
Pela Valorização e Defesa do Alojamento Público 

 

Nos passados meses, como em tantos outros anos, milhares de estudantes deslocados têm 

enfrentado a difícil tarefa de encontrar alojamento nas cidades onde pretendem estudar. A já 

antiga carência de residências públicas leva a maioria dos estudantes a recorrerem a outras 

opções para alojamento. Estando dependentes daquilo que há disponível no mercado privado 

da habitação, um corte na ordem dos 80% de quartos a arrendar de 2021 para 2022 a nível 

nacional, combinado com um aumento de 25,2% nas rendas de novos contratos na AMP, 

forçaram muitos estudantes a reconsiderar as suas opções no que toca à frequência do ensino 

superior, sendo que 11,6% dos estudantes que obtiveram vaga na primeira fase do concurso 

nacional de acesso ao ensino superior não se matricularam nas suas respetivas IES.  

Para ajudar a colmatar esta problemática foi criado o Plano Nacional para o Alojamento no 

Ensino Superior (PNAES), visando intervencionar e disponibilizar residências públicas, de forma 

condigna e a preços acessíveis, a todos os estudantes deslocados. Passados 4 anos desde a sua 

aprovação, este plano continua por concretizar, o que se reflete no número de camas 

disponíveis, que no seu total fica muito longe da procura real por parte dos estudantes (cerca 

de 9% da procura potencial estimada). 

 

O Ensino Superior público deve estar ao acesso de todos e nenhum estudante deve ter de 

desistir por não ter um lugar digno para viver. Deste modo, com a aprovação desta moção:  

1. A AEFEUP demonstra preocupação com a situação gravosa enfrentada por todos os 

estudantes deslocados.  

2. A AEFEUP compromete-se a defender, em todos os espaços em que intervenha e através de 

todos os meios, o reforço urgente do financiamento do PNAES, a reabilitação e construção de 

residências e o alargamento, no imediato, do complemento de alojamento a todos os 

estudantes deslocados.  

3. A AEFEUP compromete-se a procurar a unidade no Movimento Associativo Estudantil, 

nomeadamente junto da Federação Académica do Porto, em torno destas reivindicações. 

4. A AEFEUP organizará este semestre uma ação reivindicativa, trabalhando para a mobilização 

de todos os estudantes da FEUP, num dia e hora a definir pelo reforço da Ação Social Escolar e 

o alojamento para todos. 

 

 

 Porto, dia 6 de outubro de 2022 

 

 João André Pereira Freitas de Macedo Alves 
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