
RECOMENDAÇÃO 

“ESPAÇOS DE ESTUDO EM TORRES VEDRAS” 

 

Considerando: 

- Que o universo de jovens estudantes em Torres Vedras abrange não só os que 

frequentam os Agrupamentos de Escolas do Concelho, como também os estimados 

pela Comissão Eventual para o Ensino Superior em Torres Vedras, mais de dois mil 

estudantes que frequentam o Ensino Superior; 

- Que este número é alargado considerando o sucesso da implementação dos 

programas do Núcleo de Formação do Instituto Politécnico de Leiria que o Torres 

Vedras Lab Center alberga, que segundo dados do Relatório da mesma Comissão, 

ascende a mais de uma centena de estudantes apenas nos primeiros dois anos de 

funcionamento; 

- Que a existência do Instituto Superior Politécnico do Oeste alarga também o 

número de estudantes no nosso território; 

- A assinatura do protocolo com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

com vista à criação do Torres Vedras “Health Park for Multidisciplinary Core”, 

uma excelente e necessária aposta do executivo camário no crescimento da oferta de 

Ensino Superior em Torres Vedras; 

- Que a galopância dos preços aplicados no arrendamento de imóveis e quartos na 

cidade de Lisboa fez aumentar exponencialmente o número de jovens estudantes em 

movimento pendular diário entre Lisboa e a cidade de Torres Vedras; 

- Que muitos jovens que até então não teriam possibilidades de sustentar os custos 

com a sua Educação Superior passaram a poder fazê-lo com o apoio de programas 

locais e nacionais que geraram alívios significativos nos encargos a tal associados, 

sendo disto exemplo o “+Futuro” ou o “PART”;  

- Que é inevitável reconhecer que o perfil de cada estudante enquanto tal é 

específico, pelo que o ambiente considerado como adequado para o seu estudo 

poderá não se conformar com a formalidade das condições de um ambiente de 

Biblioteca; 

- As necessidades demonstradas recentemente pela comunidade jovem local no 

sentido da criação de um espaço de estudo complementar ao da Biblioteca Municipal 



de Torres Vedras. 

 

Tendo em conta o supra exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista da 

Assembleia Municipal de Torres Vedras recomenda ao executivo municipal, que 

leve a cabo diligências no sentido de avaliar a capacidade da oferta municipal já 

existente de fazer face às actuais necessidades de espaços de estudo da comunidade 

estudantil torriense. 

Na eventualidade de se comprovar pela insuficiência, recomenda-se a ponderação 

da possibilidade de adaptação de um espaço público municipal para utilização como 

sala de estudo, em regime de pós-laboral e/ou fins de semana, restrito às épocas do 

ano lectivo apuradas como de maior afluência. 

 

 

Torres Vedras, 20 de fevereiro de 2020 

O Grupo Municipal do Partido Socialista de Torres Vedras 


