
Aluguer de um apartamento na capital terá sempre um custo superior a 500 euros por mês

São precisos mais
de mil euros/mês
para viver em Lisboa

Capital é a 57. & cidade mais cara de lista que analisa 80 potencialmente
interessantes para os jovens nómadas digitais e millennials

Sônia Santos Pereira
locais@jn.pt

lisboa São necessários 1032 euros

para que um estrangeiro se instale
em Lisboa. A Nestpick, plataforma
de aluguer de apartamentos mobi-
lados, fez as contas ao custo da ren-
da, alimentação, transporte, comu-
nicações e obtenção de visto, e con-
cluiu que Lisboa é a 57. a metrópole
mais cara de uma lista de 80 cida-
des do Mundo. O ranking teve por

base os destinos mais populares em
termos de oportunidades de em-

prego, onde se encontram as me-
lhores universidades e culturas em
ascensão.

Segundo o estudo da Nestpick,
em Lisboa, um apartamento de um
quarto com 39 metros quadrados (o

espaço mínimo recomendado para
uma pessoa) tem um custo mensal
da ordem dos 529 euros. A este va-

lor, a empresa soma 323 euros para
alimentação, 36 para transporte e

quase 50 euros para comunicações
(telemóvel e internet). Quem ne-
cessitar de visto de entrada tem de

dispor de mais 94 euros para o do-

cumento e aguardar 56 dias pela
emissão.

O índice, que visa responder às

dúvidas do crescente número de



nómadas digitais, millennials, es-
tudantes e expatriados à procura de

oportunidades de emprego e de
uma vida longe da casa-mãe, é lide-
rado pelo Dubai. Esta cidade dos
Emirados Árabes Unidos tem um
custo mensal superior a 3600 eu-
ros, sendo que é onde os preços da
Internet são mais elevados (94,66
euros).
EUROPANOTOPTEN
A segunda posição na lista é ocupa-
da por Auckland, urbe que exige
uma despesa no primeiro mês de

3420 euros. São Francisco, nos Es-

tados Unidos da América, é a cida-
de que se segue no ranking, exigin-
do um investimento de 3216 euros,
destacando-se pelos preços dos

apartamentos, que atingem valo-
res superiores a dois mil euros. Sa-

liente-se que aos valores mensais
deve subtrair-se o custo do visto

para aferir do valor das despesas
médias por mês.

Nova lorque e Londres, as duas

"capitais do Mundo" - como são
muitas vezes denominadas -, ocu-

pam respetivamente a quarta
(2879 euros) e quinta (2738 euros)
posições Londres tem os transpor-
tes mais caros do ranking. No top
10, destacam-se ainda três cidades

europeias, Oslo (7. a lugar), Zurique
(8. a ) e Amesterdão (IO. 2 ). Nesta
"short list" surgem ainda Sydney
(6.° ), na Austrália, e Telavive (9." ),
em Israel.
A ECONÓMICA BUCARESTE

No fim da lista, encontram-se cin-
co cidades europeias. Um jovem
consegue instalar-se em Bucareste,
na Roménia, com um investimen-
to de 644 euros. Esta cidade é a ter-
ceira mais barata do ranking
Nestpick. Budapeste é ligeiramen-
te mais cara, mas ainda assim atra-
tiva, tendo em conta os 742 euros
mensais necessários para viver. Ri-

ga, na Letónia, e Sofia, na Bulgária,
apresentam-se também bastante
competitivas, com as despesas a

rondarem os 795 e 812 euros, res-

petivamente. •
ENTREVISTA

"Lisboa está
numa fase
crescente"

João Carvalho
das Neves
Professor catedrático no ISEG

Lisboa é uma cidade atrativa
para os jovens estrangeiros
procurarem emprego?
Lisboa é atrativa. Está a captar
jovens e os mais novos gostam
da cidade. Lisboa tem muita
cultura. Os jovens não ficam
mais tempo, porque as oportu-
nidades são limitadas. Os con-
tratos de trabalho têm prazos,
à semelhança do que acontece
noutras cidades e acabam por ir
embora.

A capital tem uma dinâmica
de criação de emprego que
capte os jovens?
Do ponto de vista da criação de

emprego, Lisboa não é igual a

Londres, por exemplo. Está ain-
da numa fase embrionária, mas
crescente.

Quais são os setores que ofe-
recem oportunidades de em-
prego em Lisboa?
As tecnologias da informação.
Há portugueses a saírem do

país para trabalhar nesta área,
mas também há estrangeiros a

chegarem para ocupar postos
de trabalho no setor.

Disse que Londres oferece
muitas oportunidades de
emprego. Não é difícil para
um jovem português ir tra-
balhar para uma cidade tão
cara?
Londres é, de fato, uma cidade
muito cara, mas tem muito
bons transportes e muitas pes-
soas optam por viver fora de
Londres e deslocam-se diaria-
mente para a cidade. Normal-
mente, as pessoas não se insta-
lam no centro, mas nas cidades
dos subúrbios. Há também
oportunidades de emprego em
cidades mais pequenas, com
mais qualidade de vida e, mui-
tas das vezes, esses jovens pre-
ferem essa solução.




