º Piso
225 512 252 ⁄ Extensão interna 2252
Contínuo do 4º Piso
225 572 451 ⁄ Extensão interna 2451
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ÓRGÃOS
ESTUDANTIS

AEUPT

Associação de Estudantes da UPT 
• aeportucalense.org

elsa
Associação Europeia de Estudantes de 

Direito
European Law Students Association   
• elsa.org

NúCLEOS DE ESTUDANTES POR CURSO

TUNA ACADÉMICA DA UPT  
• tuna.upt.pt

TUNA FEMININA DA UPT 
• tfupidh.blogspot.com

C&M UPT JUNIOR CONSULTINg

ASSOCIAÇÃO DE ANTIgOS ALUNOS
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ENVOLVE-TE COM 
A UNIVERSIDADE 

ESTUDAR
NA UPT

CONhEÇA OS REgULAMENTOS DA 
UNIVERSIDADE

Informe-se dos seus direitos e deveres 
consultando o Regulamento Pedagógico, 
Regulamento Disciplinar, Estatuto do 
Estudante e outras normas específicas de cada 
departamento. Estes regulamentos podem ser 
consultados na página da Secretaria no site da 
UPT em www.upt.pt.

CONhEÇA OS PROgRAMAS E REgIMES DE 
AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES

Existe uma ficha para cada unidade 
curricular, disponível no site da UPT, com as 
principais informações da unidade curricular, 
nomeadamente conteúdos programáticos, 
bibliografia e critérios de avaliação.

FREQUENTE AS CONFERêNCIAS ORgANIzADAS 
PELOS DEPARTAMENTOS

Pretendemos completar a sua formação, pelo 
que, anualmente, organizamos conferências, 
colóquios e seminários sobre temas que irão 
enriquecer a sua formação académica. Estes 
eventos, que poderão conferir ECTS, são 
divulgados nos canais de comunicação da 
UPT e poderão constar do Suplemento ao 
Diploma dos participantes.

UTILIzE A bIbLIOTECA gERAL DA UPT
A Biblioteca oferece confortáveis espaços 
para estudar isoladamente ou em grupo, 
bem como o acesso a um amplo conjunto 
de recursos físicos e digitais (bases de dados, 
livros, repositórios de artigos científicos, 
teses e dissertações). Os alunos podem ainda 
utilizar outros serviços como, por exemplo, 

CONSELHOS
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empréstimo domiciliário e interbibliotecário, 
serviço de referência, pesquisa e informação e 
apoio à edição científica.

SEJA ExIgENTE COM A QUALIDADE DE ENSINO

Pretendemos melhorar continuamente os 
nossos serviços. Se se deparar com alguma 
situação que deva ser resolvida ou melhorada, 
utilize os canais de comunicação à disposição 
em cada Departamento, procure o Provedor 
do Estudante ou apresente a sua reclamação 
ou pedido de serviço através dos canais 
disponíveis no sítio web ou as caixas de 
sugestões físicas (na Secretaria Académica e 
Gabinete de Ingresso).

gAbINETE DE QUALIDADE E AVALIAÇÃO

Responda aos Inquéritos de Avaliação 
Internos. A sua opinião é essencial para que a 
UPT possa melhorar continuamente.

MANTENhA-SE INFORMADO

Consulte regularmente o site da UPT e o seu 
e-mail e acompanhe-nos no Facebook em 
www.facebook.com/portucalense, Linkedin, 
Instagram, Youtube e Google +.

gAbINETE DE APOIO AO ALUNO

O GAA é uma “porta aberta” para apoiar os 
estudantes nas dificuldades pessoais, sociais, 
académicas e profissionais, visando uma 
adaptação bem-sucedida e a promoção do seu 
sucesso académico. O objetivo deste gabinete 
é fomentar o bem-estar dos estudantes 
e ajudar a ultrapassar as adversidades. 
Informe-se e participe nas várias atividades 
desenvolvidas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
• Sítio web da UPT em www.upt.pt: 
é o canal privilegiado de divulgação de 
informação académica e institucional.
• Correio eletrónico: a cada estudante é 
atribuído um endereço de e-mail institucional, 
no formato numero_aluno@alunos.upt.pt  . 
Este é o endereço oficial, obrigatório para 
comunicar com a comunidade académica 
(professores, colegas e serviços). O manual 
de configuração está disponível no SIUPT 
em suporte -> manuais e procedimentos -> 
Correio eletrónico. Este serviço também está 
disponível na web em: http://webmail.upt.pt.
• A Newsletter Institucional, também 
disponível no website, divulga mensalmente 
as principais notícias e eventos relacionados 
com a UPT.
• A Agenda Semanal divulga todas as 
atividades que, em cada semana, se realizam 
na UPT, estando também disponível no site.
• Social media: Conheça todas as nossas 
redes sociais em CONNECT@UPT (menu 
Estudante em www.upt.pt).

