
GUIA DO ESTUDANTE
ENSP-NOVA





Caros estudantes,

Este guia pretende ser um companheiro ao longo do 
vosso percurso na ENSP-NOVA.

Iremos dar a conhecer a nossa Escola e procurámos 
incluir as informações mais úteis enquanto estudantes 
da ENSP-NOVA, com links para uma consulta mais 
detalhada.

Desejamos que este seja um meio de comunicação vivo 
e em constante atualização. Sugestões e comentários 
são bem-vindos e podem ser enviados para o Conselho 
Pedagógico (pedagogico@ensp.unl.pt).

https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/
https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/
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Bem-vindo à ENSP-NOVA! 
É com enorme satisfação que dou as boas-vindas aos alunos 
que escolheram fazer parte da comunidade NOVA Saúde 
Pública! 

Há 25 anos na Universidade NOVA de Lisboa e com mais de 
50 anos de história, a Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP-NOVA) é uma instituição de referência no ensino 
pós-graduado e investigação em Saúde Pública em Portugal.

A Escola goza de um reconhecimento muito positivo por parte 
das instituições e entidades empregadoras, traduzindo-se para 
os estudantes num retorno em tempo útil do investimento 
feito na sua formação em termos de empregabilidade, 
aumento de remuneração e alteração de categoria 
profissional.

A dimensão estrutural da Escola é a adequada a um 
acompanhamento centrado nas necessidades académicas e 
profissionais de cada aluno. 

O sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. 
Diga-nos onde quer chegar e faremos o caminho consigo.

Carla Nunes
Diretora da ENSP-NOVA



A Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP-NOVA)

A instituição presta serviços relevantes 
à comunidade, com instituições 
públicas e privadas, através da 
resolução de problemas concretos da 
saúde dos portugueses, e dispõe de 
uma ampla rede de parcerias nacionais 
e internacionais que acrescentam 
valor. 

A Escola tem um corpo docente 
reconhecido e qualificado, com lugar 
de destaque no sistema de saúde em 
Portugal, integrado em áreas 
disciplinares muito diversas, tais como 
epidemiologia, estatística, saúde 
ambiental, saúde ocupacional, 
promoção da saúde, política de saúde, 
gestão em saúde, direito da saúde e 
economia da saúde.

Criada em 1966, a Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade NOVA 
de Lisboa (ENSP-NOVA) é uma 
instituição pioneira no ensino da saúde 
pública e da política e gestão em 
saúde em Portugal e na Europa, com 
programas exigentes adaptados aos 
novos desafios e oportunidades da 
Saúde Pública. 

A ENSP-NOVA investe hoje na 
promoção da saúde e na gestão e 
inovação das organizações de saúde, 
conciliando o ensino em aula, a 
investigação adaptada à realidade e 
prática durante estágio e trabalhos de 
campo em organizações de saúde.



tendo em vista a criação de 
conhecimento que possa ser colocado 
ao serviço da melhoria da saúde das 
populações. 

O CISP integra o Comprehensive 
Health Research Centre (CHRC), o 
novo centro de investigação 
multidisciplinar focado nas áreas 
clínica, de saúde pública e serviços de 
saúde, que resulta da parceria de 26 
instituições e que obteve a 
classificação de Excelente na 
avaliação da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia.

A Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP-NOVA)

Com uma dimensão estrutural 
adequada ao tratamento 
personalizado e ensino centrado no 
estudante, a ENSP-NOVA recebe 
anualmente cerca de 170 novos 
estudantes para cursos com duração 
superior a um ano (doutoramento, 
mestrado e especialização). Os 
estudantes da Escola têm formação de 
base muito diversa, nomeadamente 
medicina, enfermagem, ciências 
farmacêuticas, tecnologias da saúde, 
gestão, economia, psicologia e outras.

