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QUARTOS
AO PREÇO DO
ORDENADO
MÍNIMO
Beatriz e o namorado vivem num quarto sem
janela em Lisboa: 400 euros. Carolina e Paulo
arrendaram um por 450. A polaca Aleksandra
Zawadka foi para a Costa de Caparica. Paga só
300. Há quem peça O dobrO. Por Catarina Guerreiro

No
primeiro dia que ali dormiu, sentiu-se

estranha. Não havia um raio de luz solar a
não ser que abrisse a porta. O quarto, pe-
queno, numa cave de num prédio junto à
rua Barão de Sabrosa, em Lisboa, não ti-

nha qualquer Janela. Agora, Beatriz Ferreira, 22 anos, já
se habituou. É ali que vive com o namorado, José Dio-
go Ribeiro, da mesma idade. Pagam 380 euros - me-
nos do que é pedido por muitos outros senhorios, por,
acredita, ser um espaço sem janela. Foi a única solução.
Viviam também na zona da Alameda, num quarto com

janelas, mas caríssimo: "Pagávamos 450 euros e nem
tínhamos sala para comer, só uma cozinha mínima, e

muitas vezes jantávamos no quarto", recorda a jovem
que veio de Alcobaça para Lisboa há quatro anos,

quando foi estudar para a escola de Moda Magestil.
"Desde aí sempre vivi em quartos", conta.

Dos cinco quartos diferentes por que passou, não es-

quece um dos "vizinhos" que uma tarde lhe pediu para
ela ir comer fora porque ele queria fazer um jantar ro-
mântico na minicozinha da casa (onde colocou rosas e

um galo de Barcelos no frigorífico, por a namorada ser
dessa cidade). Nem o momento em que, noutra casa,

percebeu que o estudante de Medicina que vivia ao
lado batia na mãe com quem partilhava o quarto. "Du-
rante muito tempo não soubemos, pois só ouvíamos
coisas a cair e a partir. Até ao dia em que a mãe fugiu e

ele veio atrás dela a bater-lhe. Aí, percebemos", lembra
Beatriz. Avisaram-no que ligavam para a polícia. Mas a
senhora, que teria cerca de 60 anos. decidiu ir embora.

Beatriz - que entretanto começou a trabalhar na

parte financeira do BBVA na Adecco - e [osé Diogo -
que terminou a licenciatura em História e procura
emprego — foram testemunhando a revolução no
mercado de aluguer de quartos. Um mercado que,
segundo a Uniplaces, uma das maiores empresas do

sector, vale 19 mil milhões de euros na Europa. E,

destes, 249 milhões de euros estão em Portugal. Os

números dizem tudo: em 2016, no país, o gasto mé-
dio mensal para arrendar um quarto foi 415 euros. Os

estudantes portugueses pagaram em media 395 eu-
ros e os estrangeiros 420. A procura, indica o relató-
rio interno da Uniplaces, disparou: no último ano, o

número de arrendamentos cresceu 183%.
"O mercado hoje está mais caro mas alguns locais

ainda têm poucas condições", diz Beatriz, que,
quando chegou, há quatro anos, pagou 250 euros

por um quarto numa cave na Praça de Londres. Saiu

porque era impossível viver com tanta humidade.
Passou por várias casas, fazendo sempre "contratos
de boca" - os senhorios não gostam de passar reci-
bos, explica. E muitos também preferem não alugar
a casais, garante: "Tivemos imensas dificuldades em
encontrar senhorios que aceitassem um casal." Por
isso, quando a dona da casa do quarto sem janelas
os aceitou agarraram a oportunidade. Dividem a
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casa com outras pessoas mas já se habituaram.
Tal como eles, muitos jovens optam por partilhar

quartos em casas particulares. É uma alternativa às
residências universitárias públicas e privadas. São

vários os sites onde há milhares de pessoas a procu
rar e a oferecer quartos em casas particulares. No si-
te Bquarto, por exemplo, há 30 mil registos de utili-
zadores que procuram ou procuraram um local para
arrendar em Lisboa e outros 12.073 que solicitam o

mesmo no Porto. A Uniplaces, por seu lado, registou
3.297 apartamentos que estão a ser arrendados a es-
tudantes. Numa visita aos principais sites, descobre
se ainda no Idealista que há 384 que desejam um

quarto na capital, encontram-se 2.622 quartos no
Custo Justo e depara-se com 794 pessoas ã caça de
um quarto em Lisboa na plataforma EasyQuarto.

