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A Associação Académica de Coimbra agradece à Comissão Parlamentar de 

Educação e Ciência a oportunidade de se envolver na iniciativa promovida pelo LIVRE 

através do Projeto de Resolução 250/XV/1, com o objetivo de alcançar medidas 

urgentes de apoio ao alojamento estudantil. 

 

Ao longo dos últimos anos vários foram os momentos em que a Associação 

Académica de Coimbra lutou por um aumento do investimento na quantidade e 

qualidade do alojamento estudantil, promovendo um Ensino Superior mais acessível e 

a melhoria das condições de vida dos estudantes. A situação atual tornou-se 

intolerável - segundo dados recentes, o preço médio de um quarto em Coimbra é de 

aproximadamente 300€, no Porto 400€ e em Lisboa 430€, um custo insuportável para 

a generalidade dos estudantes a par com a quebra da oferta no setor imobiliário, 

traduzida na redução de 53% do imóvel arrendável no último ano. Foram vários os 

esforços realizados (embora negados) em que se pretendia adquirir, reabilitar e 

transformar património controlado tanto pela Universidade de Coimbra como pela 

Câmara Municipal, em alojamento estudantil. Perante os acontecimentos atuais, a 

Ação Social uma vez mais revela-se insuficiente, dado que no ano letivo de 2021/2022 

houve um acréscimo nos pedidos de atribuição de bolsa. Num universo de 

aproximadamente 25000 estudantes da Universidade de Coimbra, cerca de 5000 

necessitam de apoios sociais - destes, apenas 1352 estudantes dispõem efetivamente 

dos apoios na sua íntegra.  

 

Perante a preocupante conjuntura atual do alojamento estudantil, a Associação 

Académica de Coimbra vem por este meio apelar à Comissão Parlamentar de 

Educação e Ciência a consideração das seguintes recomendações: 

 

1. O Reaproveitamento do património imóvel inativo, devoluto ou abandonado do 

Estado; 
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2. A Criação de protocolos conjuntos (entre a Associação Académica de Coimbra, 

Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra) em colaboração 

com pensões que possibilitem a criação de mais camas; 

 

3. A Implementação de benefícios fiscais que promovam um crescimento da 

oferta imobiliária; 

 

4. O Aumento do investimento orçamental na construção, reabilitação e 

manutenção do alojamento estudantil; 

 

5. A Criação de uma Comissão Nacional de Acompanhamento do Alojamento 

Estudantil que promova a consciencialização da esfera pública face às 

necessidades constantes das residências universitárias, do alojamento local 

das pensões. 

 

Coimbra, 9 de janeiro de 2023, 

 

 
_________________________ 

João Pedro Caseiro 
- Presidente da DG/AAC -  
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