
Faltam camas
para estudantes
em quase
todo o país
Crise do alojamento alastra
às cidades mais pequenas e
os preços aumentam p2as



ENSINO SUPERIOR

A crise no

alojamento
estudantil
alastrou
a quase
todo o país

Portugal é dos países europeus onde os
custos com habitação mais diferem entre
as cidades maiores e as mais pequenas.
Um pouco por todo o país, encontrar
um quarto pode tirar o sono aos
universitários



Renata Monteiro [texto]
e Gabriel Sousa [ilustrações]

Os

estudantes de Vila Real

pegaram nos lençóis e nas
almofadas e estenderam-nos
no centro da cidade. Que-
riam arrancar o ano lectivo
com uma mensagem: a crise

no alojamento estudantil não dorme
só no Porto e em Lisboa. Em vez dis-

so, os anúncios a quartos colados nos

quadros das universidades e politéc-
nicos são cada vez menos na maioria
das cidades onde o PÚBLICO falou
com estudantes e associações.
"Actualmente temos apenas um
anúncio. É simbólico", diz o presiden-
te da Associação Académica da Uni-
versidade dos Açores. "Nos últimos

dois, três anos nota-se uma diferença
enorme."

"Há seis ou sete anos, os serviços
de Acção Social da Universidade do
Minho andavam a ligar aos estudantes

para virem ocupar os lugares que
estavam vazios nas residências, por-
que os preços no mercado privado
eram mais baixos. O problema foi que
as instituições de ensino, o Governo,
as autarquias sempre confiaram no
mercado privado para resolver esta

questão. E hoje o mercado privado vê
isto como um negócio e os preços
subiram", diz o presidente da Fede-

ração Académica do Porto (FAP), João
Pedro Videira.

Os estudantes de Braga e Guima-
rães, onde "há 13 mil estudantes des-
locados" (74% da comunidade estu-

dantil), lançaram no início do ano
lectivo uma petição e um movimento,
Uma Pedra por Mim, para denunciar
a diminuta oferta pública "de 1300
camas". O protesto organizado pela
associação de estudantes da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD), a 19 de Setembro, lembra
o da FAP, há um ano, quando a Praça
Gomes Teixeira, em frente à reitoria,
se encheu de tendas. Ao presidente
da federação tinham chegado denún-
cias e pedidos de ajuda de "estudan-
tes a dormirem nos carros" . As "situa-

ções-limite" foram um grito de alerta.
O alojamento a preços controlados e
com condições dignas tornou-se a

"causa" da federação.
Em Portugal, existem 114 mil estu-

dantes do ensino superior público
fora da sua zona de residência (42%
do total). A oferta pública, em Setem-
bro de 2019, fica-se pelas "15.965

camas a preços controlados", algu-
mas indisponíveis e a precisar de
obras. São mais 595 em relação ao
ano anterior (um aumento de 4%),
anunciadas no final de Agosto. Até ao
final do ano lectivo, o Ministério da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES) espera "a conclusão de
obras que totalizam cerca de 720
camas", assegura. Nos próximos qua-
tro anos, diz, vão ser criadas 12 mil.

O aumento de camas é mais signi-
ficativo no Porto (19%) e em Lisboa
(11%), respectivamente 261 e 186, cida-
des onde o aumento do turismo e do

alojamento local e a pressão sobre o
sector imobiliário fazem subir os pre-
ços na oferta privada. Também são as

duas cidades onde, em conjunto com
a região de Coimbra, existem mais
estudantes deslocados, em números
absolutos. Se em Lisboa e nos Açores
(mais 18 camas) as entidades respon-
sáveis pelas novas camas são as pró-
prias universidades, o aumento no
Porto, Minho, Trás-os-Montes, Abran-

tes, Aveiro, Castelo Branco, Alentejo
e Algarve deve-se exclusivamente "a

um compromisso social" de entida-
des como a Movijovem, o Exército, a

diocese e a Santa Casa da Misericór-
dia.

