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INTRODUÇÃO
A Habitação é um dos principais problemas dos jovens que habitam no distrito de
Setúbal ou que o escolhem para sua morada temporária enquanto estudam numa das
instituições de Ensino Superior aqui sediadas.
No que diz respeito ao arrendamento ou à compra de habitação própria, os jovens do
distrito de Setúbal enfrentam uma dificuldade impeditiva, relacionada com o aumento
constante do valor das casas.
Em relação ao alojamento universitário, os jovens que dele necessitam vêem-se muitas
vezes impossibilitados de aceder a quartos em residências de estudantes devido à pouca
oferta existente de instalações deste tipo.
Estas duas barreiras à Habitação Jovem são também barreiras à emancipação dos jovens
do nosso distrito, que adiam cada vez mais o início da sua vida adulta e autónoma dos
seus pais.
A JSD Distrital de Setúbal não se conforma com o atual panorama e considera que cabe
ao Governo, às Autarquias Locais e às Instituições de Ensino Superior, promover um
conjunto de medidas que combatam este flagelo e que facilitem o acesso à habitação
por parte dos jovens com menos de 30 anos de idade e dos jovens estudantes
deslocados das suas terras de origem.
Por isso, realizamos através do Gabinete de Estudos da JSD Distrital de Setúbal o estudo
que se segue, com o intuito de compreender o fundamento do aumento do valor das
habitações no nosso distrito, analisar o número de camas disponíveis para estudantes
do Ensino Superior e justificar a apresentação de um conjunto de Políticas Públicas
capazes de inverter a tendência e solucionar este que é um dos, se não o principal
problema para os jovens desta região.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO NO PANORAMA NACIONAL
O mercado de arrendamento em Portugal pode ser, neste mometo, parte de uma bolha
especulativa. Dois indícios que indicam a existência de uma bolha são: a) a valorização
exagerada dos preços dos ativos em relação ao crescimento económico real em geral e
do setor específico, e b) um desfasamento na comparação dos preços nesse setor com
outros países e dos preços em geral com os de outros países.
Em relação ao ponto a), as rendas em Portugal têm sofrido um aumento brutal que
excede em muito o valor do crescimento económico, inflação e crescimento dos salários.
O valor das rendas subiu, no 1º e 2º semestres de 2018, 13% e 9% respetivamente, com
Lisboa e Porto em destaque. O índice de rendas residenciais cresceu exponencialmente
a partir de 2016, resultando em preços insuportáveis para os consumidores e sem um
acompanhamento real da produtividade no setor que justifique esse aumento. As
famílias encontram assim maiores dificuldades em cumprir as suas obrigações visto que
o peso das rendas sobre os seus salários tem aumentado. Essas variações são mais
gravosas nos casos das áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, onde os preços médios
das rendas cresceram em 8 anos, respetivamente, de 300€ para 500€ e de 260€ para
460€.
Gráfico 1 – Índice rendas em Portugal

Fonte: INE
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Gráfico 2 – Variação do valor das rendas em Portugal

Fonte: Century 21 e Imovirtual

É de notar que não é apenas o mercado de arrendamento que registou este fenómeno
de valorização exponencial nos últimos anos. Todo o mercado imobiliário tem sentido
este efeito, o que se verifica pela valorização dos preços das casas no concelho de Lisboa,
com valorizações de 23.5% em apenas 1 ano.

Gráfico 3 – Nível de preços na habitação – freguesias de Lisboa (2018)

Fonte: INE
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Em relação ao ponto b), as evidências são claras. O mercado de arrendamento em
Lisboa, quando comparado com o de outras capitais europeias, está sobrevalorizado em
relação aos preços gerais de consumo.
Por exemplo, os preços de consumo em Berlim são 25,58% superiores aos de Lisboa,
mas os preços de rendas são apenas 2,55% superiores. Os preços gerais de consumo em
Madrid são 11,27% superiores aos de Lisboa, ao passo que as rendas são 1,04%
superiores. O padrão prossegue conforme pode ser observado nos quadros abaixos.

