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Só há camas para 13% dos alunos deslocados. Maior universidade do país cria plano com apoio da CML

Universidade de Lisboa
constrói 1700 novas camas
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Até
2021, a Univer-

sidade de Lisboa
(UL) vai ter quatro
novas residências,
com um total de
1700 camas, para
alunos deslocados.
É um plano pró-
prio, feito para uma

situação de "urgência" e quase com o

mesmo número de quartos prome-
tidos pelo Governo para todo o país.

"Estas 1700 camas não são suficien-
tes, nem de perto nem de longe, mas já
fazem diferença. É um projeto da Uni-
versidade, fora do plano do Governo,
que arranjou o dinheiro e os meios, já
que no Orçamento do Estado há zero
euros para o alojamento de estudan-
tes", diz ao Expresso o reitor da UL,
António Cruz Serra.

Com 1190 camas para quase 14 mil
alunos deslocados — o que significa
que só há vagas nas residências ofi-
ciais para 8% dos alunos — e com os

preços das rendas a disparar, a UL
não esperou pelo Governo e criou um
programa com o apoio da autarquia.
A ação da Câmara Municipal de Lis-
boa (CML) centra-se na cedência de
terrenos e nas obras de remodelação
de prédios do Estado adjudicados para
o efeito.

"Decorrendo do acordo do Bloco de

Esquerda com o PS, estabelecemos
uma colaboração com a UL e com a
Administração Central para um pro-
grama de construção de residências
universitárias. Este programa tem
tido uma contribuição de cerca de €2
milhões", diz ao Expresso Manuel Gri-
lo, vereador da Educação e Direitos
Sociais, eleito pelo BE.

A reivindicação de mais residências
universitárias é prioridade das asso-

ciações de estudantes, mais do que
a redução das propinas. Manter um
aluno no ensino superior custa, em
média, por ano, €6500, e a maioria
desse valor (73%) é para pagar alo-
jamento, alimentação e transportes.

O projeto da UL, a maior do país,
com 18 faculdades, avança em diferen-
tes fases e destina-se, exclusivamen-
te, aos seus alunos, deixando de fora

estudantes da Universidade Nova de
Lisboa ou do Instituto Universitário
de Lisboa (ISCTE).

"A tabela de preços vai de €72, que
é quanto pagam os alunos com bolsa
de ação social, até €160", frisa o rei-
tor. São valores muito diferentes da
média de €600 por quarto praticada
na capital.

A primeira nova residência a inau-

gurar, durante o primeiro semestre
de 2019, será na Ajuda, perto das
faculdades, custou €5 milhões e foi
construída com o dinheiro da venda
do antigo edifício da Faculdade de Me-
dicina Veterinária. Junto ao Instituto
Superior Técnico, num antigo prédio
da Segurança Social, está a ser feita
outra residência de 400 camas, cuja
obra é da CML.

Em 2019, abrirá concurso para a
transformação da antiga Cantina
Nova, na Avenida das Forças Arma-
das, numa residência com 200 camas.
A remodelação deverá estar pronta
antes de 2020 e tem um custo previsto
de €4 milhões.

Mas o projeto mais ambicioso é uma
residência com 900 camas junto ao
Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território. A obra— que custará €7
milhões, obtidos através da fusão das
universidades — prevê uma praça com
vários edifícios. Uma parte do projeto
de arquitetura, para 360 camas, já
foi adjudicado, e a construção deverá
arrancar no próximo ano. O resto da

construção resultará como contra-
partida pela adjudicação de um novo

parque de estacionamento na zona.
"Este plano podia estar a ser imple-

mentado de forma mais rápida, mas
há muita burocracia. Precisávamos de

uma agilização legislativa, passa um
ano desde que o concurso é lançado
até que comece a obra. Isso podia ser
feito em três/quatro meses, mas para
isso era preciso que os projetos fossem

adjudicados diretamente. É algo que
já se fez em situações de urgência. E
isto é uma urgência", defende o reitor
daUL.

Residências estagnaram

Apesar de o número de alunos no En-
sino Superior ter vindo a aumentar,
as residências não cresceram, o que
tem obrigado os alunos a recorrer a
quartos alugados por particulares.

Com o aumento do turismo, o preço
das rendas subiu e amplificou o pro-
blema. Na Uniplaces, a plataforma de
arrendamento de quartos e casas para
estudantes, há já beliches em camara-
tas a partir de €250.

Nas residências universitárias de
todo o país, existem 15.370 camas
para 113.813 estudantes deslocados.

Vagas essas que já não chegam sequer
para o número de alunos carenciados,
como o Expresso noticiou em setem-
bro. No ano passado, 18% desses alu-
nos ficaram de fora. E receberam um
complemento de alojamento mensal,
em média, de €118,23. Insuficiente
para um quarto na oferta particular.

O Governo admitiu o problema e,
em maio, lançou um Plano Nacional
de Alojamento para o Ensino Supe-
rior, propondo que as universidades

entregassem o património para cons-
truir ou reabilitar à Fundiestamo. Ini-
cialmente, o plano previa 1500 camas,
mas o número foi aumentado para
2000.



No diagnóstico atualizado esta se-

mana, o Governo destaca que o rácio
de camas por deslocados é de 13,5%.
A Universidade do Porto (UP) tem
1190 camas, mas só consegue albergar
11,5% dos estudantes.

Fonte oficial da UP adianta ao Ex-
presso que está a negociar com ou-
tras instituições — "como é o caso de
seminários religiosos" — a cedência
de camas. E está também em con-
versações com autarquias da Área
Metropolitana à procura de terrenos
"que possam ser cedidos".

Na capital, o ISCTE tem apenas lu-

gar para 3,4% dos estudantes desloca-
dos. A Universidade Nova de Lisboa
só tem 527 camas, e apenas 9,9% dos
alunos de fora da capital conseguem
vaga. Já as 1327 camas da Universi-
dade de Coimbra chegam para 12,1%
dos alunos de fora. A Universidade
do Minho, com 1399 camas — é a que
tem mais —

, alberga 15% dos seus des-
locados.
cbreis@expresso.impresa.pt

NÚMEROS

ÍlãBl3

é o número de alunos do ensino
superior deslocados, isto é, que
estudam longe das suas casas

Í537Õ
é o números de camas

para estudantes deslocados
nas residências oficiais

Í9BT
é o número de camas em todos
os estabelecimentos de ensino

superior em Lisboa, incluindo
politécnicos

ÍSOÍT
é o número de camas em todos
os estabelecimentos de ensino

superior no Porto, incluindo

politécnicos

€6445
é quanto custa, em média,
por ano, ter um aluno no
ensino superior; desse valor,
73% correspondem a gastos
com o custo de vida, como
o alojamento

€6ÕF
é quanto custa, em média,
o arrendamento de um quarto
para estudantes em Lisboa

€25F
é quanto custa, em média,
o arrendamento de um quarto
para estudantes no Porto


