
40 mil alunos
à procura
de quarto
em Lisboa

O mercado de imobiliário
'sobreaquecido' está
a dificultar a vida aos
estudantes que se querem
instalar na capital E22



Universidade Apenas 13% dos alunos do país
conseguem lugar em residências públicas

Mais de 40 mil
alunos à procura
de quarto
em Lisboa
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s estudantes que
r chegarem por estes

dias a Lisboa vão
disputar quartos
com mais de 40 mil
colegas igualmente
deslocados na ca-

k y pitai. Só nas duasS principais universi-
dades (Universidade de Lisboa e Nova
de Lisboa) há cerca 43 mil alunos des-
locados e as residências universitá-
rias apenas têm lugar para 1701. Uma
verdadeira dor de cabeça no mercado
imobiliário mais inflacionado do país.
Mas Lisboa não é caso único.

No Minho, para receber os novos
alunos, este ano a Associação Aca-
démica da Universidade do Minho
(AAUM) decidiu lançar um projeto
chamado "Uma Pedra por Mim". A
ação simbólica, que passou pela ins-

talação de contentores no campus
universitário onde os estudantes po-
diam depositar uma pequena pedra,
pretendia alertar para um problema
generalizado no país: a falta de aloja-
mento universitário e a escalada dos

preços dos quartos.
A iniciativa dos dirigentes académi-

cos de Braga e Guimarães passou tam-
bém por uma petição que o presidente
da academia entregou ao ministro da
Ciência e do Ensino Superior, Manuel
Heitor. Segundo dados dos Serviços
de Ação Social, a Universidade do
Minho mantém uma oferta de aloja-
mento em residências universitárias a
rondar as 1300 camas, a mesma desde

1998 quando a universidade acolhia de

14 mil estudantes — menos 5 mil do

que os atuais 19 mil alunos.
"Até ao ano passado a lotação foi

sempre de 100%. Ainda não há da-
dos oficiais deste ano, mas a lista de

espera deve rondar os 250 estudan-
tes. E ainda faltam as colocações de

segunda e terceira fases", revela ao
Expresso Nuno Reis, presidente da
AAUM, que esta semana recebeu Ma-
nuel Heitor. O ministro tem visitado
várias universidades no arranque do
ano letivo. Mas a conversa foi curta:
"Disse que tem de haver prioridade e



investimento do Estado no alojamento
universitário, mas admitiu que não é

uma situação que se resolve de um dia

para o outro."

Aumento de 4%
No âmbito do Plano Nacional de Alo-

jamento no Ensino Superior, o Gover-
no anunciou em agosto um aumento
de 4% nas residências universitárias
públicas, para as 15-965 camas. No
caso de Braga tal não se verificou,
e em Guimarães o investimento re-
sumiu-se a uma camarata com oito
camas. Numa fase em que o mercado
imobiliário bracarense disparou —

como aconteceu um pouco por todo
o país — e com uma percentagem de

74% de alunos deslocados, segundo
os dados da associação de estudantes
—

, o futuro não se adivinha fácil para
quem se prepara para iniciar um curso

superior.
E certo que os níveis de dificuldade

variam entre as diferentes universi-
dades, sendo Lisboa e Porto as cida-
des onde o arrendamento facilmente
se torna incompatível com os estu-
dos. "Só no Porto estamos a falar de

1550 camas para um universo de 70
mil estudantes, dos quais 23 mil são

deslocados", diz o presidente da Fe-
deração Académica do Porto (FAP),
João Videira. O valor médio por
cama no Porto varia entre os €300 e

os €350. "Sem despesas, contrato ou
recibos", afirma Videira, lembrando
que os preços têm sofrido aumentos

SEGUNDO UM ESTUDO

DA ASSOCIAÇÃO

ACADÉMICA DA

UNIVERSIDADE DO

MINHO, METADE DOS

ESTUDANTES NUNCA

ARRENDOU UMA CASA

COM RECIBOS
sucessivos devido à especulação imo-
biliária e ao turismo.

"Como o alojamento local disparou
devido à explosão do turismo, os se-
nhorios tendem a optar por este tipo
de arrendamento, em vez do de longa
duração", explica. No Porto, contando
com o Instituto Politécnico, existem
16 residências universitárias públicas.
Apenas uma minoria — perto de 9% —

consegue efetivamente a atribuição
de um quarto, deixando os restantes
alunos "nas mãos de privados". "Não
havendo quem regule o mercado, é a
lei da oferta e da procura que dita os

preços."
Com o problema a ganhar dimensão

todos os anos, algumas câmaras mu-
nicipais têm investido em iniciativas

pouco convencionais para evitarem
que os alunos, no limite, se vejam obri-
gados a desistir do curso por falta de

alojamento. É o caso do programa de

inovação social da Câmara Municipal
do Porto "Aconchegue — Casa para
quem estuda, companhia para quem

precisa". A ideia é facilitar o acesso no
arrendamento em casas de idosos que
vivem sozinhos. "Temos 50 estudan-
tes a beneficiar do programa, a lista de

espera é de 150 candidatos", assegura
o presidente da FAP. O programa tem
uma versão semelhante em Braga:
chama-se "Avospedagem", mas está
longe dos números do Porto.