Para o presidente da FAP, o Plano
Nacional para o Alojamento no Ensi-

no Superior (PNAES) - além de ser
"insuficiente" e apresentar números
"incorrectos" - "não é um instrumen-
to muito útil para as instituições de
ensino". Isto, porque algumas das

camas aí apresentadas acabaram por
não ser disponibilizadas: é o caso das

vagas no Seminário do Vilar, que não
estarão disponíveis no âmbito deste

protocolo, já que a Universidade do
Porto e a diocese da cidade "não che-

garam a acordo sobre as condições
dessa cedência", explicou o MCTES.
Um quarto nesta residência de estu-

dantes, sem acesso a cozinha, mas
com limpeza geral e troca de roupas,
custa 525 euros por mês, 350 se for

partilhado. Valores acima da média
dos quartos disponíveis no OLX e na

Uniplaces - e muito acima dos valores

que a FAP considera serem "justos",

uns "quase impossíveis de encontrar"
150 a 170 euros.

Segundo os dados disponibilizados
pelo OLX, apenas uma das várias pla-
taformas online que anunciam quar-
tos para arrendar, o preço médio dos

quartos desceu ligeiramente em Faro

(291 euros) e em Portalegre (179
euros), entre 2018 e 2019. A subida
mais acentuada foi em Bragança: pas-
sou de 126 para 176 euros, um aumen-
to de 28%. Guarda também registou
um aumento de 21%, passando para
os 187 euros. Lisboa é o único distrito
acima dos 300 euros (345 euros). No
Porto, o preço médio por quarto nes-
ta plataforma é de 280 euros.

Já na Uniplaces, Arroios foi a zona
mais procurada em Lisboa (média de
379 euros), até Agosto. No Porto,
ganham Paranhos, zona do Pólo Uni-
versitário da Asprela, Cedofeita e
Bonfim. Os valores de arrendamento
voltaram a aumentar quando compa-
rados com o mesmo período de 2018:

8% na capital e 6% no Porto, uma
média de 399,56 euros e 299,16, res-

pectivamente. A startup portuguesa
regista uma alta taxa de arrendamen-
to a alunos estrangeiros que, este ano,
são cerca de 50 mil nas universidade
e nos politécnicos (13% do total).

O estudo Os Custos dos Estudantes
do Ensino Superior Português - coor-
denado por Luísa Cerdeira e com
dados relativos a 2015/2016 - mostra

que um estudante numa universidade
do litoral, a arrendar um quarto (24%
dos alunos) naquele ano lectivo, gas-
tava, em média, 6844 euros por ano
(com todas as despesas incluídas).
Para a especialista, poderá haver uma
forma de "minorar o problema con-
cedendo, ou revendo em alta, os sub-
sídios para alojamento a estudantes
bolseiros e não bolseiros para que
eles possam, no entretanto, procurar
alojamento nessas cidades" .

200
É o preço médio por quarto em
Évora, segundo a associação
académica da universidade



180
Em Vila Real aparecem quartos
a 400 euros por mês, mas a
UTAD diz que em média o preço
élBOa2OOeuros

291
No s/te da OLX o preço médio de
um quarto em Faro é de 291
euros mensais

399
É o preço médio, por mês, em
Lisboa, segundo a Uniplaces.
Nos quartos disponíveis no OLX
ronda os 345 euros

66
Uma forma de
minorar o problema
pode ser conceder
ou rever em alta os
subsídios para
alojamento a
bolseiros e não
bolseiros
LuísaCerdeira
Investigadora

Em Vila Real os alunos
estão a ficar "sem tecto"

Reportagem
Ana Rita Moutinho

A
odisseia de Inês Barroso

começou no momento em

que abriu o email que
ditaria o seu futuro no
ensino superior: não
entrou na primeira opção,

a Universidade dos Açores,
arquipélago de onde é natural. O

desejado curso de Psicologia estava

assegurado, mas na longínqua
Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro, em Vila Real. A jovem
de 18 anos fez as malas e,
acompanhada pelos pais, rumou ao
continente para começar a preparar
uma nova vida. Esperavam-na "dias
difíceis".

