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alojamento Com a divulgação das

colocações no Ensino Superior, co-

meça uma das dores de cabeça dos

estudantes que estudam longe de

casa, que são quase metade do to-
tal: encontrar um alojamento em
conta e com condições adequadas.
Os dados do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior indi-
cam que para 152 mil alunos deslo-
cados no ano letivo 2016/2017,
existiam apenas 15 370 camas dis-

tribuídas por 192 residências uni-
versitárias.

Em maio, o Governo lançou o Pla-

no Nacional de Alojamento para o

Ensino Superior (PNAES), que as-

senta prioritariamente na recupe-
ração do edificado existente através

de parcerias com as instituições do

Ensino Superior e as autarquias, ao

abrigo do Fundo Nacional para a

Reabilitação. Atualmente, estão a

ser preparados protocolos para 30
imóveis, que vão criar mais 1500 ca-

mas com um custo estimado de 10

milhões de euros.
Manuel Heitor, ministro da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Superior,
revela ao JN que em nenhum dos

casos as obras ficarão concluídas em
menos de 12 meses e que a média
de tempo estimada é de dois anos.
Mas "varia muito de caso para
caso", explica.

TURISMO FAZ DISPARAR PREÇOS
O governante considera que o alo-

jamento "é uma questão sempre
muito crítica". A mobilidade dos

alunos está a aumentar, e também
há mais estudantes estrangeiros a

procurar o país e que precisam de

um local para viver. Além disso, o

crescimento do turismo levou a

uma diminuição da oferta para es-

tudantes nas principais cidades e le-
vou a uma escalada dos preços.

A solução mais imediata, adianta,
tem passado pelo "reforço sistemá-
tico da ação social", através da agi-
lização e otimização das bolsas de

estudo. No entanto, o ministro
considera que tem de existir inter-

venção das instituições de proximi-
dade, como as autarquias, através
do estímulo a iniciativas com os

atores locais.

João Rodrigues, presidente da Fe-

deração Académica de Lisboa, fala

em "combinação explosiva" que
está a agravar as condições dos des-

locados: o aumento do turismo,
conjugado com a subida das rendas

e a "falta crónica de residências uni-
versitárias" agravada nas últimas
duas décadas.

O representante dos estudantes

reclama mais apoio social como
uma medida a curto prazo para aju-
dar a colmatar esta falha. Segundo
João Rodrigues, um quarto em Lis-

boa pode chegar aos 650 euros e

mesmo com a atribuição de um
complemento de alojamento (de 73

euros) há muitos estudantes que
não têm direito porque os senhorios

continuam a não querer passar reci-
bos. O dirigente pede ainda que se-

jam criadas deduções fiscais mais fa-
voráveis para que se acabe com a

fuga aos impostos e os donos das ca-

sas passem a ter uma "ligação mais
efetivaà comunidade estudantil". •
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Protocolos para 30 imóveis
Os protocolos em fase de celebra-

ção envolvem entidades como as

universidades de Trás-os-Montes
e Alto Douro, Lisboa, Coimbra ,

Évora, Porto e Aveiro, e os poli-
técnicos de Leiria, Coimbra, e

outras como a Movijovem.

Isenção de impostos
O PNAES prevê que os alojamen-
tos criados neste âmbito tenham
rendas acessíveis e contratos de

nove meses para estudantes. Os

encargos com estes arrendamen-
tos serão dedutíveis no IRS e os

proprietários dos edifícios bene-
ficiarão de isenção da tributação
dos rendimentos prediais gera-
dos no âmbito do programa.
MAIS ESTRANGEIROS

Alojamento é

"fundamental"para
reforçar atratividade
O Ministério da Ciência e En-
sino Superior estima para
este ano letivo um aumento
de 22% de ingresso de estu-
dantes internacionais. Apon-
ta para 5540 novos alunos
(foram 4521 em 2017), o que
causa ainda mais pressão no



alojamento. O presidente do
Conselho de Reitores, Fontai-
nhas Fernandes, diz que "é
fundamental alojamento para
reforçar a atratividade inter-
nacional" das universidades.
Pedro Dominguinhos, dos Po-

litécnicos, diz que são preci-
sas a "curto prazo estraté-
gias" para haver alojamento
disponível e com qualidade.

Alojamento no Ensino Superior público

361 943 Total de estudantes no ano letivo 2016/1 7