15 METROS QUADRADOS
POR6OOEUROS
O "Há uma pressão muito grande por causa do tu-
rismo. Muitos senhorios optaram por colocar os
imóveis no alojamento local e passou a existir me-
nos oferta de quartos para estudantes", adianta An
tónio Costa, gestor do Bquarto, uma plataforma que
existe desde 2006 e que no último ano registou uma
queda de 40% nas ofertas de habitação para estu

dantes. "Como há menos oferta, há uma especulação
de preços", avisa, revelando que nos últimos dias
deu entrada no site que gere um anúncio que é pro
va da nova realidade: por um quarto "normalíssimo"
de 15 metros quadrados, com duas camas indivi-
duais juntas, ao pé ao Instituto Superior Técnico, um
senhorio pede 600 euros. "É um exagero", admite o

gestor, confirmando a realidade descoberta pela De-
co, que num relatório de Setembro alertou para a

existência de muitos quartos a 600, a 1,000 ou até a
2.000 euros (ver caixa).

"Há quartos no site ainda a preços baixos (como
280 ou 300 euros) que são de senhorios mais velhos

que ainda não se terão apercebido do fenómeno.
Quando perceberem vão mudar", avisa António
Costa, frisando que há três anos era possível encon-
trar um bom quarto cm Lisboa por 300 euros. Hoje,
garante, isso já não existe, pelo menos no centro de
Lisboa. A solução para muitos, diz, c ir para zonas li-
mítrofes, como Odivelas e Amadora.

AS FAMÍLIAS MISTURAM-SE
COM OS ESTUDANTES
O "Os preços que pedem são ridículos para quem é

de classe média", desabafa Carolina Camcirinha, 23

anos, que também mora em quartos alugados des D

Elisa
A arquitecta italiana
Elisa Andrea Brunelli

está a ponderar
deixar Portugal,

onde estagia num
ateliê, devido ao
valor das rendas
e aos preços que

pedem pelos quartos

NO ÚLTIMO
ANO HOUVE
UMA QUEDA
DE 40% NAS
OFERTAS DE
ARRENDA-
MENTO A

ESTUDANTES



O de 2012, ano em que veio de Santarém para
estudar em Lisboa. Quando chegou arranjou um

quarto interior por 225 euros. E presenciou cenas

que não esquece. "Uma das primeiras casas que vi
não tinha forno, fogão nem microondas. Nem havia

espaço. Quando perguntei onde é que era suposto
comer a resposta foi: 'Então a faculdade não tem
cantina?'", lembra. Noutra vez, o homem que lhe
abriu a porta da casa que ia ver apareceu com um
charro na mão. A estudante está sempre a ver se sur-
gem boas oportunidades. Este ano, em Fevereiro,
Carolina, que está agora o tirar o mestrado em Enge-
nharia e Gestão Industrial no Instituto Superior Téc-
nico, também decidiu viver com o namorado, Paulo.
Estão num quarto nos Anjos. São 450 euros, com

despesas (água, gás e luz) incluídas. Ao contrário de
Beatriz Ferreira, Carolina diz que não sentiu tanta di-
ficuldade em encontrar quem aceitasse um casal. Até

porque, devido ao elevado preço, muitos estudantes

optam por ficar instalados em duplas. "O que acaba

por acontecer, e não é o ideal, é os quartos estarem
alugados a duas pessoas. Na casa onde estou há sete

quartos c quatro estão alugados a duas pessoas",
descreve. Como sucedia com Beatriz e José Diogo,
também Carolina e Paulo têm como vizinhos, num
dos quartos, uma mãe e filha.

Há muitas famílias que se misturam com estudan-
tes e jovens trabalhadores em casas onde os quartos
são todos alugados. Os valores para arrendar ou

comprar um imóvel tornaram se tão altos que ar
ranjar um quarto tornou-se a única solução.

É o caso de Alexandra Aruil, uma mãe solteira de
36 anos. Até há três meses vivia num T 2na zona do

Infantado, em Loures, com as duas filhas, de 5 e 13

anos. Pagava de renda 350 euros, mais as despesas.
"Era um preço mais baixo do que o normal por ser
de uma pessoa conhecida. A média das rendas aqui
é de 450 a 500 euros por um T2", refere.