O Centro de Investigação em Saúde 
Pública (CISP) está sediado na ENSP-
NOVA e realiza, desenvolve e 
promove investigação multi e 
transdisciplinar em Saúde Pública,

Saiba mais sobre a ENSP-NOVA na nossa página.

https://www.ensp.unl.pt/


A Universidade NOVA de Lisboa
A Universidade NOVA de Lisboa, enquanto instituição de ensino superior 
pública, tem por missão servir a sociedade a nível local, regional e global, 
pelo avanço e disseminação do conhecimento e da compreensão entre 
culturas, sociedades e pessoas, através de um ensino e de uma investigação 
de excelência e de uma prestação de serviços sustentados num forte sentido 
de comunidade e com as seguintes componentes:

 Um ensino com perfil internacional com ênfase nos segundos e 
terceiros ciclos, mas fundado em primeiros ciclos sólidos, focado 
nos seus estudantes e dotando-os de conhecimentos rigorosos, 
criatividade, espírito crítico e sentido de cidadania e de justiça 
que lhes permita o sucesso profissional e liderança;

    Uma investigação colaborativa, responsável e 
internacionalmente relevante, privilegiando áreas 
interdisciplinares e incluindo a investigação orientada para a 
resolução dos problemas que afetam a sociedade;

  Uma prestação de serviços promotora da solidariedade e 
desenvolvimento sustentável, nos planos da saúde, económico, 
tecnológico, cultural e social, alicerçada na região de Lisboa e 
comprometida a nível nacional e internacional, dedicando 
particular atenção aos países onde se fala a língua portuguesa;

    Uma base alargada de participação interinstitucional, voltada 
para a integração das diferentes culturas científicas, com vista à 
criação de sinergias inovadoras para o ensino e para a 
investigação.

https://www.unl.pt/


CURSOS DA ENSP-NOVA
Programa de Doutoramento em Saúde Pública

Curso de Mestrado em Gestão da Saúde

Curso de Mestrado em Promoção da Saúde

Curso de Mestrado em Saúde Ocupacional

Curso de Mestrado em Saúde Pública

Curso de Especialização em Administração Hospitalar

Curso de Especialização em Saúde Pública

Curso de Medicina do Trabalho

Programa de formação contínua pós-graduada

CURSOS EM ASSOCIAÇÃO
Global Public Health Doctoral Programme

Joint Doctoral Program on Dynamics of Health 
and Welfare

Mestrado em Epidemiologia, Bioestatística 
e Investigação em Saúde

Mestrado em Fisioterapia em Condições
Músculo-Esqueléticas

Mestrado em Gestão da Investigação Clínica

 

https://www.ensp.unl.pt/cursos/doutoramentos/saude-publica/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/gestao-da-saude/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/promocao-da-saude/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/saude-ocupacional/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/saude-publica/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/especializacoes/administracao-hospitalar/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/especializacoes/saude-publica/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/pos-graduacoes/medicina-do-trabalho/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/cursos-de-curta-duracao/formacao-continua-complementar/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/doutoramentos/global-public-health/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/doutoramentos/dynamics-of-health-and-welfare/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/epidemiologia-bioestatistica-e-investigacao-em-saude/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/fisioterapia/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/mestrados/mestrado-em-gestao-da-investigacao-clinica/
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Estudar na ENSP-NOVA
Perguntas Frequentes
Informação prévia
Procurámos sistematizar neste capítulo as 
respostas às perguntas mais frequentes 
sobre estudar na ENSP-NOVA, as quais 
não dispensam a consulta de informação 
mais detalhada.



Perguntas Frequentes

Como proceder para a matrícula / inscrição?
No primeiro ano deve realizar a matrícula seguindo as 
indicações dos Serviços Académicos, enviadas por email. No 
início do ano letivo, o Secretariado de cada curso entrega a 
cada estudante o respetivo cartão. Nos anos seguintes, a 
inscrição deve ser formalizada junto dos Serviços 
Académicos durante o mês de Setembro.

