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 Exmo. Senhor  

Deputado Firmino Marques  

M.I. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude  

e Desporto 

 

Assunto : Requerimento de audição do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior para 

esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos na execução Plano Nacional para o Alojamento 

no Ensino Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a insuficiência de 

camas nas residências estudantis no ano 2020/2021 

 

O PSD tem insistentemente alertado para a premência da resolução da carência de alojamento estudantil. 

O Governo anunciou, por diversas vezes, que no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino 

Superior (PNAES), tinham sido iniciados vários processos de obras de remodelação de imóveis públicos,  

que permitiriam disponibilizar mais 3200 camas em 2019, e em 2020, mais 4700 camas.  

A propaganda do Governo prometia em 4 anos aumentar em 12 mil a oferta do número de camas em 

todo o país. Onde estão essas camas? 

A execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) está atrasadíssima - onde 

estão as camas que deveriam ter sido disponibilizadas? 

O Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, no dia  8 de julho de 2020, na audição a 

requerimento do PSD para informar acerca da preparação do ano letivo 2020/21  nada concretizou acerca 

das soluções para o alojamento dos estudantes. 

Às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD sobre o número de camas disponíveis a partir de 

setembro de 2020 e como iria ser compensada a redução do seu número em função das regras  sanitárias 

para garantir as regras de distanciamento entre os utilizadores das residências de estudantes, nada 

respondeu. 

No dia 20 de setembro  foi anunciada, pelo Governo,  a disponibilização de mais de 4500 camas para 

alojamento de estudantes, através acordos estabelecidos com a Movijovem e várias estruturas 

representativas de unidades hoteleiras e de alojamento local, de pousadas da juventude, alojamentos 

locais e hotéis.  

Apenas esta semana estão a ser celebrados os acordos entre as partes intervenientes, de acordo com 

esclarecimento do MCTES, não se trata de camas a disponibilizar, mas  correspondem a manifestações de 

interesse previamente demonstrados pelos associados das cinco associações representativas da hotelaria 

e alojamento local nacionais com quem foram assinados os protocolos. 

No entanto feitas as contas, o acréscimo de camas em relação ao ano anterior é de apenas 208 camas, a 

nível nacional, e não as 4500 agora anunciadas e que afinal não  são mais que  “quartos virtuais”. 
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O Partido Social Democrata reitera a  preocupação com  a gravidade desta situação, dado que  42 % dos 

alunos estão deslocados da sua área de residência. Muitos destes jovens  veem frustradas legítimas 

expectativas de frequência do ensino superior por serem incomportáveis para as suas famílias os custos 

de alojamento.  

Assim, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, que 

a Comissão de Educação, Ciência, Desporto e Juventude delibere realizar, com carácter de urgência a 

audição do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior para esclarecer como vão ser 

resolvidos os atrasos clamorosos na execução Plano Nacional para o Alojamento no Ensino 

Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a insuficiência de camas nas 

residências estudantis no ano 2020/2021. 

 

Palácio de S. Bento, 25 de setembro de 2020  

Os Deputados, 

Luís Leite Ramos 

Cláudia André 

António Cunha 

 