Mas a senhoria quis vender a casa e agora, devido
aos preços do mercado imobiliário, Alexandra não
vê alternativa se não ir viver para uma única divisão:
"Acho que vou ter de pagar 350 euros por um quarto
que vi. É um pouco elevado, mas não encontro mais
barato." Alexandra terá de partilhar a cama de casal
com as duas filhas. Ou seja, vai pagar pelo quarto o

mesmo que lhe cobravam pelo T2. "A única diferen-
ça é que no quarto inclui despesas", observa. Como

sempre teve dificuldades (trabalha desde Junho na
fábrica da Science4you, em Loures, onde ganha o

ordenado mínimo mais 2,80 euros de subsídio de

alimentação) para conseguir pagar a renda, quando
estava no T 2chegou a alugar um dos quartos. Agora
está na posição oposta. E nunca pensou que fosse

tão difícil encontrar um lar. Mesmo com menos de
20 metros quadrados.

Para Carolina Cameirinha, esta especulação de

preços resulta da popularidade crescente de Lisboa
e do afluxo de alunos estrangeiros, que aceitam pa-
gar valores elevados: "Se estes preços são praticados

é porque há quem os consiga pagar, nem que sejam
alunos Erasmus."

Dados do relatório da Uniplaces indicam que no
último ano lectivo vieram 33.097 alunos estrangei
ros para Portugal, de 109 nacionalidades. Mas até
eles acham que os preços estão altos.

A DIFÍCIL PROCURA DE UMA CHINE-
SA, UMA POLACA E UMA ITALIANA
O Xinyi Li, de 22 anos, estuda na Faculdade de Le-
tras e andou à procura de "quarto com janela no
centro de Lisboa ate 400 euros". Na sua página do
Facebook pedia que a avisassem caso soubessem de
uma oportunidade. "Mas foi difícil. Não havia muitos
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Residências públicas e privadas
Universidade de Lisboa e Universidade
Nova com mais camas para estudantes

A Universidade de Lisboa, nas resi-
dências de estudantes que promove, é a

entidade que disponibiliza mais camas na

capital - 1.350. Logo depois surge a Uni-
versidade Nova de Lisboa, com 454 ca-
mas. Segundo o relatório da Uniplaces so-
bre as residências de estudantes, em Lis-

boa, em 2016, havia 106 unidades priva'
das e 29 públicas. Nestas últimas exis-
tem 2.427 camas, enquanto nas privadas
estão disponíveis 1.966. O principal pro-
motor privado é a Housing Concept, que
tem 184 camas. Neste sector os preços si-

tuam-se entre os 180 e os 550 euros, de
acordo com as características, como ter
casa de banho privativa. Nas residências
públicas cobra-se entre 73 e 275 euros. Já

no Porto há 690 camas
em residências pú- ,

blicas e privadas. í

quartos disponíveis nas zonas mais procuradas,
como a Cidade Universitária, o Saldanha, etc. Há
muitos anúncios de quartos nas zonas um pouco
afastadas, como Odivelas e Ameixoeira." Xinyi Li li-
cenciou-se em Cultura e Língua Portuguesa na Uni-
versidade de Estudos Estrangeiros de Cantão, na
China. "As profissões relativas à língua são promis-
soras na China. Eu achava que o francês, o alemão e

o espanhol não eram tão 'giros' e que toda a gente
falava. Por isso escolhi o português", conta.

A primeira vez que esteve em Portugal foi em 2015

quando, a meio da licenciatura, passou um ano lec-
tivo na Faculdade de Letras, ao abrigo de um pro-
grama de cooperação entre a sua universidade e a
Universidade de Lisboa. Regressou em Setembro

passado, para iniciar o mestrado e garante que no-
tou de imediato grandes mudanças. "Está tudo dife-
rente: há mais asiáticos, a aparência da cidade está
muito melhor e os preços dos quartos subiram a
uma velocidade enorme." Em poucos dias percebeu
o fenómeno: "Há dois anos, com 250 euros podia fi-
car em Entrecampos num quarto agradável. Mas

agora 350 euros já nem é considerado um preço
alto. Há até quartos na Amadora que custam mais de
300 euros." Na tarde de 25 de Setembro conseguiu
assinar um contrato e ficou com um quarto no Sal-
danha por 390 euros, incluindo água, luz e gás.