Gráfico 4 – Comparação de preços – Cidades europeias

Fonte: Numbeo
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OS JOVENS E O IMOBILIÁRIO – A HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE
A primeira habitação é um marco inegável na vida de qualquer jovem. É uma importante
fase de emancipação e independência dos pais que só é atingida após a compra ou
arrendamento da primeira casa.
A idade média para a saída da casa dos pais tem aumentado ao longo dos anos, uma
tendência que se estende por toda a europa. Entre as suas causas inclui-se a melhoria
da capacidade financeira dos pais em suportar as despesas familiares, o adiamento da
idade do 1º casamento, e alterações estruturais na natureza cultural e nas prioridades
dos jovens.
Em Portugal, este número fixa-se nos 29 anos, tal como em Espanha, um dos números
mais elevados da europa. Em 2016, 51% dos portugueses com idades entre os 50 e 65
anos afirmam ter descendentes a viver na sua habitação. Para pais com mais de 65 anos,
este número cai para os 32%.
A ideia de que a idade adulta é um sinónimo de estabilidade e independência, é cada
vez mais um mito em Portugal.

Fatores que levam os jovens a procurar casa

A procura da primeira habitação está inequivocamente ligada ao emprego e à
estabilidade financeira dos jovens. Nenhum jovem sairá da casa dos pais sem possuir
independência financeira e, portanto, esta será sempre a principal condição. Deste
modo, fatores como o desemprego, o prolongamento dos estudos, a facilidade de
entrada no mercado de trabalho, os salários dos jovens e a idade de obtenção do
primeiro emprego são fatores diretamente ligados a este número.
No entanto, não só a obtenção do primeiro emprego é importante como também onde
se situa o local de trabalho. Devido às tendências culturais que tornam cada vez mais
aceitável na sociedade que adultos possam viver na casa dos seus pais, assiste-se a um
fenómeno de despreocupação ou até mesmo de falta de necessidade em ter habitação
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própria, nos casos em que os jovens trabalham em locais muito próximos dos locais onde
vivem, ou seja, da casa dos pais. Deste modo, locais de trabalho distantes contribuem
mais para a emancipação dos jovens na aquisição da primeira habitação.
Gráfico 5 – Idade em que os jovens saem de casa

Fonte: Eurostat

No gráfico 5, é notável observar que existe uma tendência clara para que a idade de
saída da casa dos pais seja diretamente influenciada pela taxa de desemprego jovem.
No entanto, não se pode excluir a importância cultural e social de cada país neste valor.
Como se pode observar, há também uma tendência para que os jovens nos países do
norte da europa saiam mais cedo de casa dos seus pais do que os jovens dos países do
sul da europa.
Em Portugal, o desemprego jovem mantém-se em valores considerados muito elevados
para muitos especialistas. Não só o valor do desemprego, mas também a qualidade de
trabalho, a segurança no trabalho e o seu valor salarial.
Segundo o INE, o rendimento mensal líquido real dos jovens portugueses baixou de 794€
registados em 2008 para 757€ em 2017, uma variação real negativa de 4.6%. Apesar de
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muitas vezes se referir que esta geração de jovens é a mais bem qualificada de sempre,
não se pode deixar de notar que os licenciados portugueses de hoje, ganham em média,
menos 17.7% de rendimento mensal líquido real do que há uma década.

Gráfico 6– Desemprego jovem em Portugal

Fonte: INE

Apesar da clara recuperação do nível de desemprego desde o auge da crise económica
em 2013, os 20.3% de jovens desempregados no final do ano de 2018 continuam a ser
mais do que o dobro de valores atingidos no inicio da década de 90 e de 2000, e
continuam ainda a ser mais do que o número de jovens desempregados antes da crise
financeira de 2008.
Entre o acesso debate sobre a proteção/flexibilização do mercado trabalho, não
podemos ausentar-nos de incluir as consequências que certas medidas terão nos jovens,
estes que são a classe etária geralmente mais desprotegida de direitos laborais, e
também a com mais dificuldade de entrada no mercado de trabalho.
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A par dos salários, também a estabilidade no trabalho e a segurança de continuar
empregado são cruciais para que os jovens possam adquirir a sua primeira casa, assim
como a aquisição de outros créditos essenciais ao seu dia-a-dia.