Residências privadas

De acordo com o estudo feito pela
AAUM sobre o alojamento universitá-
rio em 2018, 50% dos alunos inquiridos
nunca tinham arrendado uma casa
com recibos válidos. E as residências
privadas, cujo modelo tem sido repli-
cado em várias cidades universitárias
do mundo, estão longe da realidade
económica do país. No Porto, por
exemplo, os preços são "exorbitan-
tes": "€129 por semana, com direito
a quarto com cama e secretária", diz
João Videira.

As infraestruturas oferecem servi-

ços que as residências públicas por-
tuguesas não têm — como ginásio,
piscinas aquecidas, salas de estudo,
bibliotecas — mas os preços atraem
quase exclusivamente alunos estran-
geiros. Há algumas que já estão em
funcionamento em Lisboa e no Porto,
mas não têm faltado projetos um pou-
co por todo o país. Um deles é a Aldeia
Contemporânea, desenvolvido pela
Capital Urbano, que pretende recon-
verter uma antiga fábrica num proje-
to inovador para albergar estudantes.
O projeto já existe — orçamentado
em €15 milhões — e será um reforço
considerável da oferta de Guimarães:



são 660 quartos com espaço para7oo
estudantes.

Com 15 mil alunos — dos quais 7
mil são deslocados — e 1100 camas
em residências públicas, em Aveiro a
situação está "caótica". "Na receção
aos alunos facilmente nos aperce-
bemos disso, pelas reações dos pais
e a preocupação em arranjar aloja-
mento. Todos perguntam se alguém
sabe de um quarto para arrendar, e

percebes que alguma coisa não está
certa", diz António Alves, presidente
da associação académica da UA.

"Há três ou quatro anos, os valores
dos quartos estavam estabilizados.
Quando eu entrei, em 2014, um quar-

LISBOA E PORTO

SÃO AS CIDADES

ONDE OS ESTUDANTES

TÊM MAIS DIFICULDADE

EM ENCONTRAR CASA.

UM QUARTO

ULTRAPASSA OS €350
to não custava mais do que €100. As

vagas na universidade têm aumen-
tado, o mercado aperta e o valor dos

quartos escalou", diz o dirigente aca-
démico, estudante de mestrado em
Biomedicina Molecular. "Temos ca-
sos de estudantes que não chegaram
a matricular-se por não terem forma
de pagar o alojamento. Outros, se ti-
verem carro próprio, escolhem viver
fora de Aveiro."

O Plano Nacional de Alojamento
no Ensino Superior introduziu 600
novas camas no início de setembro
e tem envolvido diferentes entidades

para resolver o problema, sobretudo
com pousadas da juventude e antigas
messes do exército, assim como a
remodelação de imóveis públicos que
sirvam o propósito dos estudantes.
Segundo a Direção-Geral do Ensino
Superior, espera-se que até 2020 es-

tejam disponíveis mais 2500 camas.
Além disso, existem outros apoios,
como o complemento para bolseiros
sem direito a residência. Problema?
Os estudantes queixam-se dos valo-
res estarem desajustados da realida-
de atual. "No ano passado o valor do

apoio estava nos €130/ mês, este ano
subiu para os €174. Acontece que este

número seria ajustado nas condições
do mercado do ano passado. Este ano,
com a subida dos preços do imobiliá-
rio, estamos nos €250 por quarto",
diz Nuno Reis.

Daniel Azenha, presidente da As-
sociação Académica de Coimbra
(AAC), não é bolseiro nem vive numa
residência universitária. "E tive di-
ficuldade em arranjar uma casa a
baixo custo", conta ao Expresso, jus-
tificando que os preços dos quartos
em Coimbra "começam nos €200".
Este ano, no acompanhamento aos
novos alunos, a associação académi-
ca vendeu a preços simbólicos um
caderninho com quartos para arren-
dar na cidade. "Vendemos imensos e

os quartos ficaram todos alugados."
economia@expresso.impresa.pt

EM DETALHE

Durante o período de resgate
financeiro, com o preço das casas
em queda livre, as residências
universitárias deixaram de ser
atrativas para os alunos do ensino

superior. Em várias cidades
tornou-se mais barato partilhar um

apartamento do que concorrer à
residência. Hoje a realidade é

totalmente diferente: a ocupação
das residências está a 100% e há
alunos em lista de espera.

O Plano Nacional para o

Alojamento no Ensino Superior
promoveu um aumento de 4% das
camas em 2019. No total nacional
são 15.965 camas disponíveis, das

quais 186 são em Lisboa e 261 no
Porto. O Governo estabeleceu
várias parcerias com pousadas da

juventude, infraestruturas
militares, dioceses e misericórdias

para au mentar a oferta de

alojamento estudantil.

Ate 2020, segundo o plano nacional

traçado pelo Governo, serão
disponibilizadas mais 3200 camas.

Algumas associações académicas
estabeleceram parcerias com

agências imobiliárias para canalizar
a oferta de quartos para as

plataformas online dos estudantes.

Em Coimbra a associação
académica vendeu a preços
simbólicos um pequeno livro aos
alunos que se matricularam este
ano na faculdade. Os livros

esgotaram, e as casas foram todas

arrendadas.


