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Foram aprovadas todas as candidaturas do Politécnico de Leiria (IPL) para a

construção de novas residências de estudantes e renovação das residências

atuais, no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino

Superior, �nanciado através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR),

o que representa um aumento de 80% do número de camas disponíveis para

estudantes.

O IPL apresentou nove candidaturas no âmbito do PRR, cinco para adaptação,

aquisição e renovação de residências e quatro para construção de novas

residências, que abrangem uma adaptação para residência (Convento de

Santo Estevão), sete renovações de atuais residências (quatro em Leiria, duas

em Caldas da Rainha e uma em Peniche) e a construção de cinco novas

residências (Leiria, Caldas da Rainha, Peniche e Pombal).

Para além destas candidaturas, que correspondem a um aumento de 745 para 1.243 camas, o IPL é ainda copromotor de mais três

candidaturas dos municípios de Batalha, Marinha Grande e Torres Vedras, o que corresponde a mais 116 camas, �xando-se um total de 1.359

camas. A renovação e construção das residências de estudantes representa um investimento acima de 25 milhões de euros, �nanciados pelo

PRR.

“Este resultado é muito importante. Vamos passar a ter melhores condições para o alojamento dos nossos estudantes e vamos ser mais

competitivos a nível nacional e internacional. Libertamos habitação nas cidades, que �ca disponível para os cidadãos, em particular para os

jovens licenciados no seu início de vida, regulando também, de algum modo, a in�ação dos preços de aluguer para habitação. Finalmente,

todo este investimento vai dinamizar a economia da região”, a�rma Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria.

Para o sucesso da aprovação destas candidaturas o Politécnico de Leiria contou também com a colaboração e apoio dos municípios, que

garantem a cedência de terrenos para a construção de novas residências. “O apoio dos municípios tem sido fundamental neste processo, não

só ao nível da cedência de terrenos para a construção de novas residências, mas também na submissão de candidaturas. Todos juntos,

através de uma constante aposta em inovação e conhecimento, continuaremos a tornar este território cada vez mais atrativo às novas

gerações”, refere Rui Pedrosa.

PUB

Email Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Voltar

Diretor Fundador: João Ruivo Diretor: João Carrega Ano: XXV

     Pesquisar  Link's Loja Virtual Edição Impressa Arquivo Newsletter

https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/escolas-associadas-da-unesco
https://www.santander.pt/universitarios
https://www.ubi.pt/
https://www.uevora.pt/
https://www.ipsantarem.pt/pt/home/
https://www.ipcb.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://politecnicoguarda.pt/
https://www.ipportalegre.pt/pt/
https://www.ips.pt/ips_si/web_page.inicial
https://www.ipc.pt/ipc/
https://ipca.pt/
https://www.ipbeja.pt/Paginas/default.aspx
https://www.ensino.eu/loja-virtual/
https://www.ensino.eu/publicidades/ipleiria_2022/
https://www.ensino.eu/multimedia/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.ensino.eu/ral/
https://www.ensino.eu/termos-e-condicoes/
https://www.ensino.eu/politica-de-privacidade/
https://www.ensino.eu/ficha-tecnica/
https://www.facebook.com/ensinomagazine/
https://www.instagram.com/magazine_ensino
https://twitter.com/ensinomagazine
https://www.youtube.com/channel/UCDjFZd6bay05gOvWxgxRt1Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351
https://www.ensino.eu/links/
https://www.ensino.eu/loja-virtual/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://arquivo.ensino.eu/
https://www.ensino.eu/


Multimédia Edição
Impressa

Livro de
reclamações

RAL Termos e
Condições

Política de
Privacidade

Ficha
Técnica

    

© 2022 Todos os direitos reservados Desenvolvido por 

Diretor Fundador: João Ruivo Diretor: João Carrega Ano: XXV

     Pesquisar  Link's Loja Virtual Edição Impressa Arquivo Newsletter

https://www.ensino.eu/multimedia/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.ensino.eu/ral/
https://www.ensino.eu/termos-e-condicoes/
https://www.ensino.eu/politica-de-privacidade/
https://www.ensino.eu/ficha-tecnica/
https://www.facebook.com/ensinomagazine/
https://www.instagram.com/magazine_ensino
https://twitter.com/ensinomagazine
https://www.youtube.com/channel/UCDjFZd6bay05gOvWxgxRt1Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351
http://www.netsigma.pt/
https://www.facebook.com/ensinomagazine/
https://www.instagram.com/magazine_ensino
https://twitter.com/ensinomagazine
https://www.youtube.com/channel/UCDjFZd6bay05gOvWxgxRt1Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351
https://www.ensino.eu/links/
https://www.ensino.eu/loja-virtual/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://arquivo.ensino.eu/
https://www.ensino.eu/