Residências em polos universitários – as dificuldades dos estudantes deslocados

Entre as causas para a necessidade de habitação própria por parte dos jovens, há,
contudo, que destacar aquela que é a mais problemática – falamos dos estudantes
deslocados.
Todos os anos, milhares de estudantes são obrigados a arranjar um local para dormir
perto da sua faculdade, que muitas vezes se situa a dezenas de quilómetros da sua casa.
Tendo em conta que são Lisboa e Porto que detêm a maioria das vagas a nível nacional,
muitas famílias do interior do país são obrigadas a suportar uma carga financeira
insuportável para conseguir pagar a habitação dos seus filhos junto às áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto. Uma vez que as regiões do interior são também as
zonas mais pobres do país, a situação torna-se imensamente preocupante, e castradora
da liberdade de oportunidades para os jovens que se queiram licenciar no ensino
superior público.
Este ano (2019), 51 568 vagas foi o número oferecido por todas as universidades e
politécnicos do ensino superior público em Portugal. Os cortes nas vagas em Lisboa têm
sido os mais significativos. Em 2017 Lisboa tinha 13 980 vagas disponíveis, em 2018,
tinha 13 309, e este ano tem 13 263. Já o Porto, que desde há 2 anos também viu o seu
nº de vagas ser cortado, este ano arrecadou mais 12 vagas.
Ainda assim, 41% to total de vagas continuam afixadas nas áreas metropolitanas de
Lisboa e Porto. Estas são também as zonas com maior percentagem de alunos
deslocados.
No plano nacional para o alojamento lançado pelo Governo em maio de 2018, é possível
observar que Lisboa detém 30% de alunos deslocados, sendo que apenas 9.2% têm
residências universitárias. Já na área metropolitana do Porto, 35% dos estudantes são
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deslocados, sendo que a oferta de camas para estudantes do ensino público era de 9.7%.
Noutras zonas do país a diferença entre o número de estudantes deslocados e a
percentagem de vagas em residência era ainda maior, contudo o valor das rendas por
metro quadrado em alojamento local era inferior a Lisboa e Porto.
De acordo com os dados, existiam a nível nacional 192 residências universitárias, com
15.370 camas e 9.075 quartos. Já os valores médios por metro quadrado nos contratos
de arrendamento privado situam-se 6.06€ em Lisboa e nos 4.58€ no Porto.
Os esforços realizados pela administração central têm sido discutidos amplamente,
assim como a sua suficiência. No ano passado, no “Plano Nacional para o alojamento no
Ensino Superior (PNAES)”, o governo adiantou que tem por horizonte duplicar, até 2030,
a oferta existente de camas para estudantes do ensino superior, assim como aumentar
os esforços na sua monotorização, fiscalização e reabilitação.
Gráfico 7– Perspetiva da evolução da oferta de camas para estudantes do ensino superior

Fonte: Plano Nacional para o alojamento no Ensino Superior (PNAES)

No panorama fiscal, observa-se algumas pequenas reformas. Este ano (2019), vai ser o
primeiro em que se vai sentir os efeitos da lei para dedução das rendas (art. 78.º-D, n.º
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11 do Código do IRS), que começaram a ser deduzidas em 2018 para estudantes
deslocados.
Em regra, o agregado familiar pode deduzir 30% do total de despesas de formação e
educação suportadas por qualquer dos seus membros, até ao limite de € 800. Mas se
houver rendas de estudante deslocado para juntar às despesas de educação, o teto
máximo das despesas sobe para € 1000 (se a diferença dos € 200 disser respeito às
rendas).
Dentro dos € 800 ou dos € 1000 de despesas dedutíveis (dependerá do teto máximo
aplicável caso a caso), apenas € 300 podem ser relativos a rendas.
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A HABITAÇÃO NO DISTRITO DE SETÚBAL

