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Lisboa é a cidade mais cara para
universitários. Há quartos a 450 euros
Ensino. Por esta altura, muitos dos jovens que se mudam para viver e estudar noutra cidade deparam-se com a dificuldade
em encontrar alojamento em residências privadas. Como existem menos quartos disponíveis, os preços dispararam

JOANA CAPUCHO

Pedro, de 19 anos, natural do Porto,
vive em Lisboa há um ano, desde

que entrou no curso de Engenha-
ria Agronómica, e até ser contacta-
do pelo DN nunca tinha parado
para pensar quanto é que gasta por
mês. Faz rapidamente as contas:
"Cerca de 830 euros, se incluir a
prestação das propinas. Fica carís-
simo, é uma despesa muito eleva-
da." Este é um dos exemplos do que
pode custar ávida de um universi-
tário em Lisboa, a cidade onde, de
acordo com as estimativas dadas
ao DN, os estudantes precisam de
mais dinheiro para viver. Na capi-
tal, e um pouco por todo o país, há
ainda o problema da falta de quar-
tos e dos preços cada vez mais ele-

vados devido ao turismo.
Regressando ao caso de Pedro, o

estudante "não tinha a mínima no -

ção de que gastava tanto", já que são

os pais que pagam diretamente al-

gumas despesas. "São 350 euros
para alojamento, comlimpeza duas
vezes por semana; 150 para ali-
mentação; 30 para transportes; 92

para as viagens a casa; 30 para gi-
násio; 80 para jantares e noite; cerca
de cem euros de propinas."

Entre as cidades que acolhem
mais estudantes universitários em
Portugal, Lisboa é a mais cara. Luís
Ferreira, vice-reitor da Universida-
de de Lisboa, diz ao DN que o alu-
guer dos quartos, que se situava em

média entre os 200 e os 350 euros
por mês, subiu bastante. "Estamos
a ficar preocupados. Nesta semana
pediram 400 e 450 euros a alguns
estudantes pelos quartos", adian-
ta, acrescentando que os jovens es-
tão a ter dificuldade em conseguir
alojamento. Uma situação que não
é alheia ao crescimento do turismo
na cidade. A esta despesa acres-
cem, em média, 225 euros para re-
feições, 35 para transportes e entre

cem e 150 euros para outros gastos,
como material e viagens a casa.
Um valor mensal que pode oscilar
entre 660 e os 860 euros.



A universidade tem cerca de
1400 camas em residências univer-
sitárias, onde os bolseiros são prio-
ritários - em 2016, dos 356 mil
estudantes universitários, 19,5%
eram bolseiros -, mas Luís Ferreira
admite que "são precisos mais
quartos". Entre os cerca de 48 mil
estudantes que neste ano entra-
ram nas universidades, "cerca de
30% são deslocados, embora mui-
tos sejam da Grande Lisboa".

Filipa Silva, de 17 anos, viajou
ontem de ílhavo para Lisboa, onde
vai frequentar a Faculdade de Me-
dicina Veterinária, naquela que
será a primeira aventura fora da
casados pais. "Tivesorte, consegui
um quarto num anexo. O contacto
surgiu numa conversa de café",
conta ao DN a jovem, que vai viver-

na Ajuda por 300 euros mensais. "É

um pouco afastado, por isso é que
é mais em conta. No centro custa-
vam 400 e 450 euros", explica o pai,
Manuel. À espera de levar muitas
refeições de casa dos pais, a jovem
estima gastar entre 500 e 600 euros

por mês, mais o valor das propinas.

Já Alexandre Neto, de 20 anos,
aluno do 3.° ano de Biologia da Fa-
culdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, partilhou um T
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nas Olaias com dois colegas nos úl-

timos dois anos, no qual pagava
340 euros por mês. "Agora conse-
gui um quarto por 250 em Arroios."
No total, estima passar a gastar, em
média, cerca de 550 euros por mês
- sensivelmente o mesmo que o
ordenado mínimo nacional-, um
valor ao qual acresce o montante
das propinas. "Era bom que tivés-
semos menos custos. Tenho noção
de que há colegas que sentem uma
grande dificuldade para suportar
as despesas", diz o estudante, na-
tural de Silves.
Coimbra pede 622 euros por mês
A oferta no ensino superior é cada
vez mais ampla - sej a de universi-
dades como de politécnicos -, o

que permite a muitos estudantes
ficar perto de casa, mas isso nem
sempre é possível. Um aluno de
fora que vá para a Universidade de
Coimbra e partilhe um aparta-
mento necessitará de 500 a 620 eu-

ros por mês para alojamento, ali-

O alojamento
é a despesa mais
elevada e aquela
que mais faz oscilar
o custo de vida nas
diferentes cidades
universitárias
mentação, transportes, materiais
escolares e outras despesas bási-
cas. Custos que nem todas as famí-
lias podem suportar. "Recebemos
pedidos de ajuda, mas há respos-
tas. Temos parcerias com a ação
social e entidades privadas, que
nos permitem ajudar", adianta ao
DN Alexandre Amado, presidente
da Associação Académica. Porém,
lamenta, "há estudantes forçados
a abandonar o ensino superior ou
a trabalhar para pagar os estudos".

