
Abre residência
universitária com
300 camas na Ajuda

Reitor da Universidade de Lisboa, Cruz Serra, fez questão
de lembrar que o projeto teve início há 20 anos

educação O reitor da Uni-
versidade de Lisboa, Antó-
nio Cruz Serra, inaugurou
ontem a primeira fase da re-
sidência universitária da

Ajuda, lembrando que este
foi um "longuíssimo proje-
to" que começou há 20 anos
e ainda não terminou. Serão

3 00 camas, no total, daqui a

um ano e pouco.
"Estamos desde 1999 a

tentar construir esta resi-
dência", sublinhou Cruz
Serra durante a cerimónia
de abertura do edifício que,
para já, terá capacidade para
acolher 180 estudantes. O

projeto prevê a construção
de um outro bloco com
quartos individuais e parti-
lhados para mais 120 alu-
nos. As estimativas apon-
tam para que, dentro de um
ano e pouco, cerca de 300
alunos estejam a viver nos
dois edifícios contíguos do

Polo Universitário da Ajuda.
Com cerca de 50 mil alu-

nos, a ULisboa tem projetos

para disponibilizar mais de
mil camas a preços acessí-

veis até 2021. Os números
ficam muito aquém das ne-
cessidades dos estudantes

que escolhem a capital para
estudar, como reconhece-
ram na cerimónia o primei-
ro-ministro, António Costa,
p ministro do Ensino Supe-
rior, Manuel Heitor, e o pre-
sidente da Câmara de Lis-

boa, Fernando Medina.
Mas este não é um proble-

ma exclusivo da capital e

por isso também há projetos
a decorrer noutras cidades
com universidades e insti-
tutos politécnicos.
ALOJAMENTO ESTUDANTIL
O Governo anunciou, em
fevereiro, o Plano Nacional
de Alojamento Estudantil

que prevê a duplicação do
número de camas até 2023,
passando das atuais 15 mil

para 30 mil: haverá 11.500
camas em novas constru-
ções e 3.500 em edifícios

que serão reabilitados.

A ideia é construir de raiz
e reabilitar mais de 250
imóveis para receber estu-

dantes, sendo que Lisboa fi-
cará com cerca de dois ter-

ços das 11.500 novas camas
criadas em residências.

Lisboa é a cidade com mais
estudantes no ensino Supe-
rior e também onde é mais
difícil arranjar um quarto a

preços acessíveis. Um quar-
to no centro da capital ron-
da os 500 ou 600 euros,
lembrou Cruz Serra.

O alojamento "é uma das

maiores barreiras de acesso

ao ensino Superior", corro-

borou António Costa.
Os alunos no Superior au-

mentaram nos últimos anos
e há planos para que conti-

nue, lembrou o ministro da

Ciência, Manuel Heitor.
EXPECTATIVAS

60% no Superior
Atualmente, 46% dos jo-
vens com 20 anos frequen-
tam o Ensino Superior,
mas o objetivo é chegar aos
60% em 2030, o que obriga
a mais oferta de habitação.

Aumento de 3%
Cruz Sena reivindicou ain-
da ao próximo Executivo
"um aumento da dotação
de estado de 3% todos os

anos".

30 mil camas estão previstas no Plano Nacional de Alojamento Estudantil


