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As residências de estudantes 
do Politécnico de Leiria nas Cal-
das da Rainha vão ser renovadas 
no âmbito do Programa Nacional 
para o Alojamento no Ensino 
Superior, financiado através do 
Programa de Recuperação e Re-
siliência (PRR). Vai também ser 
construída uma nova residência 
na cidade.

O Politécnico de Leiria apre-
sentou nove candidaturas, cin-
co para adaptação, aquisição 
e renovação de residências e 
quatro para construção de novas 
residências, que abrangem uma 

adaptação para residência (Con-
vento de Santo Estevão), sete 
renovações de atuais residên-
cias (quatro em Leiria, duas em 
Caldas da Rainha e uma em Pe-
niche) e a construção de novas 
residências em Leiria, Caldas da 
Rainha, Peniche e Pombal). 

Para além destas candidatu-
ras, que correspondem a um au-
mento de 745 para 1.243 camas, 
o Politécnico de Leiria é ainda 
copromotor de mais três candi-
daturas dos municípios de Bata-
lha, Marinha Grande e Torres Ve-
dras, o que corresponde a mais 

116 camas, fixando-se um total 
de 1.359 camas. A renovação e 
construção das residências de 
estudantes representam um in-
vestimento acima de 25 milhões 
de euros, financiados pelo PRR. 

“Este resultado é muito impor-
tante por múltiplas razões. Em 
primeiro lugar, porque vamos 
passar a ter melhores condições 
para o alojamento dos nossos 
estudantes e vamos ser mais 
competitivos a nível nacional e 
internacional. Em segundo lu-
gar, porque vamos com este in-
vestimento e aumento de camas 

libertar habitação nas cidades 
que ficam disponíveis para os 
cidadãos, em particular para os 
jovens licenciados no seu início 
de vida, regulando também, de 
algum modo, a inflação dos pre-
ços de aluguer para habitação. 
Finalmente, todo este investi-
mento vai dinamizar a economia 
da região”, afirma Rui Pedrosa, 
presidente do Politécnico de Lei-
ria. 

Com a aprovação destas can-
didaturas o Politécnico de Leiria 
assegurará residências de es-
tudantes em todas as cidades 

onde conta com oferta formativa, 
quer seja em Escolas ou Núcle-
os de Formação, nomeadamente 
em Leiria, Caldas da Rainha, Pe-
niche, Marinha Grande, Pombal 
e Torres Vedras. Para o sucesso 
da aprovação destas candidatu-
ras o Politécnico de Leiria contou 
também com a colaboração dos 
municípios, que garantem a ce-
dência de terrenos para a cons-
trução de novas residências.

Residências de estudantes com renovação e nova construção


