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UC vai ter
mais 200 camas
nas residências
universitárias

111 
A  U n i -
versida-
d e  d e  
Coim-
bra vai 

ter duas novas residências 
universitárias. O anúncio 
foi ontem feito pelo ad-
ministrador dos Serviços 
de Ação Social da Universi-
dade de Coimbra (SASUC), 
Nuno Correia.

As duas novas residên-
cias vão ter um custo de 12 
milhões de euros, sendo 
que grande parte do fi-
nanciamento surge depois 
dos projetos terem sido 
aprovados pelo Plano de 

Recuperação e Resiliência 
(PRR). 

Os dois reforços de ação 
social da Universidade de 
Coimbra vão, segundo o 
administrador, oferecer 
aos estudantes mais 200 
novas camas. 

O administrador dos SA-
SUC explicou, ao DIÁRIO 
AS BEIRAS, que uma das 
residências ficará nos edi-
fícios dos antigos serviços 
médicos e os núcleos de 
acolhimento e integração 
dos SASUC, na rua Oliveira 
Matos, em frente às esca-
das monumentais. “A ou-
tra residência ficará situa-
da na rua Luís de Camões”, 
esclareceu.

Obras começam em 2023
Nuno Correia adiantou 

que as empreitadas das 
duas novas residências 
vão iniciar-se em 2023.

“O facto dos projetos 
financiados pelo PRR te-
rem janelas de execução 
muito curtas faz com que 
a obra tenha mesmo que 
avançar no próximo ano”, 
assumiu.

Nuno Correia não adian-
tou, no entanto, o ano em 
que as duas empreitadas 
estarão concluídas.

Alegria e Combatentes 
vão ser requalificadas

O administrador dos 
SASUC revelou ainda que 
as residências das ruas da 
Alegria e dos Combaten-
tes serão também requa-
lificadas. 

Nuno Correia esclareceu 

que a residência da Ale-
gria começará as obras em 
maio de 2023, enquanto 
a residência dos Comba-
tentes tem marcada para 
julho do próximo ano o 
início da empreitada.

Os estudantes que vivem 
nessas duas residências 
serão realojados noutras 
residências ou em alo-
jamentos parceiros dos 
SASUC.

O presidente da Direção-
Geral da Associação Aca-
démica de Coimbra (DG-
AAC), João Pedro Caseiro, 
assumiu que “há ainda 
coisas para resolver” mas, 
que isto é mais uma prova 
“que com o diálogo com 
os SASUC tudo se conse-
gue fazer”.
|e| António Cerca Martins

Novos espaços vão surgir junto às Monumentais e na rua Luís de Camões

Administrador dos SASUC anunciou ontem 
a construção de duas novas residências 
universitárias. Investimento é de 12 milhões 
de euros e financiado pelo PRR

Projeto “Porta a Porta” requalifica 12 espaços para estudantes
111  A Direção-Geral 

da Associação Académica 
de Coimbra (DG/AAC) e 
os Serviços de Ação Social 
da Universidade de Coim-
bra (SASUC) apresenta-
ram ontem os resultados 
do projeto “Porta a Por-
ta”. Ao longo dos últimos 
meses, as duas entidades 
trabalharam em conjunto 
para requalificarem 12 re-
sidências da Universidade 
de Coimbra.

O presidente da DG/
AAC, João Pedro Caseiro, 
assumiu que este traba-
lho de cooperação tem 
servido para resolver os 

problemas de ação social, 
apesar de não deixar de 
frisar que ainda há muito 
trabalho para fazer. 

Meio milhão investido
Num investimento que 

rondou cerca de meio mi-
lhão de euros, o adminis-
trador dos SASUC, Nuno 
Correia, frisou que este 
projeto desenvolvido pela 
DG/AAC veio reforçar os 
apoios sociais.

“Os SASUC, desde 2019, 
têm uma ligação próxi-
ma com os estudantes 
responsáveis das residên-
cias mas, o projeto “Porta 

a Porta” veio intensificar 
o trabalho que os SASUC 
desenvolvem”, esclareceu.

O relatório do proje-
to “Porta a Porta” apre-
sentou um conjunto de 
problemas nas 12 resi-
dências. Alertas como ja-
nelas danificadas, falta de 
equipamento de cozinha, 
pouca pressão nos chu-
veiros ou falta de pontos 
de internet foram rela-
tados e, posteriormente, 
resolvidos. Foram ainda 
pintadas paredes, arran-
jados móveis ou substitu-
ídos 170 colchões.

O vice-presidente da 

DG/AAC, Daniel Aragão, 
aproveitou para realçar o 
trabalho que a Académica 
voltou a ter na área social.

“A AAC voltou a ter um 
trabalho de ação social 
que se reflete com impac-
to na vida dos estudantes. 
A DG/AAC deve resolver 
os problemas sociais dos 
estudantes, mais do que 
fazer anúncios políticos”, 
reiterou.

João Caseiro aproveitou 
o momento para relem-
brar ainda o regresso do 
prato social às cantinas 
rosas, no Polo I.
|e| A.C.M.Projeto foi apresentado na sede da AAC
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PRR FINANCIA NOVAS RESIDÊNCIAS 
NA UNIVERSIDADE E NO POLITÉCNICO 

Mira Incêndio 
destruiu totalmente 
Tabuinhas Baby 
Bar na Praia 
de Mira >Pág 3

Râguebi 
Académica aponta 
aos primeiros seis 
lugares da Divisão 
de Honra >Pág 21

Em Coimbra, Universidade e Politécnico vão ser dotados nos próximos anos com largas 
centenas de novas camas para os estudantes, algumas em novas residências >Págs 4 e 7

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras
Não bule , 
não aquece

Diogo
Cabrita

Notícias 
no jornal

Manuel 
Rocha

A marginal da cidade
deve ser requalificada? SIM

Bruno Pais 
de Menezes

Oliveira do Hospital
Ministro 
do Ambiente 
inaugurou Parque 
dos Marmelos >Pág 11

Figueira da Foz 
Estaleiros 
vão retomar 
construção 
do ferry >Pág 9

Muitos
dos refugiados

acolhidos 
em Coimbra

regressaram
à Ucrânia

Apoios escassos e difi culdades na 
integração são algumas das razões que 
levaram ao regresso de algumas das 
famílias que nos últimos sete meses 
tinham fugido da guerra na Ucrânia  >Última
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