
Fundo de Apoio Social ao Estudante
O FASE® - Fundo de Apoio Social ao Estudante do 
IPLeiria é um instrumento suplementar para acorrer a 
dificuldades excecionais dos estudantes. Esta medida, 
que tem como base 2% do valor das propinas dos 1.º e 
2.º ciclos e dos Cursos de Especialização Tecnológica, 
pretende, a par da política de apoio social que o IPLeiria 
tem desenvolvido, contribuir para que nenhum estudante 
deixe o Politécnico de Leiria por motivos de ordem 
socioeconómica.

Serviços Médicos 
Os Serviços de Ação Social do IPLeiria asseguram aos 
seus estudantes as melhores condições de acesso aos 
cuidados de saúde disponibilizando, a custos reduzidos, 
apoio em áreas médicas específicas como as de dia- 
gnóstico e prevenção, mediante as especialidades de 
Clínica Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Den- 
tária, Medicina Desportiva, Medicina do Trabalho e 
Oftalmologia.

Alimentação
Nas unidades alimentares dos Serviços de Ação Social 
do IPLeiria, os estudantes têm acesso a um serviço de 
refeições diversificado, a preços sociais. É missão destes 
Serviços garantir a todos os estudantes do Instituto o 
fornecimento de refeições em conformidade com os 
requisitos de higiene e segurança alimentar, variedade e 
equilíbrio nutricional.

Atividades Culturais
Os Serviços de Ação Social do IPLeiria apoiam institui-
ções e atividades promovidas pela comunidade estudantil 
do IPLeiria, nomeadamente: associações de estudantes, 
tunas, grupos de teatro, produção de espetáculos cul-
turais, atividades de integração, representação de estu- 
dantes do Instituto, atividades de formação para a 
cidadania, entre outros.

Desporto 
O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), através dos 
Serviços de Ação Social  proporciona aos seus estu-
dantes a prática de um amplo conjunto de modalidades 
desportivas (apoiadas com treinos regulares ou em 
competição), tais como: Andebol, Atletismo, Badminton, 
Bodyboard, BTT, Canoagem, Escalada, Futebol 11, 
Futebol de Praia, Futsal, Hóquei em Patins, Judo, 
Karaté, Karting, Kickboxing, Natação, Orientação, 
Snowboard, Surf, Taekwondo, Ténis e Ténis de mesa.  
O Setor de Desporto encontra-se organizado em duas 
vertentes: a de lazer e a de competição.
Através do Programa PAFE® - Programa de Atividade 
Física para Estudantes do IPLeiria pode também praticar 
caminhada, dança e atividades de academia.

Alojamento
As Residências de Estudantes dos Serviços de Ação 
Social do IPLeiria, com capacidade para alojar 740 estu- 
dantes, têm como objetivo proporcionar aos estudantes 
ótimas condições, sob o ponto de vista das infra- 
estruturas, com excelente relação preço/qualidade, e 
com uma localização priveligiada, oferecendo:

» Condições para desenvolvimento de trabalho escolar 
 » Disponibilização de recursos informáticos
 » Condições para a preparação de refeições ligeiras
 » Condições de convívio em espaços comuns

Bolsas de Estudo
O Estado, através dos Serviços de Ação Social do 
IPLeiria, tem vindo a conceder apoios sociais diretos, 
designadamente bolsas de estudo, a todos os estu- 
dantes carenciados ou portadores de deficiência física 
ou sensorial, procurando garantir que nenhum 
estudante, sem capacidade financeira, deixe de 
frequentar o ensino superior ou Curso de Especialização 
Tecnológica, por esse motivo. 
Estes Serviços concedem, ainda, outros apoios a estu- 
dantes com necessidades especiais, motivadas por defi-
ciência física, sensorial ou outra.           
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