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Outras disposições

[NOVO] Artigo 117.º A

Atualização do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior com a 
identificação das necessidades dos estudantes com deficiência

1 - O Governo atualiza o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior 2018-
2030 tendo em conta a identificação das necessidades de adaptação dos alojamentos 
para estudantes com deficiência.

2 - O trabalho de identificação a que se refere o número anterior é feito em conjunto 
pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pelos municípios que disponham destas 
instalações, em ordem a cumprir as normas técnicas de acessibilidade definidas no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual e no Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual.

Nota Justificativa: 

O Inquérito às Necessidades Especiais de Educação no Ensino Superior1 exibe os seguintes 
dados nos últimos 3 anos letivos: 

                                               
1 https://www.dgeec.mec.pt/np4/428/
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Em 2021/2022: “Os estabelecimentos de ensino superior indicaram gerir 178 residências de 
estudantes, com oferta, no seu todo, de 9 330 quartos, com 15 628 camas (menos 51 quartos 
e menos 256 camas do que em 2020/2021) e 146 quartos adaptados, com 187 camas 
(valores idênticos aos do ano letivo anterior).”2

Em 2020/2021: “As 175 residências de estudantes geridas pelas 104 instituições de ensino 
superior oferecem, no seu todo, 9 381 quartos (mais 427 quartos do que em 2019/2020) com 
15 884 camas (mais 333 do que no ano letivo anterior).  Os 147 quartos referenciados como 
adaptados (mais 7 do que do que em 2019/2020) disponibilizam 188 camas (mais 16 do que 
no ano letivo anterior).3

2019/2020: “As 180 residências de estudantes geridas pelas 104 instituições de ensino 
superior oferecem, no seu todo, 8 954 quartos com 15 551 camas (mais 686 do que em 
2018/2019), dos quais 140 são quartos adaptados com 172 camas (mais 17 do que no ano 
anterior).” 4

Sem prejuízo da importância dos dados supra, regista-se que, por um lado, o número de 
espaços adaptados, perante uma população estudantil com necessidades específicas - que 
tem aliás crescido, como se retira da análise dos dados dos três últimos anos letivos,: 2019-
2020: 2311 alunos5; 2020-2021: 2582 alunos6, 2021-2022: 2779 alunos7 - é 
proporcionalmente insuficiente; por outro, que não são entendíveis as condições das 
residências para estudantes com mobilidade reduzida ou outro tipo de necessidades.

O Governo há pois que se comprometer a resolver circunstâncias discriminatórias e 
incapacitantes, como se exige numa sociedade que se pretende inclusiva e respeitadora do 
princípio da igualdade, pelo que o LIVRE considera que um diagnóstico urgente e exaustivo 
destas necessidades é fundamental em ordem a atualizar o Plano Nacional para o Alojamento 
no Ensino Superior. 
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https://www.dgeec.mec.pt/np4/428/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=998&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2022_NEE_S
uperior_2021_2.pdf
3

https://www.dgeec.mec.pt/np4/428/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=998&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2021_NEE_S
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https://www.dgeec.mec.pt/np4/428/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=998&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2020_NEE_S
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https://www.dgeec.mec.pt/np4/428/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=998&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2020_NEE_S
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