A polaca Aleksandra Zawadka, de 25 anos, termi-
nou a licenciatura e o mestrado, na Polónia, em Lín-
gua e Cultura Portuguesas. Mas pelo meio fez dois
Erasmus em Portugal: um ano da licenciatura pas- O



O sou-o na Universidade do Algarve e um ano do
mestrado na Universidade Católica, em 2016. Agora
regressou para fazer o doutoramento. Chegou a Lis-
boa, a 17 de Setembro, vinda de Varsóvia, onde vive.
Andou à procura de sítio por 300 euros, valor que
pagou o ano passado por um quarto no centro de
Lisboa. Na última semana de Setembro conseguiu -
mas na Costa de Caparica.

Nos arrendamentos feitos através dos sites, muitos
são a estudantes ou a jovens trabalhadores de fora
do País. Segundo a análise da Uniplaces, 77% dos

negócios são realizados com clientes estrangeiros.
A italiana Elisa Andrea Brunelli foi salva pelo site
Idealista. Estava desesperada por encontrar um

quarto para ela e o namorado viverem. Estavam
num apartamento na Estefánia, em Lisboa, que divi-
diam com amigos, mas o senhorio vendeu
o imóvel a franceses e deu-lhes até ao fim de
Setembro para saírem. "Foi complicado encontrar

algo acessível." No primeiro fim-de-semana de
Outubro fez a mudança para um quarto na zona
de Braço de Prata, que arrendou por 350 euros
mensais sem despesas incluídas. "Não tem sala,
só uma minicozinha, e vamos ter de comer no

quarto", conta Elisa, que se licenciou em Arquitectu-
ra pela Universidade de Ferrara, em Itália, e que,
depois de fazer o Erasmus profissional em Portugal,
acabou por começar a estagiar num ateliê de argui-

Preços exorbitantes
Numa investigação feita o mês passado,
a Deco descobriu quartos a 2.000 euros

Há quartos a 2.000 euros em Lisboa. E

os poços elevados nao soo casos raros.

Segundo uma análise divulgada em Se-
tembro pela Deco, à oferta de alojamento
existente nas freguesias lisboetas junto às

Universidades, havia 8.614 ofertas. A zona
mais barata é Marvila, onde a média dos
quartos é de 302 euros. A mais cara é

Santa Maria Maior, onde a média é de 550
cures. Pelo meio, surge a zona de Benfica
(352 euros), Alvalade e Areeiro (370 eu-
ros), as Avenidas Novas (405 euros) e o

Parque das Nações (467 euros). Na análise
feita, a Deco identificou preços muito
elevados nas várias zonas. Em Belém,
descobriu um anúncio que pedia 1.800
cures por quarto, em Arroios um senhorio
queria 1.000 euros, nas Avenidas No-

vas um proprietário cobrava 1.200 e j^^L
em Santa Mana Maior
encontraram um quarto » n \jâã>' !^|ÍJSÍ^|
por 2.000 euros. iflif^Ti^
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tectura paisagística. Mas só ganha 400 euros - 12

euros vão para o telefone, 36 para o passe, cerca
de 150 para a alimentação. O que sobra tem de

chegar para pagar o sítio onde vive, a meias com
o namorado, um técnico informático que encontrou

emprego num call center. Ficaram os dois incrédulos

quando pediram os recibos ao senhorio da
casa da Estefánia, e este lhes disse que não tinha
pois, apesar de terem assinado um contrato, nunca
o oficializou nas finanças. "Não podemos descontar
nada nos impostos. Mas ele disse que era uma
prática comum em Portugal não se passar recibos."
Elisa e o namorado ainda não sabem se vão ficar
em Portugal. "Além das condições, muitos senhorios
não gostam de alugar a um homem e a uma
mulher. Nas indicações que víamos era comum
aparecer uma frase do tipo 'Não a animais c não
a casais'", conta Elisa.



