
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência do resultado das colocações de alunos no ensino superior, um dos maiores

desafios com que as famílias se deparam de imediato é conseguirem garantir alojamento aos

seus filhos que ingressaram em instituições fora da sua área de residência, que são

aproximadamente 20 mil.

A oferta de quartos no mercado privado é cada vez mais reduzida e a preços mais elevados

face ao ano passado, sabendo que o número de quartos para arrendar desceu 44% nos últimos

12 meses, e o preço médio subiu cerca de 10%, é sobretudo em Lisboa e no Porto, que se

verifica maior escassez de oferta, diríamos mesmo uma escassez alarmante, e maior aumento

de preços no arrendamento privado, factos que se prevê virem a sofrer maior agravamento com

a retoma do turismo e o impacto da presente inflação.

No Porto, o custo médio de um quarto aumentou de 250 para 324 euros mensais no espaço de

um ano. Em Lisboa, mais 55 euros por mês, fixando-se agora em 381 euros.

Às dificuldades crescentes para encontrar um quarto no mercado privado, soma-se a deficitária

oferta pública de quartos para estudantes universitários, que contabiliza cerca de 15 mil camas,

continuando a cobrir menos de 15% do número de estudantes deslocados.

Pelo exposto, há questões colocadas pelas famílias sobre as quais gostaríamos de obter

resposta de Vª Exª.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem

o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

solicitar as seguintes informações à Sr.ª Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr.ª

Elvira Maria Correia Fortunato.

1-A prometida construção de novas residências universitárias esteve parada à espera da

assinatura dos contratos de financiamento com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência



(PRR), no valor total de 375 milhões de euros. É este valor suficiente para a construção das 12

mil novas camas anunciadas?

2-Em caso negativo, está previsto vir existir reforço de financiamento?

3-Qual o prazo expectável de entrega destas 12 mil novas camas anunciadas?

4-Que garantias existem de que o governo irá promover as diligências necessárias para que

todos os estudantes deslocados tenham acesso a uma cama, em tempo útil, quer esta se situe

no mercado público ou no privado?

5-Estão previstos apoios extraordinários às famílias de alunos deslocados que amenizem o

impacto da subida generalizada dos valores das rendas no orçamento familiar?

6-Qual a percentagem de desistências de frequência no ensino superior por falta de capacidade

de acesso a um quarto?

Palácio de São Bento, 15 de setembro de 2022

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

BRUNO NUNES(CH)

DIOGO PACHECO DE AMORIM(CH)

FILIPE MELO(CH)

GABRIEL MITHÁ RIBEIRO(CH)

JORGE GALVEIAS(CH)

PEDRO DOS SANTOS FRAZÃO(CH)

PEDRO PESSANHA(CH)

PEDRO PINTO(CH)

RITA MATIAS(CH)
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RUI PAULO SOUSA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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