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ACADEMIA DE ENSINO SUPERIOR DE MAFRA

A Academia de Ensino Superior de Mafra (AESM) ministra, desde o ano letivo 
2021/ 2022, Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP). 
Esta oferta formativa pública de proximidade, especializada e articulada com as 
necessidades do tecido socioeconómico local, pretende constituir-se como um 
impulso na qualificação dos jovens.

Onde funciona a AESM?
A AESM está em funcionamento em instalações cedidas pela Câmara Municipal de 
Mafra, em dois polos: o polo de Mafra, localizado na Rua Dr. Domingos Machado 
Pereira (antigo Centro de Saúde de Mafra); e o polo da Ericeira, localizado na Rua 
Prudêncio Franco da Trindade (instalações da Ericeira Business Factory).

O que é um CTESP? 
Ministrado pelo ensino politécnico, é um novo tipo de formação superior, com a 
duração de dois anos, que incluem seis meses de estágio, a que correspondem 
120 unidades de crédito (ECTS). 
Este confere um diploma de técnico superior profissional de nível 5 do Quadro 
Nacional de Qualificações, sendo que, se pretenderes, poderás depois ingressar 
no ciclo de estudos de licenciatura, através de um concurso especial, adquirindo o 
respetivo grau académico.

Quem se pode candidatar a um CTESP?
• Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente  
 equivalente;
• Os titulares de um curso de ensino secundário profissional de nível 4;
• Os titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET);
• Os titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação    
 profissional;
• Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destina- 
 das a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de  
 23 anos.

Que cursos estão disponíveis na AESM?
No polo de Mafra são ministrados, pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), os 
CTESP de Marketing Digital, Informática, Informática de Gestão, Gestão de Turis-
mo e Gestão Administrativa de Recursos Humanos. No polo da Ericeira é minis-
trado, pelo Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior (IPSantarém – ESDRM), em parceria com o Ericeira Surf Clube, o CTESP de 
Surfing no Treino e na Animação Turística.

Onde posso consultar mais informação sobre os cursos ministrados na AESM?
Podes consultar os folhetos informativos, clicando em:
• Marketing Digital;
• Informática;
• Informática de Gestão; 
• Gestão de Turismo;
• Gestão Administrativa de Recursos Humanos.

Como me posso candidatar?
Os cursos são assegurados pelos referidos Institutos Politécnicos, com 
candidaturas online nos respetivos sites:
• IPT                                                                                                                                                  
• IPSantarém – ESDRM                                                                                                                                            
 
Quais são os prazos de candidatura?
De 27 de junho a 2 de setembro de 2022.

Que apoios sociais estão disponíveis?
Estão disponíveis candidaturas para apoios sociais, até 1.600,00€, conforme 
regulamento de cada uma das instituições:
IP Tomar 
IP Santarém
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https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/4718/ctsp_marketing_digital.pdf
https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/4719/ctsp_informatica.pdf
https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/4720/ctsp_informatica_gestao.pdf
https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/4721/ctsp_gestao_de_turismo.PDF
https://www.cm-mafra.pt/cmmafra/uploads/writer_file/document/4722/ctsp_gestao_administrativa_recursos_humanos.PDF
http://portal2.ipt.pt/pt/Cursos/TeSPs/#tesp
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/cursos_geral.apresentacao?P_grau=TESP
http://portal2.ipt.pt/pt/candidaturas/prr/entre_tejo_e_mar/
https://www.ipsantarem.pt/sas/bolsa-de-estudos/


Mais informações

https://www.cm-mafra.pt/p/aesm

https://www.cm-mafra.pt/p/aesm