Apresentaram-lhe de tudo: desde

quartos a 180 euros por mês, "sem

condições nenhumas", aos de 200,
que teria de partilhar com mais sete

jovens, passando pelos de 400 -
sim, em Vila Real. Durante uma
semana ficou com os pais alojada
numa residencial. Com o tempo a

passar e o cansaço a acumular-se,
foram muitos os momentos em que
pensou desistir e voltar aos Açores.
"Era muito stress." Acabou por
conseguir um quarto que a satisfaz e

respeita o orçamento que tinha
definido (até 200 euros), embora

espere ainda ser beneficiada

pela bolsa de Acção
Social.

Até há pouco
tempo,
universidades fora
dos grandes centros
urbanos

representavam uma
oportunidade para as

famílias que
perseguiam o sonho de
ter os filhos no ensino

superior - o custo de
vida era mais baixo. Este

era, aliás, considerado
um dos factores de
atractividade da academia
transmontana. A situação
começou a alterar-se nos

últimos dois anos, diz José

Pinheiro, presidente da associação

académica, que aponta como
justificação para o aumento dos

preços "a escassez da oferta, o
desenvolvimento da cidade e o
aumento sucessivo de alunos".

Segundo dados da instituição, na
primeira semana de matrículas "a
oferta no sector privado
esgotou-se". Os alunos que
optaram por esta via - a manifesta
maioria - encontraram propostas
na ordem dos 180 e 200 euros (as
"casas melhores"). Valores como
150 ou 160 euros pagam quartos
que "quase parecem armários".

O panorama não melhora nas
residências universitárias. Das 300
candidaturas recebidas pelos
Serviços de Acção Social, de
caloiros recém-chegados, só 201
obtiveram resposta positiva. O

concurso destinado a antigos
estudantes determinou a entrega de
310 alojamentos - isto, antes de se
conhecerem os resultados das

restantes fases do concurso de
acesso. Foi contra este problema
"grave e inconcebível" que a

associação académica organizou
um protesto a 19 de Setembro, no
largo da autarquia, que teve como

mensagem principal a frase: "Uma
academia sem tecto."



Rendas altas, quartos velhos,
a casa às costas

inêsChaíça

Anabela

(prefere usar um
nome fictício) está a
estudar Engenharia
Biológica no Instituto

Superior Técnico, em
Lisboa. Quando chegou à

capital, vinda dos Açores, "aterrou"
numa república que encontrara
numa pesquisa no Facebook.
"Dividia o quarto com uma
rapariga, coisa que nunca tinha
feito, e dividia a casa com mais 13

rapazes.
" Foi o mais barato e "com

mais comodidades" que conseguiu:
pagava 270 euros e tinha direito a

limpeza diária (que às vezes não era
eficiente), jantar e pequeno-almoço
ao sábado ("pão e leite").

A experiência não a convenceu.
"Pouco silêncio, não havia espaço
suficiente para tantas pessoas,
demasiadas visitas, festas... Muita
falta de privacidade. Uma casa de
banho a dividir por tanta gente é

muito complicado." Aguentou um
semestre. Depois, mudou-se para a

casa de um amigo, um T7. Ficou
um ano por lá e acabou por sair,

"praticamente pelos mesmos
motivos". Pagava 300 euros por
um quarto "com buracos no chão".

Actualmente, vive num T4, onde

já morava uma amiga. Quando foi

para lá viver, já considerava a renda
bastante elevada face "ao que
havia", mas "todos os anos" o preço
tem subido - neste momento paga

375 euros "por um quarto numa
casa que não está remodelada". A
renda engole mais de metade do
seu orçamento mensal.

Na altura em que se candidatou
à faculdade só colocou opções em
Lisboa, mas hoje, admite, talvez
tivesse pensado melhor, "pois
teria melhor qualidade de vida"
noutras cidades. Segundo o site de
arrendamento Uniplaces, "Lisboa

apresenta um valor médio de
arrendamento de 399,56 euros,
uma subida de 7,6% em relação a

igual período de 2018", lê-se num
comunicado divulgado este mês.

Para os estudantes que não

conseguem pagar um quarto, as

residências universitárias podem
ser uma opção. Em Lisboa, o
número de camas já aumentou -
de 1727 em 2017/2018 para 1913 em
2019. O preço varia consoante os

rendimentos do estudante. Na
Universidade de Lisboa, por
exemplo, que tem 1324 camas em
18 residências, o quarto mais caro
fica a 180 euros (220, se for um
individual na residência da Ajuda).