Qual é o período das minhas aulas?
O calendário escolar da ENSP-NOVA contém os períodos de 
aulas e pausas em cada ano letivo. O horário de cada curso é 
definido pela respetiva Coordenação e divulgado pelo 
Secretariado.

Qual é o montante de propinas? Como posso 
fazer o pagamento?
As propinas são definidas anualmente pelos órgãos 
estatuariamente competentes. Os prazos e as modalidades 
de pagamento podem ser consultados na página do curso 
respetivo. O pagamento pode ser feito por transferência 
bancária ou, em alternativa, numerário ou cheque.

O que fazer para ser creditada formação que já 
frequentei?
As creditações de unidades curriculares realizadas e/ou 
experiência profissional seguem o previsto no Regulamento 
nº 398/2016, devendo ser solicitadas junto dos Serviços 
Académicos uma vez concretizada a matrícula e no prazo 
máximo até 5 dias úteis após o início oficial do curso a que 
respeitam.

Qual o horário dos Serviços Académicos?
O atendimento dos Serviços Académicos decorre de 2ª a 6ª 
feira das 11:00 às 12:30 e das 13:30 às 18:30. Para mais 
informações, ver as Informações práticas deste guia. Os 
Serviços Académicos tratam de todos os assuntos 
relacionados com os estudantes, desde o seu acolhimento 
até à entrega dos diplomas. Entre outras atividades, são 
responsáveis pelos processos de inscrição, matrícula, 
frequência e aproveitamento final dos estudantes, bem como 
pela emissão de certidões, declarações e diplomas. Existem 
ainda Secretariados de cada curso, que apoiam os 
estudantes e docentes no desenvolvimento desse curso.

Tenho de usar a conta de email da ENSP-NOVA?
Sim. A ENSP-NOVA disponibiliza uma conta de correio 
eletrónico a cada estudante, que constitui a única conta 
usada para a comunicação com a Escola. A conta de correio 
eletrónico mantém-se ativa num período limitado após a 
última inscrição.   

https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/academicos/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2017/09/1regulamento-creditacoes-ensp-dr.pdf
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2017/09/1regulamento-creditacoes-ensp-dr.pdf
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/academicos/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/e-mail/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/e-mail/


Perguntas Frequentes

Tenho acesso a wi-fi no edifício?
A ENSP-NOVA disponibiliza aos seus estudantes uma rede 
sem fios – Eduroam. Esta rede requer uma configuração no 
seu dispositivo, bem como a autenticação com as credenciais 
atribuídas.

Como posso inscrever-me nas unidades curriculares 
opcionais?
A inscrição nas unidades curriculares opcionais deve ser feita 
através do BLIP  (Aluno > Ato curricular > Inscrição > Escolar), 
observando as regras publicadas.

O que são as FUC?
As fichas de unidade curricular (FUC) contêm a descrição de cada 
unidade curricular, nomeadamente os seus responsáveis 
pedagógicos, objetivos, programa e método de avaliação e podem 
ser consultadas no Moodle, na área de cada unidade curricular.

O que é o BLIP?
O BLIP tem como objetivo proporcionar uma gestão de 
informação académica e permite ao estudante monitorizar a 
sua situação académica (assiduidade e notas, por exemplo) e 
realizar a inscrição nas unidades curriculares opcionais. O guia 
de acolhimento ao sistema informático, enviado por email a 
cada estudante, contém também o nome de utilizador e senha 
para acesso ao BLIP.

O que é o Moodle? E o Turnitin?
O Moodle é um software de apoio à aprendizagem, 
designadamente para consulta de materiais didáticos e das 
sessões letivas e submissão de trabalhos das unidades 
curriculares. Para ter acesso, cada estudante deve utilizar o 
mesmo nome de utilizador e senha atribuídos para acesso ao 
e-mail e computadores da ENSP-NOVA. O guia de 
acolhimento ao sistema informático, enviado por email a cada 
estudante, contém também o nome de utilizador e senha para 
acesso ao Moodle.

