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Novas residências também vão
receber estudantes do privado
O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior vai abranger também estudantes das
universidades privadas que se encontrem deslocados. Governo promete 11.490 novas camas
e admite que, durante as férias, as residências sejam arrendadas a turistas.
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O antigo edifício do Ministério da Educação vai dar lugar a uma residência universitária com 600 camas.
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Os
estudantes de univer-

sidades privadas que se

encontremdeslocados

de suas casas e de-
monstrem ter carências financeiras

poderão aceder auma cama nas no-
vas residências para estudantes que
estão a ser criadas, com exceção das

que sejam propriedade de universi-

dades públicas. Segundo o secretário

de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, o novo plano de

alojamento para estudantes que o

Governo tem em preparação é

"transversal a todas as instituições de

ensino, publicas e privadas".
João Sobrinho Teixeira falava aos

jornalistas esta segunda-feira, 22 de

abril, no final da sessão de lançamen-
to do Plano Nacional para o Aloja-
mento no Ensino Superior
(PNAES). Oevento, que contou com
a presença de António Costa, de vá-
rios ministros e secretários de Esta-
do e, ainda, do presidente da Câmara
de Lisboa, Fernando Medina, serviu

para apresentar a primeira das novas

residências universitárias em Lisboa,

no edifício onde durante décadas es-

teve instalado o Ministério da Edu-

cação, na avenida 5 de Outubro.

O objetivo é que, nos próximos
quatro anos sejam criadas 11.490
camas espalhadas por 42 concelhos,

mas com especial enfoque em Lis-
boa e Porto, onde se concentra o

maior número de instituições de en-
sino superior. Para o efeito, serão

reabilitados e adaptados 263 imó-
veis públicos - Estado e autarquias

-, mas também de outras entidades,
nomeadamente IPSS e Misericór-
dias. Num horizonte mais a longo

prazo, a expectativa é chegar às 30
mil camas dentro de 10 anos.

O financiamento, esse, virá de

várias fontes. Desde logo das pró-

prias instituições de ensino superior
públicas - a Universidade de Lisboa,

por exemplo, vai apostar na conver-
são da cantina velha, na Cidade Uni-
versitária, em alojamento para es-

tudantes. Neste casos, afirma Sobri-
nho Teixeira, as residências serão

propriedade das instituições públi-
cas que, "naturalmente, as vão dis-

ponibilizar para os seus próprios es-

tudantes". E, refira-se, em 11.526
novas camas previstas, 5.851 serão

promovidas por instituições do en-
sino superior, individualmente ou

em parceria com municípios.
Mas além destas, há modalida-

des de intervenção das próprias au-

tarquias - Lisboa, por exemplo, vai

construir uma residência no antigo
edifício da Segurança Social, na Ala-
meda - ou através do Fundo Nacio-
nal de Reabilitação do Edificado

(FNRE), este último com imóveis

públicos e financiado através do

Fundo de Estabilização Financeira
da Segurança Social. Nestes casos,

explica o secretário de Estado, "o

modelo de gestão desses alojamen-
tos vai ter de ter em conta a realida-
de dos alunos carenciados, da insti-

tuições publicas e das privadas".
Neste caso, estão previstas 104

novos alojamentos, que somarão

5.675 camas em vários concelhos do

país. "O que é expectável é que não

existam muitos alunos deslocados

nas instituições de ensino superior
privado", admite Sobrinho Teixeira,
uma vez que "há muito maior mobi-
lidade nas publicas, comum concur-
so nacional de acesso e uma política
de vagas". Ainda assim, "para nós, um
estudante é um estudante e por isso

nessas modalidades, o plano prevê

que as camas também fiquem dispo-
nibilizadas para alunos do privado".

Nas férias, quartos
podem ser arrendados
Os valores a praticar em termos de

preçosterão de ficar 20% abaixo dos

do mercado normal e não poderão
ser superiores ao máximo j á pratica-
do para alunos não bolseiros (cerca
de 220 euros em Lisboa). No entan-

to, e como os edifícios a reabilitar têm
no futuro de ser rentáveis - o FNRE,
por exemplo, exige rentabilidades
anuais de 4% - o Governo prevê que,
durante as férias, os alojamentos se-

jam disponibilizados para arrenda-

mento, nomeadamente a turistas es-

tudantes, afirma Sobrinho Teixeira.
Além disso, uma parte dos edifícios

pode serreservadapara outras utili-

zações, como sejam comércio ou ser-

viços para estudantes. ¦

Para nós, um
estudante é um
estudante, por isso se
prevê camas também
para estudantes
do privado.
JOÃO SOBRINHO TEIXEIRA
Secretário de Estado da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior

Nenhum jovem
deixará de
se candidatar
ao ensino
superior
por falta
de rendimentos.
ANTÓNIO COSTA

Primeiro-ministro