ALUGOU SEM SABER SE ENTROU
NA UNIVERSIDADE
O Os senhorios gostam, em regra, de arrendar a es-
tudantes. Maria, de 30 anos, uma brasileira que vive
em Portugal há cinco anos e paga agora 500 euros

por um quarto no Príncipe Real, assume que em
tempos uma senhoria lhe devolveu o dinheiro da re-
serva quando percebeu que era trabalhadora e não
estudante. Também já foi vítima de tentativas de
fraude. Pelos sites circulam pessoas que se fazem

passar por senhorios e pedem dinheiro adiantado

para a reserva e desaparecem. "É comum surgirem
casos todas as semanas. Mas como a aprovação de

um anúncio é manual reparamos logo nas fraudes",

assegura António Costa, do Bquarto.
Há também uma preferência por inquilinas do sexo

feminino, garante Salomé Silveira, de 17 anos, desde
Setembro em Lisboa para começar a licenciatura em
Psicologia na Faculdade de Psicologia. É de Abrantes
e andou à procura de quarto. Não foi fácil. Acabou

por arrendar um em Benfica, numa casa onde vive
uma professora primária, por 200 euros. Além da
casa, tem de pagar 224 euros pela primeira inscrição
e ao longo dos sete meses do curso 120 euros de

propinas mensais. Ao todo, serão 1.064 euros. Além
do passe e da alimentação. "Além dos preços, fiquei
chocada quando vi alguns anúncios de proprietários
homens que vivem nas casas e só alugam quartos a

raparigas. Esses descarto-os logo", confessa, mesmo
sabendo que no início do ano lectivo sobram poucos
nas zonas mais perto das faculdades.

A sua amiga Beatriz Diogo, de 17 anos e também de

Abrantes, foi mais prudente e, mesmo antes de saber se

tinha entrado na Faculdade de Farmácia, em Lisboa, alu-

gou um quarto. "Em Junho comecei logo à procura e
como sabia que ia entrar (tinha média de 18 no secundá-
rio) consegui arranjar um quarto em Alvalade." Paga 390
euros, e divide a casa com vários estudantes. Quando an-
dou a ver, chegaram a pedir-lhe 450 por alguns espaços.
O mesmo aconteceu a Carolina Silva, de 18 anos, de San-
tarém, que frequenta o 2 o ano de Gestão do ISCTE, cm
Lisboa. Este ano, a falta de apartamentos para partilhar
com amigos forçou-a a ir para um quarto numa casa
onde residem outras estudantes com quem não tem tan-
ta afinidade e onde paga 300 euros. No início do ano lec-
tivo andou à procura de sítio para se mudar mas assus-
tou-se com os valores. "Chegaram a pedir-me 500 euros

por um quarto no Campo Pequeno." As zonas da Estefâ-

nia, Saldanha, Avenidas Novas e Zona Ribeirinha são das

mais procuradas. Segundo a Uniplaces, é aqui se se si-
tuam a maior parte das 132 residências de estudantes no
País (ver caixa).

Lisboa é a cidade com mais estudantes de outras

regiões do País. Ao todo, 12% dos matriculados estão

nessa situação. O mesmo sucede com 7% dos alunos
de Coimbra e 5% do Porto, onde um quarto custa

hoje em dia, em média, 270 euros. Natalia Kovaco-
va, uma eslovaca que está a trabalhar em Portugal,

na Prozis, está espantada com os valores na Invicta.
"Os preços dos quartos são absurdos. Há cinco anos
vivi em Lisboa, como aluna de Erasmus, e um quarto
por 300 euros já foi supercaro. Agora aqui no Porto

alguns pedem 350 ou 400." Valores bem diferentes
dos praticados noutras zonas do País. Tatiana, de 22
anos, natural do Crato, Santarém, já viveu em quar-
tos alugados em Évora, onde tirou o curso de Reabi-
litação PsicoMotora. "Por um quarto no centro da ci-
dade pagava 180 euros com despesas incluídas."

Agora está em Almada, a fazer um estágio no Hospi-
tal Garcia da Orta, e mesmo nessa zona a média
anda nos 230 euros sem despesas. Segundo dados
da Uniplaces, em Lisboa o valor médio de um quarto
é hoje de 360 euros. Já para ter um quarto em Paris

paga-se 607 euros. Só que em França o ordenado
mínimo é de 1.480,27 euros, enquanto em Portugal
situa-se nos 557 euros - o que muitos senhorios co-
bram por um simples quarto em Lisboa. O
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