O Turnitin é uma ferramenta de verificação da originalidade 
científica e pode ser acedido através do Moodle. Acoplado ao 
Turnitin, está disponível o Document Checker, que permite ao 
utilizador comparar o seu documento ou as suas fontes com a 
base de dados do Turnitin e obter um relatório de 
similaridade.

Quais são as regras de funcionamento do meu 
curso?
O documento que rege o funcionamento do respetivo curso é 
habitualmente designado por "Regulamento" e está 
disponível na área de cada curso na página da ENSP-NOVA. 
Contém habitualmente informação sobre os objetivos do 
curso, plano de estudos, organização, assiduidade e o 
trabalho final de curso, entre outros.

https://informatica.ensp.unl.pt/home/escolha-a-rede/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/escolha-a-rede/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/uc-opcionais/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/moodle/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/moodle/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/turnitin/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/turnitin/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/blip-gestao-academica/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/


Perguntas Frequentes

Em que língua são lecionadas as aulas?
A maior parte das aulas é lecionada em português, embora 
com diversas exceções. Existem unidades curriculares 
opcionais em inglês e cursos totalmente lecionados em inglês, 
conforme consta das respetivas indicações. Além disso, em 
qualquer dos cursos, podem haver sessões com convidados 
internacionais lecionadas em inglês.

Posso candidatar-me ao ERASMUS+?
Os estudantes da Universidade NOVA de Lisboa poderão 
candidatar-se a mobilidades internacionais através de 
diferentes modalidades. Para mais informações, contactar 
international@ensp.unl.pt.

Como posso obter o comprovativo da realização de 
uma avaliação?
Para solicitar declarações, designadamente declarações de 
presença, entrega de trabalhos ou conformidade para 
discussão, os estudantes deverão utilizar os modelos 
pré-definidos disponibilizados na página da ENSP.

Ao ser estudante da ENSP-NOVA, tenho acesso a 
artigos científicos gratuitamente?
A Biblioteca da ENSP-NOVA dispõe de várias bases de dados 
em texto integral e do acesso ao Portal b-on, podendo os seus 
utilizadores aceder gratuitamente a um elevado número de 
publicações científicas, mesmo fora do campus. O uso deste 
serviço requer autenticação, devendo esta ligação à rede da 
Escola ser feita por acesso remoto (VPN – Virtual Private 
Network). 

Os restantes recursos bibliográficos (livros, revistas impressas, 
etc.) também podem ser utilizados gratuitamente pelos 
estudantes, quer através de leitura de presença quer de 
empréstimo domiciliário. 

Funcionando em rede com os centros similares da NOVA e de 
outras universidades portuguesas, o Centro de Documentação 
e Informação (CDI) oferece apoio personalizado aos 
estudantes da ENSP-NOVA para o desenvolvimento de 
competências de literacia da informação.

É possível tirar cópias e fazer impressões?
No início de cada ano letivo, é atribuído automaticamente a 
cada utilizador um plafond para os serviços de cópia, 
impressão e digitalização, para a realização de trabalhos. 
Quando necessário, a quota poderá ser carregada nos 
Serviços Financeiros.

https://www.ensp.unl.pt/estudantes/uc-opcionais/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/uc-opcionais/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/
https://www.unl.pt/internacional/estudantes
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/comunidade/biblioteca/
https://www.b-on.pt/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/acesso-remoto-a-ficheiros/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/servico-de-impressao-e-fotocopias/
https://informatica.ensp.unl.pt/home/servico-de-impressao-e-fotocopias/


Perguntas Frequentes

Existem orientações da ENSP-NOVA para os 
trabalhos finais do curso?
Na elaboração de teses, dissertações e relatórios 
técnico-científicos, devem ser seguidas as recomendações e 
orientações gerais da ENSP-NOVA, respeitando também as 
orientações para formatação e bibliografia. Além destes, cada 
curso pode ter documentos específicos que complementam os 
guiões da Escola.