A vida no Porto e em Aveiro
Tendo como base as estimativas
cedidas ao DN pela Universidade
do Porto, um estudante universitá-
rio precisará, em média, de 450



(quarto a 130 euros e 150 de ali-
mentação) a 622 euros (quarto de
250 euros e 200 para alimentação)
para viver na Invicta. Valor que não
inclui a propina anual: 999 euros.

Em Aveiro, com rendas entre os
130 e os 200 euros, a universidade
estima que o custo de vida oscile

entre os 450 e os 600 euros. Contu-
do, Xavier Vieira, presidente da As-
sociação Académica, diz que "a

componente turística está muito
vincada na cidade, o que fez subir o
número de alojamentos locais, fa-
zendo que diminuísse o número de

quartos e casas disponíveis. Ao
mesmo tempo, subiram ligeira-
mente os preços das rendas, que
vão agora até aos 250 euros".

Na cidade, "onde a oferta de resi-
dências é um exemplo [cerca de
mil] , muitos dos estudantes univer-
sitários são de uma zona geográfica
próxima", o que faz que esse "con-

gestionamento" não tenha um im-
pacto ainda maior. Relativamente
ao custo médio de vida na cidade,
Xavier destaca que, "felizmente, a
UA tem instrumentos de ação so-
cial que fazem que não haja aban-
dono precoce".
Faltam camas em Évora
Os colocados em Évora deparam-
-se agora com o mesmo problema

que os alunos da UA. "As casas que
eram usadas por estudantes estão
a passar para alojamento local. Es-
tamos a ficar com falta de casas. Já
há quartos a custar 350 euros", la-
menta Beatriz Azaruja, presidente
da Associação Académica da Uni-
versidade de Évora. Com as resi-
dências lotadas, a representante
adianta que "será difícil ter quartos
para todos".

Dada a configuração da cidade,
Beatriz elimina das contas a parcela
dos transportes. "Se comer na can-
tina, as refeições são a 2,65 euros,
mas temos tapas maravilhosas na
cidade, portanto acredito que mui-
tos estudantes gastem 250 euros
em alimentação", adianta. Aten-
dendo às estimativas, facilmente
chegam aos 610 euros por mês. "Se
trouxer comida de casa, gasta me-
nos e não tem custos com desloca-
ções. Em termos de qualidade de
vida, Évora é superior às grandes
metrópoles. É uma cidade que vale

a pena."

Estudantes

querem acabar
com as propinas
em Portugal
educação O presidente da
Associação Académica de
Coimbra pede a uniformiza-
ção do valor das taxas
e dos emolumentos
"É fundamental dar passos para
começar a reduzir progressiva-
mente o valor da propina até esta se
tornar gratuita para todos os estu-
dantes." É esta a posição de Alexan-
dre Amado, presidente da Associa-

ção Académica de Coimbra (AAC),
uma das 30 estruturas de estudan-
tes que formaram o movimento
Rumo à Propina Zero.

Destacando que o valor da pro-
pina aumentou de menos em dez
euros para 1063,47 euros nos últi-
mos 25 anos - "uma escalada bru-
tal"-, este responsável diz que a
propina é "uma barreira, um fator
de exclusão social", que faz que
muitos jovens nem equacionem
seguir para o ensino superior por
dificuldade em suportar as despe-
sas. O objetivo, frisa, deveria ser tor-
ná-lo gratuito, como prevê a Cons-
tituição.

Além da propina, prossegue,
"existem taxas e emolumentos que
são pagos pelos estudantes" e que
são "da autonomia das institui-
ções". Uma situação, sublinha, "que
deve ser resolvida com urgência", já
que se "traduz em mais despesas
para os estudantes". Na opinião de
Alexandre Amado, "há atos acadé-
micos que comportam um emolu-
mento desadequado, desajustado",
como a emissão de diplomas.
Querem discussão na AR
Neste ano, 30 estruturas académicas

lançaram uma petição pelo fim das

propinas e a favor de novo modelo
de financiamento do ensino supe-
rior, que querem ver discutido no
Parlamento. A ideia é seguir o que
já fazem alguns países na Europa,
onde as propinas têm sido progres-
sivamente reduzidas e abolidas.

DETALHES

Procurar ofertas
das universidades
> Tanto na alimentação como
no alojamento, as universida-
des oferecem várias opções
low-cost que permitem con-
troLar o orçamento. Em média,
as refeições na cantina ron-
dam os 2,5 euros. Quanto ao

alojamento, a Universidade do

Minho, por exemplo, tem resi-
dências para bolseiros a 73
euros e a 92 para os restantes.

44914
> entraram na universidade
Desde 2010 que não entravam
tantos estudantes na 1- fase
de acesso ao ensino superior
como neste ano: 44 914.

1407
> camas em Lisboa
A Universidade de Lisboa dis-

põe de 25 residências universi-
tárias (cinco para professores),
num total de 1407 camas.

Dicas para arranjar
um alojamento
> As universidades dispõem de

uma lista de alojamento certifi-
cado e existem sites, como o

UnipLaces ou o Bquarto, em que
se encontram muitas ofertas
de quartos para estudantes.
Nos poios universitários, cafés
e supermercados junto às

zonas universitárias costumam
existir piacards com algumas
ofertas de alojamento.

19,5%
> recebem bolsa
Em 2016, dos 356 399 estu-
dantes que frequentavam as
universidades, 19,5% recebiam
bolsa (cerca de 70 miL).


