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Na sequência do envio da pergunta parlamentar identificada em epígrafe, encarrega-me a Senhora 
Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de transmitir a V. Ex.ª o seguinte: 
 
A Lei n.º 36/2018, de 24 de julho, estabeleceu que o Governo deveria promover os meios necessários à 
implementação do plano de intervenção para as residências de estudantes do ensino superior, através de 
três mecanismos:  

(i) integração de imóveis no Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado; 
(ii) adesão ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas; e  
(iii) criação de uma linha de financiamento dotada com fundos europeus estruturais e de investimento 

vocacionados para o efeito.  
 
Face a essa obrigação legal a que o Governo estava vinculado, foram inicialmente desenvolvidas as 
diligências necessárias para proceder à integração de imóveis no Fundo Nacional para a Reabilitação do 
Edificado e à adesão de instituições de ensino superior ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas.  
 
Porém, dadas as condições financeiras exigidas para o desenvolvimento das operações através desses 
instrumentos, essas opções não se revelaram viáveis, pelo que o XXII Governo avançou, então, para a 
concretização da linha de financiamento prevista na Lei n.º 36/2018, de 24 de julho, e desenvolveu 
negociações com a Comissão Europeia para, no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, garantir o 
financiamento adequado à envergadura desta operação. 
 
O PNAES representa o maior investimento de sempre em alojamento estudantil e o maior investimento 
das últimas décadas em edificado do ensino superior, sendo que a dotação inicial de 375 milhões de euros 
será reforçada com mais 72 milhões de euros, para poder apoiar a construção e reabilitação em mais de 
18 mil camas e em 2026 haver mais de 26 mil camas para estudantes. 
 



 
 

Gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Estrada das Laranjeiras, 205, 1649-018 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21 723 10 00 E-mail: gabinete.mctes@mctes.gov.pt - www.portugal.gov.pt 

 
 
Os contratos de financiamento permitirão um reforço de 78% na capacidade atualmente instalada e será 
financiada a construção de 33 novas residências (5857 camas) e 98 reabilitações de edifícios (12382 
camas, das quais 5938 são camas novas e 6444 são camas reabilitadas).  
 
Assim, no final de todo o processo: 

(i) a capacidade instalada no sistema passa de 15073 para 26868 camas; 
(ii) aumenta em 45% a capacidade instalada em residências de universidades, passando de 9.510 

camas para 13.946 camas até 2026; 
(iii) aumenta em 71% a capacidade instalada em residências de institutos e escolas politécnicas, 

passando de 5.563 camas para 9.491 camas até 2026; 
(iv) são criadas 3.431 camas novas em residências geridas por autarquias locais, misericórdias e 

outras entidades públicas, reabilitando património edificado maioritariamente devoluto.  
 
No que diz respeito às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, cumpre informar que os 
contratos de financiamento do PNAES foram assinados no passado dia 15 de setembro, e que, conforme 
referido, a dotação inicialmente prevista para o PNAES, de 375 milhões de euros, será reforçada em mais 
72 milhões de euros, para apoiar a construção e reabilitação de mais de 18 mil camas e em 2026 haver 
mais de 26 mil camas para estudantes.  
 
Conforme igualmente referido, em virtude dos constrangimentos inerentes ao contexto pandémico, a 
disrupção nas cadeias de abastecimento e a elevada inflação dos preços de construção, que tem conduzido 
a que diversas operações tenham apresentado dificuldades em proceder à contratação de empreitadas, o 
calendário inicialmente previsto de execução do PNAES sofreu alterações, pelo que a disponibilização das 
novas camas decorrerá no período 2022-2026, dentro dos 10 anos inicialmente fixados no PNAES. 
 
Relativamente aos alunos que não obtenham vaga nas residências para estudantes do ensino superior, nem 
se enquadram nos escalões de rendimento que permitem aceder aos complementos para beneficiar do 
subsídio de alojamento, cumpre informar que a área governativa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
nos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022 estabeleceu acordos com diversas entidades do setor turístico, 
cooperativo e social, tendo em vista reforçar a rede de alojamento público, disponibilizando aos 
estudantes carenciados do ensino superior, por todo o país, camas através de pousadas, hotéis, hostels e 
alojamento local, a preços acessíveis e regulados para estes estudantes. Nesse contexto, foi possível 
aproveitar a capacidade instalada destes operadores, disponibilizando 1271 camas adicionais durante os 
dois últimos anos letivos, tendo, adicionalmente, sido intervencionadas/reabilitadas cerca de 2000 camas 
nesse período.  
 
  

 
NUTS II  Nº de camas  

Norte  5.614  

Centro  4.790  

Região de Lisboa  4.421  

Alentejo  1.991  

Algarve  719  

RAMadeira  434  

RAAçores  270  

TOTAL  18.239  
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Mais informamos que o Governo está empenhado em garantir melhores condições de apoio para os 
estudantes frequentarem o ensino superior e, nessa medida, para além das supramencionadas medidas, 
para o ano letivo 2022/2023 aprovou no início de agosto um reforço dos apoios sociais atribuídos aos 
estudantes do ensino superior, incluindo, no caso dos alunos deslocados das suas residências: 

⎯ A criação de um novo complemento à bolsa de estudo, com valor máximo de 250 euros anuais, para 
apoiar as deslocações dos estudantes bolseiros entre as localidades da sua residência habitual e as 
localidades das instituições de ensino que frequentam;  

⎯ A atribuição de complemento de alojamento a estudantes bolseiros que se encontrem deslocados 
do seu país de residência habitual, o que permitirá a atribuição de apoios de alojamento para os 
estudantes em situação de emergência por razões humanitárias ou beneficiários de proteção 
temporária bem como para emigrantes portugueses que ingressem no ensino superior em 
Portugal;  

⎯ A atualização dos complementos de alojamento fora de residência, de modo que estes reflitam a 
evolução dos custos de arrendamento suportados pelos estudantes que careçam de recorrer ao 
alojamento privado para frequentar o ensino superior.  

 
Adicionalmente, no contexto do Orçamento do Estado 2023 o Governo pretende aprovar o alargamento do 
apoio ao alojamento dos estudantes de ensino superior que, apesar de não serem bolseiros de ação social, 
se enquadram num nível de rendimentos que justifica a atribuição de apoio ao alojamento. Os apoios ao 
alojamento a atribuir serão idênticos aos já atribuídos aos estudantes bolseiros, correspondendo a um 
apoio mensal que vai dos 221 euros até aos 288 euros, dependendo do concelho em que se situa a 
instituição de ensino superior.  
 
O Governo encontra-se igualmente a renovar as parcerias com as diversas entidades do setor turístico, 
cooperativo e social com capacidade de alojamento, tendo sido já possível o reforço da capacidade de 
alojamento para estudantes no âmbito da rede de Pousadas da Juventude gerida pela Movijovem. 
 
Por último, importa referir que a área governativa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não dispõe de 
informação sistematizada quanto ao número de alunos que desistem da frequência no ensino superior por 
falta da capacidade de acesso a um quarto. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

(Dina Chaves) 
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