Quais os softwares a que tenho acesso ao ser 
estudante da ENSP-NOVA?
Os serviços disponibilizados pelo Gabinete de Informática 
podem ser consultados na sua página e incluem software de 
tratamento estatístico (SPSS), serviço de envio de ficheiros de 
grandes dimensões (File Sender), acesso remoto (VPN) e 
videoconferência (Colibri). Todos os estudantes da Escola têm 
direito ao Office 365 para Estudantes. Este serviço permite ter 
acesso à versão mais recente do Office (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.) – nas versões online e para instalação nos 
equipamentos pessoais, ao serviço de armazenamento na 
cloud One Drive e a serviços Cloud para trabalho colaborativo 
(Skype Sway, Forms, Flow, etc.). O guia de acolhimento ao 
sistema informático, enviado por email a cada estudante, 
contém também a descrição dos serviços disponíveis.

O que fazer se não conseguir entregar o meu 
trabalho final no prazo previsto?
Quando um estudante pretenda obter um prolongamento do 
prazo de entrega do trabalho final, deverá solicitar o mesmo 
junto da Coordenação do Curso mediante minuta e antes do 
fim do prazo de entrega. 

O que fazer se não puder continuar a frequentar o 
meu curso?
Nestes casos, o estudante deverá informar de imediato a 
Coordenação do curso e os Serviços Académicos da sua 
intenção de interromper a frequência do mesmo, sob pena de 
manutenção da cobrança de propinas.

O curso poderá ser retomado posteriormente, nos termos 
previstos para o reingresso, a solicitar junto dos Serviços 
Académicos.

Em que iniciativas da ENSP-NOVA posso 
participar?
Decorrem na ENSP-NOVA vários seminários e conferências 
abertos aos estudantes, com destaque para os seminários de 
investigação do Centro de Investigação em Saúde Pública. 
Além disso, a abertura do ano académico, o open day e o dia 
da Escola são eventos nos quais os estudantes estão 
convidados a participar.

https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://informatica.ensp.unl.pt/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/academicos/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/estudantes/estudar-na-ensp/
https://www.ensp.unl.pt/investigacao/cisp/


Perguntas Frequentes

Em que órgãos da ENSP-NOVA posso participar?
Os estudantes estão representados em diversos órgãos da 
ENSP-NOVA, o Conselho de Curso do respetivo curso, o 
Conselho Pedagógico e o Conselho de Escola. Além dos 
órgãos da ENSP-NOVA, a participação no Centro de 
Investigação em Saúde Pública (CISP) segue o previsto no 
Regulamento do mesmo. 

Existe associação de estudantes na ENSP-NOVA?
A Associação de Estudantes (AEENSP-NOVA) representa 
todos os estudantes da instituição. A ENSP-NOVA pretende 
estreitar e reforçar relações com os seus antigos alunos, pelo 
que se encontra a constituir a Associação de Antigos Alunos 
da Escola Nacional de Saúde Pública.

Quais são os benefícios de ação social 
disponíveis?
Os estudantes da ENSP-NOVA podem beneficiar dos 
Serviços de Ação Social da Universidade NOVA de Lisboa 
(SASNOVA), sujeitos aos respetivos regulamentos, em quatro 
áreas: alimentação, alojamento, bolsas e desporto. Além 
disso, podem usufruir de condições especiais na inscrição 
nos cursos do ILNOVA – Instituto de Línguas da Universidade 
NOVA de Lisboa.

Quando terminar o curso, como posso pedir o 
meu diploma?
A ENSP-NOVA emite o diploma após pedido aos Serviços 
Académicos.

Após a conclusão do curso pode manter a ligação à 
instituição seguindo as nossas atividades através das redes 
sociais (Facebook, Linkedin, Twitter) ou integrando a nossa 
mailing list para estar a par das novidades. 

