
 

 
NOTA DE AGENDA 

Politécnico de Leiria e PRIO celebram protocolo  
para investigação e formação de estudantes  

 
Dia 31 de janeiro, às 10h00, no Laboratório de Engenharia Automóvel da ESTG 

O Politécnico de Leiria e a PRIO - Mobility Solutions, Lda vão assinar um protocolo de cooperação na 

próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, com vista a estabelecer uma relação institucional que potencie as 

valências de cada uma das partes, no âmbito da investigação e formação de estudantes de licenciatura e de 

mestrado. A assinatura do protocolo está marcada para as 10h00 e terá lugar no Laboratório de Engenharia 

Automóvel da ESTG (Campus 2 do Politécnico de Leiria). 

O protocolo prevê a realização de trabalhos de licenciatura ou de mestrado por estudantes do Politécnico de 

Leiria, em temas articulados com a PRIO; a elaboração de propostas de programas de Investigação e 

Desenvolvimento conjuntos; o acesso a serviços prestados pelos laboratórios do Politécnico de Leiria à 

PRIO; a cedência de equipamentos da PRIO para reequipamento dos laboratórios do Politécnico de Leiria; 

a realização de visitas de estudo às instalações da PRIO; e a participação da PRIO na premiação de mérito 

dos melhores estudantes dos cursos de interesse para a empresa. 

No âmbito desta cooperação, está prevista a integração no mercado de trabalho de profissionais formados 

no Politécnico de Leiria, através de estágios curriculares e/ou profissionais, com o respetivo 

acompanhamento por parte dos quadros da PRIO; assim como o aproveitamento da aprendizagem prática 

dos quadros da PRIO para a realização de seminários ou workshops no Politécnico de Leiria, direcionados 

aos estudantes e clientes da PRIO. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a assinatura do protocolo entre o Politécnico de Leiria e 

a PRIO - Mobility Solutions, Lda, que decorre esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, às 10h00, no Laboratório 

de Engenharia Automóvel da ESTG. 

Contamos com a vossa presença! 

Leiria, 28 de janeiro de 2020 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 
João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 
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