Sofia Escária, da Federação
Académica de Lisboa, propõe, entre
outros aspectos, a atribuição de
benefícios fiscais aos senhorios que
arrendem a estudantes. O turismo
não só faz os preços subirem, como
"está a roubar camas aos

estudantes", afirma. "Temos casos
de estudantes que foram

despejados de casas para arrendar a

turistas."

250
De acordo com a Associação
Académica de Coimbra, os
quartos na cidade oscilam entre
os 150 e os 250 euros

280
O preço médio dos quartos no
Porto, na plataforma OLX, é de
280 euros. Na Uniplaces é de
299,16 euros



Há mais alunos na Universidade do Minho
e menos quartos para os alojar

Nuno Rafael Gomes

André

Martins está no 2.°
ano de Engenharia
Informática. O estudante
do Porto, 21 anos, vive em
Braga e teve de mudar de
casa. "No primeiro ano

pagava 125 euros, mais as contas.
Este ano ainda não arranjei casa."
Tem um quarto em vista que vai,
certamente, dobrar-lhe - "com
sorte" - o encargo com a renda.

O caso de André exemplifica o

que se passa em Braga e Guimarães.
"O valor médio de uma cama no
sector privado está nos 250 euros e
isso já representa um aumento de
100 euros num ano", refere Nuno

Reis, presidente da Associação
Académica da Universidade do
Minho. "Mas, na realidade, há

quartos a 300 e 400 euros."
Os elevados preços das camas

no distrito, aliados ao aumento do

preço das senhas de refeição na

UM, fizeram com que a associação
académica declarasse
simbolicamente o "estado de
emergência" nos Serviços de

Acção Social da Universidade do
Minho (SASUM). Depois, logo no
primeiro dia de matrículas no
ensino superior, lançou o
movimento Uma Pedra por Mim,
para apelar ao aumento da "oferta
pública de alojamento". Foi
pedido aos estudantes que
depositassem uma pedra em
alguns contentores dispersos
pelos dois campi (Azurém e

Gualtar). Nos recipientes, os

alunos encontram um código QR
para uma petição online que já
ultrapassou as mil assinaturas.

Este ano, foram colocados na
UM, na l. a fase do concurso de

acesso, 2820 estudantes (2106 em
Braga e 714 em Guimarães), um
"recorde", diz a universidade. No
universo estudantil, "13 a 14 mil
estudantes" são deslocados. E na
rede pública dos SASUM, o

número de camas não ultrapassa
as 1300.

Ana Rodrigues, 22 anos,
estudante de Biologia e Geologia
em Braga, paga 140 euros por um
quarto num T2. "É mais acessível,
sei de pessoas que pagam 200
euros por quartos sem janela." A

jovem de Viseu diz que os preços
"subiram exponencialmente"
neste ano lectivo. Joana Pinto, 18

anos, é caloira no mesmo curso.
Ainda não tem quarto e está,
temporariamente, "em casa de
uma amiga". "Os preços são

mesmo exagerados. Só tenho visto
a 300 euros. E TO só a partir de
500 euros."

Contactamos o proprietário de
um T 3com quartos a custar 300
euros. "Normalmente, cada quarto
é para duas pessoas", diz-nos do
outro lado da linha. "Se quiser ficar
sozinho, é consigo, mas paga os 300
euros na mesma." E não se pode
baixar o preço? Não, porque mesmo
por este preço "há quem queira".

Em Coimbra, o preço varia pouco
mas há novos investidores

Camilo Soldado

M M alojamento é um dos
™ ™ H^B maiores custos da

H H frequência no ensino
H H superior "

, começa
dizer o

presidente da

direcção-geral da Associação
Académica de Coimbra, Daniel

Azenha, para explicar que está

preocupado. Se é certo que os

preços não subiram tanto como
noutros pontos do país, cm
Coimbra também se notou um
aumento dos custos com o

alojamento. O preço médio ronda

agora os 200 euros por quarto,
estima.