Como posso dar a minha opinião e fazer 
sugestões sobre a ENSP-NOVA e o meu curso?
Em cada unidade curricular, os estudantes realizam a 
avaliação do ensino, avaliando de forma anónima a unidade 
curricular e as intervenções dos docentes. Os dados globais 
da ENSP-NOVA constam dos Relatórios de Avaliação da 
Qualidade do Ensino.

Os estudantes podem também contactar o Gabinete de 
Gestão da Qualidade através do endereço 
gab.gestao.qualidade@ensp.unl.pt. 

Finalmente, o Conselho de Curso de cada curso, o Conselho 
Pedagógico e o Conselho de Escola integram estudantes e 
são meios de participação dos estudantes na ENSP-NOVA.

https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/
https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/
https://www.ensp.unl.pt/investigacao/cisp/
https://www.ensp.unl.pt/investigacao/cisp/
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2019/05/regulamento-cisaudepublica-2015.pdf
https://sas.unl.pt/
http://ilnova.fcsh.unl.pt/
https://www.facebook.com/Escola-Nacional-de-Sa%C3%BAde-P%C3%BAblica-120570044622120/
%E2%80%93%20https://www.linkedin.com/company/escola-nacional-de-sa-de-p-blica-universidade-nova-de-lisboa/
https://unl.us17.list-manage.com/subscribe/post?u=650f59ebcc8fcce53cacaa8c0&id=8574126581
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/gabinete-de-gestao-da-qualidade/
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/gabinete-de-gestao-da-qualidade/
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/gabinete-de-gestao-da-qualidade/
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/gabinete-de-gestao-da-qualidade/
https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/
https://www.ensp.unl.pt/escola/orgaos-de-gestao/


Informações práticas

Serviços de apoio aos estudantes
SERVIÇOS ACADÉMICOS
Coordenação: Alexandra Campos
Contactos: 217 512 121 | academicos@ensp.unl.pt
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, 11:00-12:30 e 13:30-18:30; Piso 0
SECRETARIADOS: 
Doutoramentos - Helena Silva: helena.silva@ensp.unl.pt | 217 512 142; 
Mestrados - Manuela Santos: mmsantos@ensp.unl.pt | 217 512 169; 
Especializações - Paula Cristina: paulacris@ensp.unl.pt | 217 512 201

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
Coordenação: Isabel Andrade
Contactos da biblioteca: 217 512 134; docinfo@ensp.unl.pt
Horário da biblioteca: 2ª a 6ª feira, 9:00-19:00; Piso 0

GABINETE DE INFORMÁTICA
Coordenação: Nuno Bento
Contactos: 217 512 198 | informatica@ensp.unl.pt
http://informatica.ensp.unl.pt/
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, 9h00-19h00; Piso 2

https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/academicos/
https://www.ensp.unl.pt/escola/servicos-de-apoio/cdi/
https://informatica.ensp.unl.pt/


Informações práticas

Instalações e transportes

As instalações da ENSP-NOVA estão localizadas na Avenida Padre Cruz em 
Lisboa, tendo os estudantes acesso:

• à sala de alunos (piso 0) para estudo, convívio e refeições, onde
estão disponíveis micro-ondas de acesso livre;

• a salas de estudo (piso 2), exceto quando reservadas;
• aos computadores do núcleo de informática (piso 0), exceto quando

estejam a decorrer aulas;
• ao estacionamento;
• ao bar, onde poderão tomar refeições ligeiras e snacks (9:00-19:00).

Os estudantes podem permanecer nas instalações das 9:00-24:00 
(dias úteis) e das 9:00-20:00 (sábado, domingo e feriados | piso 0). 

Para o acesso à ENSP-NOVA em transporte próprio, pode seguir-se o 
mapa disponibilizado.

Em transportes públicos, podem utilizar-se: 
Metro – Campo Grande; 
Carris – 767 e 778 (paragem: Instituto Ricardo Jorge).
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https://www.ensp.unl.pt/escola/contactos-localizacao/
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