Quando se realiza uma análise da estrutura socioeconómica da península de setúbal e
da sua relação com Lisboa, há que realçar a sua natureza enquanto “região dormitório”,
pois apresenta uma grande densidade populacional (como verificada na restante área
metropolitana de Lisboa), em que esta trabalha diariamente na cidade de Lisboa ou
perto desta, criando assim, milhares de movimentos pendulares diariamente sobre o
Tejo. O VAB (valor acrescentado bruto) da maioria dos concelhos da península não
alcança sequer 10% do valor médio registado na capital, e como tal, existe uma
preferência nacional por viver na cidade de Lisboa, esta que apresenta maior
proximidade com o local de trabalho.
No entanto, a renda locativa tende a escoar para os restantes concelhos que compõem
a AML. Á medida que as rendas no concelho e Lisboa crescem, também as rendas nos
restantes concelhos tendem a subir, consequência da crescente procura por habitação
nos arredores da capital.
Gráfico 8 – Proporção de novos contratos de arrendamento no total nacional (2018); Valor mediano das
rendas por m2 e número de novos contratos de arrendamento (2018)

Fonte: Estatísticas de Rendas de Habitação ao nível local (2ºT2018) - INE
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Gráfico 9 – Valor mediano das rendas por m2 por NUTS II (2018)

Fonte: Estatísticas de Rendas de Habitação ao nível local (2ºT2018) - INE

Gráfico 10 – Rendas por metro quadrado em Portugal,
por município (2017)

Fonte: INE
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Como é possível observar nos gráficos anteriores, o valor mediano das rendas de
alojamentos familiares em novos contratos de arrendamento no país fixou-se em 4,80
€/m2, registando uma taxa de variação homóloga de +9,3%. O número de novos
contratos de arrendamento registou um decréscimo de -7,9%.
No entanto, existem 33 municípios, localizados maioritariamente na área metropolitana
de Lisboa, mas também nas áreas metropolitanas do Porto e Algarve, com valores de
arrendamento superior á media nacional.
Em destaque, observa-se a área metropolitana de Lisboa, de longe a zona do país onde
o valor da renda é mais caro. O valor recorde vai para a capital, com o concelho de Lisboa
a registar uma zona média de 11.16€ por m2 em 2018, já a Moita é o concelho onde se
torna mais barato viver, dentro da AML. Esta NUTS II continua a registar subidas de
preços ano após ano. Em 2018, quase 35% dos novos contratos de arrendamento em
Portugal se situaram na AML, o que efetivamente contribui para a especulação
imobiliária e subida generalizada dos preços na habitação / rendas.
Gráfico 11 – Novos contratos de arrendamento na AML (2018)

Fonte: INE
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Realizando uma análise mais detalhada da AML, destacam-se diversos ritmos de
crescimento. A maioria dos novos contratos de arrendamento têm incidência em
Cascais, Oeiras, Amadora, Setúbal, Almada, Seixal, Barreiro, Odivelas, e os restantes são
fundamentalmente repartidos entre as várias freguesias do município de Lisboa.
Dentro da península de Setúbal, existe uma clara preferência em arrendar casa o mais
perto possível de Lisboa, ou seja, principalmente pelos concelhos de Almada, Seixal e
Barreiro. O outro destaque vai para o concelho de Setúbal, que apresenta uma
economia local mais autossuficiente e com menos fluxos diários com a capital.