Mas esta aparente normalidade

não significativa que não tenha
havido mudanças. Nos últimos

anos, foram vários os privados a
investir em alojamento estudantil
na cidade, com rendas superiores e
os olhos postos no aumento do
número de estudantes
internacionais. São várias as

empresas que têm vindo a

recuperar prédios antigos,
dividindo-as em pequenos TO e Tl e

com um nível de renda acima dos

quartos convencionais.

Recentemente, uma adquiriu o

antigo edifício da clínica de Montes
Claros, transformando-o numa
residência de luxo, com piscina e

ginásio. A modalidade pode variar
entre quarto e estúdio, com preços
que vão dos 420 aos 790 euros. O

PÚBLICO entrou em contacto com

algumas das empresas, mas
nenhuma quis responder às

questões. Já sobre as residências
universitárias Daniel Azenha
sublinha que o número de camas é

deficitário. Em Coimbra, entre
universidade, politécnico e Escola

Superior de Enfermagem, há pouco
mais de 39 mil estudantes no ensino

público. O resultado da soma de
camas em residências das várias

instituições não chega a 2000.
Questionados sobre se há

possibilidade de aumentar o
número de camas disponíveis num
futuro próximo, da UC respondem
apenas que "está em estudo um
conjunto de possibilidades nesse
sentido" . Já o Politécnico prevê
aumentar esse número em 150 já no

próximo ano (actualmente são 347).



Na Madeira, alojamento
não é (para já) um problema

Márcio Berenguer

Quando

Isabella Nishimura
recebeu a notícia de que
tinha sido colocada na
Universidade da Madeira
(UMa), as preocupações
desta família de Azeitão

sobrevoaram o Atlântico para
aterrar no mercado imobiliário do
Funchal. Todos os anos, ano após

ano, por esta altura, o preço dos

alojamentos para estudantes vai
ocupando noticiários e fazendo
manchetes. A tónica, quase sempre,
anda à volta dos preços
exorbitantes. A culpa, foram lendo
e vendo os Nishimura, era do

turismo, dessa moda do alojamento
local, que fazia subir rendas e

penalizava os universitários a

estudar longe de casa.
Mas foi fácil. Isabella, que está

agora a começar o 2.° ano de

Medicina, procurava uma moradia

que pudesse partilhar com
estudantes. Encontrou, e logo a
"cinco minutos a pé da faculdade" .

Preço pelo quarto? Duzentos e

cinquenta euros redondos, com
despesas incluídas. Lá em casa

moram outros dois colegas de

curso, um rapaz e uma rapariga, que
pagam os mesmos 250 euros. "Não
é mau", encolhe os ombros,
sabendo que há mais barato na

região.
A UMa, que está a completar 41

anos de actividade, é uma
universidade pequena. Não chegam
a três mil os estudantes que
percorrem o campus, nos arredores
do Funchal. Mais de 90% são
naturais da Madeira. Perto de

metade residem mesmo no
Funchal. "Tudo isto contribuiu para
que a questão do alojamento não

seja ainda uma questão", explica
Carlos Abreu, presidente da

associação académica. A cidade,
nota, conta também com uma
residência universitária. São perto
de 210 camas, entre quartos triplos,
duplos e singles, com preços entre
os 76,26 euros e os 175 euros.

Para evitar que o problema de

que tanto se fala no continente
chegue, Carlos Abreu defende a
existência de mais uma residência,
até para potenciar a

"internacionalização" da UMa. O

reitor, José Carmo, já afirmou que
há um projecto para uma nova
residência, com 200 camas. Em
estudo está também o

aproveitamento de imóveis da

Igreja, que não estão a ser
utilizados, e que no futuro podem
ser adaptados para residências.
Tudo com apoios de fundos
comunitários e do Plano Nacional

para o Alojamento no Superior.

Quando o
paraíso se
torna um
pesadelo

Rui Pedro Paiva

Beatriz

Silva, 22 anos,
considera-se uma sortuda

por ter conseguido um
quarto perto do pólo de
Ponta Delgada da
Universidade dos Açores, a

195 euros, partilhado com mais três
estudantes. Viajou da ilha Terceira,
Praia da Vitória, para estudar
Informática, Redes e Multimedia.
Inicialmente, pensava que ia viver
numa casa onde dois amigos já
estavam, mas o senhorio

"expulsou-os" de lá. "Não estavam a

render." Começou, então, a busca
de alojamento: "Muitos anúncios
sem fotos e sem preços, e quartos já
reservados. " Até que encontrou o
tal "achado" pelo qual se decidiu.