PágINA PESSOAL E PLATAFORMA DE ELEARNINg :
• Como ter página pessoal? 
Os dados da conta de e-mail permitem 
também o acesso ao servidor web dos alunos, 
onde podem ser alocadas páginas pessoais. 
Os alunos deverão, ao longo do seu curso, 
atualizar a sua página pessoal com os 
trabalhos realizados, construindo assim o seu 
portfólio digital.

• Como aceder à plataforma de 
aprendizagem − elearn.upt.pt?
Utilize o nome de utilizador e a palavra passe 
correspondentes ao número de aluno e ao PIN 
recolhido na altura de inscrição na Secretaria 
Académica ⁄ Gabinete de Ingresso.

SEgURO ESCOLAR

Os alunos no ato de inscrição ficam com 
direito a:
a) um seguro escolar que abrange situações 
de: morte, invalidez permanente, despesas de 
tratamento, repatriamento e responsabilidade 
civil;
b) um seguro inovador de Proteção Escolar 
com cobertura de desemprego involuntário e 
baixa médica, mediante condições divulgadas 
na página da UPT.

ACESSO AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Para aceder ao parque de estacionamento é 
necessário adquirir o cartão nas máquinas 
colocadas na Universidade. O cartão pode 
ser atualizado sempre que necessário com as 
horas pretendidas.

CACIFO

Se estiver interessado em ter cacifo pessoal na 
Universidade, deverá deslocar-se à Secretaria 
Académica para fazer o respetivo aluguer. É 
cobrada uma taxa de aluguer anual.

CARTÃO DE ESTUDANTE

Para se identificar em diversos atos na 
Universidade, nomeadamente nas provas de 
avaliação. 

FACILIDADES

O cartão permite-lhe também ter acesso ao 
parque, utilizar as impressoras (o cartão dá-lhe 
5000 créditos por ano: 1 impressão a PB = 10 
créditos e 1 impressão a cores = 50 créditos). 
O cartão permite também identificar-se para 
usufruir de descontos de estudante fora da 
Universidade (transportes, cinema, etc.).
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ESTAR NA
CIDADE

VIVER NO 
PORTO
O Porto situa-se na costa oeste da Europa 
e é a segunda maior cidade de Portugal e 
o centro económico e industrial do norte 
do país. O Porto oferece a descoberta de 
magníficas paisagens naturais, urbanas, 
arquitetónicas e artísticas. O Rio Douro, 
que banha a cidade, é o maior rio do norte 
do País, atravessando os famosos socalcos 
das videiras que dão origem ao famoso 
Vinho do Porto, até desaguar no Oceano 
Atlântico, na zona oeste da cidade. Várias 
barragens foram construídas para tornar o 
rio navegável, proporcionando aos turistas 
e visitantes passeios inesquecíveis desde a 
cidade até à região vitivinícola do Douro.
Viver no Porto é muito agradável: as pessoas 
são simpáticas e acolhedoras, o custo de vida 
é acessível, há segurança e o clima é ameno.
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Município do Porto | www.visitporto.travel

ALGUNS LINKS
ÚTEIS

ALOJAMENTO

• www.portoturismo.pt 
• oportocool.wordpress.com 
• www.europeanconsumerschoice.org/travel/ 
• http://www.visitporto.travel 

Coliseu 
• www.coliseudoporto.pt 
Casa da Música 
• www.casadamusica.com 
Teatro Nacional São João 
• www.tnsj.pt 
Serralves 
• www.serralves.pt 
Museu Soares dos Reis 
• www.museusoaresdosreis.pt

TURISMO

CULTURA

A Universidade Portucalense proporciona 
aos seus alunos informações e conselhos úteis 
e detalhados sobre as amplas possibilidades 
de alojamento na cidade. À chegada, e para 
maior conforto, os estudantes poderão alojar-
se no Hotel IBIS Porto São João (http://www.
ibis.com/pt/hotel-3227-ibis-porto-sao-joao/
index.shtml) em frente à UPT, integrado num 
pequeno Centro Comercial com ampla praça 
da alimentação.

• erasmusu.com/pt/erasmus-porto 
• portugal.gabinohome.com/pt/quartos/ oporto
• www.spru.pt/
• studathome.com/
• www.uniplaces.com
• www.hostelworld.com/hostels/Porto/Portugal 
• http://www.pousadasjuventude.pt/pt 

ENCONTRAR ALOJAMENTO



Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 
541/619, 4200-072 Porto
+351 225 572 000 | www.upt.pt 

From knowledge  
to practice.


