
São muitos os estudantes que não encontram alojamento a preços aceitáveis em Lisboa

Para estudar em Lisboa,
Mauro vive num hostel.
E paga taxa turística

Habitação
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PEV vai recomendar à
assembleia municipal que
se isentem os estudantes
nesta situação do

pagamento da taxa
Mauro Costa tem 19 anos e é natural
de Viseu. Chegou a Lisboa em 2017

para estudar Ciências da Educação
na Universidade de Lisboa, porque
era o curso da área que mais lhe en-
chia as medidas. 0 que ele não sabia

era a odisseia por que passaria assim

que chegasse à capital e se pusesse a

procurar um quarto. E que acabaria
a viver num hostel, onde paga uma
taxa turística por cada noite que lá

passa.
Quando soube que tinha entrado

no curso, pôs-se a procurar casa com
a mãe, mas tudo o que aparecia era
a "preços incomportáveis". "Eram
autênticas caves, sem janela. Há pes-
soas a viver em autênticas despensas
a pagarem 300, 350 euros", diz. Sem

solução à vista, acabou por se hos-

pedar num hostel, enquanto conti-
nuava à procura um quarto.

Só que o temporário foi-se tor-
nando definitivo. Os "achados" que
alguns colegas iam encontrando
nunca lhe chegaram e também não

conseguiu lugar numa residência
da universidade. Por isso, três se-
mestres passaram, a licenciatura
está meio, e Mauro continua a viver
num hostel.

A preocupação do jovem aumen-

tou quando percebeu que a taxa mu-
nicipal turística - que os hóspedes
deste tipo de alojamentos têm de pa-
gar - subia, a partir de Janeiro, de
um para dois euros. O Partido Eco-

logista Os Verdes vai recomendar,
na sessão da Assembleia Municipal
de Lisboa, a isenção do pagamento
desta taxa pelos estudantes que este-

jam "comprovadamente" a estudar
na capital.

O grupo municipal do PEV quer
que a câmara, juntamente com a

Federação Académica de Lisboa,
"avalie o universo de estudantes
deslocados que se encontram a re-
correr a alojamento local ou hostel",

por "falta de resposta de residências
universitárias" ou "por falta de ca-

pacidade financeira para pagar um
quarto".



"Considerando a recente altera-

ção ao Regulamento Geral de Taxas,
Preços e Outras Receitas do Muni-
cípio de Lisboa", que estabelece as

isenções da taxa turística, não con-
templando, porém, as "situações de

estudantes", os deputados Cláudia
Madeira e Sobreda Antunes defen-
dem que "importa também proceder
a uma actualização" destas isenções,
de modo "a incluir as situações de
estudantes deslocados que não têm
outra alternativa".

Ainda que o preço varie consoante
a época, Mauro gasta, em média, cer-
ca de 110 euros por mês, com direito
a pequeno-almoço (já incluída a taxa
turística de um curo).

Tem de andar sempre a percor-

rer o trajecto Lisboa-Viseu, Viseu-
Lisboa. "Estou sempre de malas às

costas", diz. Normalmente tem aulas
de segunda a quinta, dormindo na
capital. À quinta-feira vai-se embora
para Viseu, regressa na segunda.

Mauro diz que vai encontrando
pessoas na mesma situação. Por
exemplo, muitos alunos da Univer-
sidade Aberta, que tem um regime
flexível em termos de presenças, e
estudantes de Erasmus.

Ao PÚBLICO fonte da Câmara de
Lisboa admitiu que esta questão será
"devidamente analisada". No entan-
to, terá de ser "conhecida a realida-
de" de quem está nesta situação.

cristiana.moreira@publico.pt