Quando lá chegou, constatou que
"afinal é um alojamento local". Num
tom bem-disposto, assume ter sido

"enganada". "Nem os meus pais
podem vir cá, se vieram passar uns
dias a São Miguel." E o senhorio não

passa factura.
Em Ponta Delgada, o preço médio

por quarto "está acima dos 200
euros", diz Marcos Bicho, da

Associação Académica da
Universidade dos Açores. "O
turismo alterou toda a dinâmica do

alojamento em Ponta Delgada",
explica. "Habitações arrendadas a
universitários tornaram-se
escassas. " As que existem estão
"muito mais caras". E a
residência universitária, por sua

vez, "já não dá resposta" . "O ano
lectivo ainda não começou e já
temos uma lista de espera para
a residência de Ponta

Delgada", diz Ana Gouveia,
dos Serviços de Acção Social

Escolar. "Sentimos uma
diferença muito grande
desde que o turismo

começou a crescer."

Um quarto diferente
em cada semestre
Renata Monteiro

A
colega de casa de Micaela
Pimentel tem 94 anos. "É

uma senhora cheia de

energia", diz a estudante

açoriana de 21 anos, e não
demorou muito até

criarem juntas uma rotina a duas
velocidades. Micaela sabe que
quando se aproximam as 20h tem
de interromper a série policial que
estiver a ver (não importa o quão
perto estejam de apanhar o

assassino) para Maria José Cardoso
ver o noticiário. Quando sai à noite,
não volta para a cama sem antes ir
ao outro quarto dar as boas noites,
"chegue a que horas chegar" . Às

vezes, passa pelo consultório para ir
buscar as receitas médicas de Maria
José, faz o almoço ao fim-de-semana
ou as compras no supermercado
perto de casa, na Avenida da
Boavista. Não paga renda. Nas

férias, quando volta para a ilha

Terceira, liga para a "casa no Porto

quase todos os dias".
É o terceiro ano lectivo em que as

duas moram juntas ao abrigo do

Programa Aconchego, uma
resposta intergeracional da

Fundação Social do Porto e da

Federação Académica (FAP) para a
solidão e os preços e

condições actuais do
alojamento universitário
na cidade. Entre 2004 e

2019, o programa juntou
212 pares de estudantes e
moradores do Porto com
mais de 60 anos. Micaela
sabe que não é uma
solução para todos os 23
mil estudantes
deslocados que a FAP
estima haver no Porto,
num universo
estudantil de 70 mil.
São "muito poucos" os

colegas que imagina a

reagirem como ela, se

os pais lhes

apresentarem esta

opção de alojamento
Mas Micaela prospera num
"ambiente caseiro", gosta da
estabilidade e da forma como a

"tia" se alegra com as notas dos

exames.
Jéssica Roque, 20 anos, ainda

não encontrou o "aconchego" que
Micaela sentiu mal a "colega de
casa" lhe abriu a porta. A finalista
de Ciências da Comunicação teve
uma morada diferente em cada
semestre da licenciatura. "Agora já
me consigo rir", diz a estudante de

Leiria, um riso emoldurado por um
encolher de ombros. Algo como:
"Ainda assim, acho que poderia ser

pior. " Já viveu numa casa onde
fogão e frigorífico estavam cheios
de bolor. Já partilhou outra com 20

pessoas. "Depois de um semestre,
a renda aumentou para 300 euros

por pessoa, com um quarto
partilhado. Achei que era de mais e

saí." Durante os exames ficou em
casa de amigos. "Só pensava em
como não tinha casa." Depois foi
estudar para a Roménia. Como
estudante de Erasmus, pagava 36
euros por um quarto partilhado
numa residência. Parecia um
"sonho". Quando regressou, levou
dois meses a encontrar casa de
novo. "Nem eu nem os meus pais
sabíamos que os preços iam ser os

que encontrei. Foi um choque."


