
Estudantes passaram a noite na rua em protesto contra os preços da habitação e a falta de alojamento nas residências do Estado

Alojamento caro
pode "afastar
estudantes" do Porto
Oferta pública não
chega para acolher
alunos. Na residência
Alberto Amaral há
100 camas vazias por
falta de condições
Marisa Silva
marisa.silva@jn.pt

alojamento Para não faltarem as

aulas, no Porto, há estudantes uni-
versitários a dormir em carros ou

estações de comboios. A denúncia
é feita pela Federação Académica
do Porto que teme que, a longo
prazo, a falta de residências e os

elevados preços praticados pelos
privados conduzam a um aumen-
to do abandono escolar e à dimi-
nuição da procura do "ensino de

referência".
Sem uma cama no público e com

o crescimento do turismo e conse-

quente especulação imobiliária,
multiplicam-se nas redes sociais e

nas associações académicas os pe-
didos de ajuda, bem como os rela-
tos de estudantes a viver em con-

dições precárias.
"Acho que os efeitos [da falta de

alojamento] ainda não se começa-
ram a sentir no que diz respeito à

procura. O cidadão português está
habituado a fazer sacrifícios. No
entanto, se nada for feito, acredito
no afastamento dos estudantes
dos grandes centros urbanos", dis-



se, ao JN, João Pedro Videira, presi-
dente da Federação Académica do
Porto (FAP).
RESIDÊNCIAS LOTADAS

Os casos mais extremos aparecem
em cidades maiores, como Lisboa e

Porto, onde os valores cobrados

por um quarto podem ascender a
400 euros. No entanto, os proble-
mas não são exclusivos destas zo-
nas. Com o aumento de vagas nas
universidades do Minho e de Trás-

-os- Montes e Alto Douro, a procu-
ra de habitação aumentou, fazen-
do disparar os preços.

"Muitas vezes, uma pessoa não

vive, sobrevive. Os valores estão a

aumentar e o que um proprietário
de um imóvel faz com um estu-
dante num mês ganha com um tu-
rista numa semana", referiu o líder
estudantil.

Na academia do Porto, que englo-
ba o Instituto Politécnico e a Uni-
versidade do Porto (UP), existem

cerca de 1300 camas para 23 mil
alunos deslocados, um número
"insuficiente" para quem procura
um teto. Os preços variam entre os

75 euros para quem é bolseiro e os

125 para os restantes.
"Há bolseiros sem espaços nas re-

sidências que recebem um com-
plemente de 128 euros, no máxi-
mo", sublinhou João Pedro, reve-
lando que, na residência Alberto
Amaral, há 100 camas "inoperacio-
nais". Questionada pelo JN, a rei-
toria da UP avançou que a adjudi-
cação da obra deverá ser feita ain-
da este mês. Sem oferta no públi-
co, os estudantes são atirados para
o mercado de arrendamento, onde
encontrar um quarto perto da fa-

culdade, a um bom preço e com

condições não é tarefa fãciL "Há se-

nhorios que não passam recibos e,
ao chegar ao mês de junho, em ple-
na época de exames, despejam os

alunos para arrendar a turistas",

denunciou o presidente da FAP.

REABILITAR É SOLUÇÃO

Assegurandcmão ter conhecimen-
to de estudantes a pernoitar em
carros ou estações de comboio,
mas admitindo que a falta de aloja-
mento "é sempre uma preocupa-
ção para qualquer universidade", a
UP defende que, para resolver o

problema, tem de existir "um au-
mento da oferta".

"A solução vai ter de contar com
a colaboração e investimento de
diversas entidades públicas, mas
muito provavelmente terá tam-
bém de contar com a iniciativa pri-
vada. O aumento da oferta deste

tipo de alojamento não implica ne-
cessariamente o investimento em
nova construção. Os centros urba-
nos têm muitas vezes oportunida-
des de alojamento subaproveita-
das que poderiam ser reconverti-
das", apontou a UP. •

REPORTAGEM

Alugar um
quarto

triplicaria o
orçamento

Curso em Lisboa era o preferido e, por
isso, para este estudante do Porto morar

com familiares foi à opção mais viável
Alexandra Inácio
alexandra.macio@jii.pt

Fernando ainda aguarda resposta ao pedido de bolsa

Fernando Tavares
Estudante

"O dinheiro que os
meus pais me podem
dar por mês não daria
para o aluguer de um
quarto quanto mais
para todas as outras
despesas".



