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Em Portugal, as famílias suportam 56% das despesas dos estudantes na 
universidade, sendo que apenas 13% dizem respeito a custos diretos com a 
educação. 

Em toda a Europa, os alunos universitários portugueses são dos que mais dependem das 
famílias para frequentar a universidade, de acordo com um estudo Eurostudent, citado 
pelo Público (acesso condicionado). Os estudantes nacionais são responsáveis por 
apenas 44% das despesas que acarretam uma frequência universitária, sendo 
a habitação a maior despesa, principalmente em Lisboa. 

Portugal ocupa a quarta posição num ranking de 28 países europeus, que avalia as 
condições socioeconómicas da vida dos estudantes. As famílias portuguesas suportam a 
maioria dos custos do estudante — 56%. A nível europeu, em média, os alunos são 
responsáveis por dois terços das suas despesas mensais, ficando os pais responsáveis 
pelo resto. 

De acordo com o estudo, 49% dos universitários portugueses vivem com os pais durante 
a sua licenciatura ou mestrado, um número superior à média internacional que está fixada 
em 36%. Este cenário está diretamente relacionado com o facto de os estudantes 
portugueses estarem entre aqueles que mais tarde saem de casa dos pais. 

A maioria das despesas durante esta fase estudantil está relacionada com a habitação e 
alimentação, sendo que apenas 13% diz respeito a custos diretos com a educação, como 
propinas ou livros. Citando um estudo do Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa, o Público dá conta de que a casa é um dos gastos mais comuns entre os 
estudantes, tendo bastante influência na frequência do ensino superior. 

Lisboa continua a destacar-se como a cidade mais cara, em Portugal, com os estudantes 
que vivem com os pais a gastarem mais 125 euros do que outros colegas em cidades 
mais pequenas. Com a alimentação, a situação é semelhante: os estudantes na capital 
gastam, no mínimo, mais 52 euros por mês do que os seus colegas noutras cidades de 
menor dimensão. 
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