Lisboa Fernando desejava
só um curso - Cinema, Ví-
deo e Comunicação Multi-
media na Universidade Lu-
sófona - mas isso significa-
va mudar-se do Porto para
Lisboa para estudar numa
instituição privada. Entrou
com média de 17 e conse-
guiu uma bolsa de mérito
que lhe permite no I.° ano
reduzir a mensalidade em
75%, de 415 para 103 euros.

Alugar um quarto mais do

que triplicaria o seu orça-

mento mensal e inviabiliza-
ria o seu sonho, por isso,
mudar-se para casa de fami-
liares foi a primeira opção.

Ainda chegou a pesquisar
na net na zona à volta da Lu-
sófona, no Campo Grande -
encontrou quartos entre os

500 e os 600 euros e essa
busca matou-lhe a curiosi-
dade. Mudou-se para casa da
tia na Amadora e não pensa,
para já, sair. Demora cerca
de 50 minutos em transpor-
tes, desde a porta do prédio

ao portão da universidade.

Graças à bolsa de mérito da

universidade, paga 103 eu-
ros por mês de propinas, a

que soma, 40 euros para o

passe, cerca de 50 euros para
as comunicações, net e ou-
tras despesas, entre 100 a
150 para alimentação. Um
total que oscila entre os 3 00
e os 350, ainda sem despe-
sas extra para o curso. Se ti-
vesse de somar a esta conta
um quarto, facilmente tri-
plicava o resultado, estima.

E isso, podia custar-lhe a fre-

quência.
A partir do 2 .° ano, a bol-

sa de mérito reduz para 50%
e está limitada por vagas e

média. Este apoio pode ser
acumulado com a bolsa da

Direção Geral do Ensino Su-

perior à qual se candidatou e
ainda aguarda respota. Fer-
nando defende que a cons-

trução de residências uni-
versitárias devia ser uma
prioridade do Governo. •

Residências pelo país são poucas
e estão lotadas

POSTO

Residências na academia
do Porto. Nove são da UP
e seis pertencem ao Poli-

técnico. São cerca de

1300 camas para 23 mil
estudantes.

Mais alojamento
Ao JN, a Universidade do
Porto garantiu estar "a
trabalhar para aumentar
a oferta de alojamento".
A adjudicação da obra na
residência Alberto Ama-
ral deverá avançar este
mês.

Residências, das quais 19
são da Universidade de

Lisboa (1200 camas) e

apenas uma pertence ao
Politécnico (aloja cerca

de 200 estudantes)

Novas unidades
A Universidade de Lis-
boa está a construir duas
residências que, de acor-
do com a Associação
Académica, deverão es-
tar concluídas daqui a
dois anos, permitindo
alojar mil alunos.

LISBOA —

UTAD

Residências que dão

abrigo a 532 estudantes
deslocados. É esta a ca-
pacidade total da Uni-
versidade de Trás-os-

-Montes e Alto Douro.

Procura aumentou
Para a UTAD, segundo a

Associação Académica,
este "foi um ano atípico".
Aliado ao investimento

empresarial, o aumento
dos estudantes a procurar
a UTAD levou a uma subi-
da dos preços da habitação.

MINHO

Blocos residenciais (seis
em Braga e quatro em

Guimarães), distribuídos
por quatro complexos
que alojam 1399 estu-

dantes deslocados.

Rendas dispararam
De acordo com a Asso-

ciação Académica da
Universidade do Mi-
nho, este ano, "as ren-
das dispararam". A asso-

ciação estima que os va-
lores rondem, em mé-
dia, os 170 euros.

COIMBRA

I —
TTT

Residências com 1325
camas na Universidade

de Coimbra. No ano leti-
vo passado, 84% dos can-
didatos tiveram direito a

uma cama.

"Lado a Lado"
Sem camas suficientes
nas residências, a Uni-
versidade de Coimbra
criou, em parceria com
o Centro João Paulo 11, o

projeto "Lado a Lado"

que junta alunos e ido-
sos na mesma casa.