Gráfico 12 – Valor médio das rendas na AML (2018)

Fonte: INE
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Gráfico 13 – Valor médio das rendas na AML

2017

2018

Evolução (%)

Lisboa

9.62€

11.16€

+16.0%

Cascais

8.06€

9.71€

+20.5%

Oeiras

7.89€

9.38€

+18.9%

Sintra

5.26€

6.00€

+14.1%

Almada

6.00€

7.00€

+16.7%

Seixal

4.87€

5.38€

+10.5%

Barreiro

4.55€

5.10€

+12.9%

Moita

4.03€

4.40€

+9.2%

Montijo

4.47€

5.13€

+14.8%

Alcochete

4.70€

5.50€

+17.0%

Sesimbra

4.68€

4.79€

+2.4%

Setúbal

4.50€

5.14€

+14.2%

Palmela

4.31€

4.67€

+8.4%

Fonte: INE

Também a nível de preços se verificam os diferentes ritmos de crescimento. Os
municípios com menores níveis de crescimento são sensivelmente Sesimbra e Palmela,
que se encontram mais afastados da capital. Apenas o concelho de Setúbal escapa a esta
tendência.
Na margem sul do Tejo, a Moita é o município com o crescimento de preços mais lento,
mas ainda assim, significativo. As rendas tornaram-se 9.2% mais caras para os Moitenses
desde o ano passado. Já Alcochete é o município com maior crescimento de preços,
passando de 4.70€ por m2 em 2017 para 5.50€ por m2 em 2018. Nos restantes
municípios, observam-se ritmos de crescimento muito significativos entre os 10 e os
17%.
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Ainda a um ritmo inferior ao crescimento das rendas na margem norte do Tejo, é de
destacar a tendência para a existência de uma inflação imobiliária em bloco em toda a
AML, o que poderá significar que a procura tem vindo a escoar de Lisboa para os
concelhos vizinhos.

Habitação jovem – residências universitárias em Setúbal

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da
Universidade Nova de Lisboa, situados no concelho de Setúbal e de Almada,
respetivamente, são destacadamente os 2 maiores polos universitários do distrito de
Setúbal.
Gráfico 14 – Nº de vagas e camas universitárias (FCT e IPS)

Vagas – 1º fase (2019)

IPS

FCT - UNL

1210

1046

Nº de camas disponíveis – 294

210

residências universitárias
Valor médio
alojamento

mensal - 122€
75€ (bolseiros)

Entre 179€ a 390€
76€ (bolseiros)

Fonte: Website FCT/UNL e IPS
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QUE PROBLEMAS ENFRENTAMOS?
Em pleno 2019, o setor da habitação não poderia ser mais problemático para os jovens
em Portugal, e em particular, para os jovens setubalenses. Com um rendimento real
mensal liquido de 757€, significativamente menos do que os 794€ de há uma década
atrás, e com um nível de desemprego real jovem que atinge valores superiores a 20%,
torna-se cada vez mais difícil garantir condições de independência financeira para que
os jovens portugueses possam adquirir a sua primeira habitação, ou sequer arrendar
casa própria.
Em média, os jovens apenas saem de casa dos seus pais aos 29 anos, um valor que tem
vindo a aumentar ano após ano. No ano passado, 32% dos idosos (mais de 65 anos) em
Portugal afirmaram ter pelo menos um descendente a viver em sua casa. Hoje em dia,
é cada vez mais culturalmente aceitável se observar adultos a viverem em casa dos seus
pais.
As precárias condições de trabalho dos jovens, muitos deles licenciados, com particular
incidência nos contratos a termo e estágios praticamente não-renumerados, assim
como os baixos valores salariais médios, não permitem que se criem condições de
acesso a crédito a habitação ou créditos pessoais.A juntar aos baixos níveis de confiança
para os jovens comprarem casa, observamos valores recorde a serem praticados nas
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também do Algarve.
O valor médio por m2 na venda de casa, ultrapassou os 3 000€ em 2018 no município
de Lisboa, representando um crescimento anual de preços de 23.5%. Um crescimento
de preços exponencial nunca antes visto, que evidenciam cada vez mais a crescente
bolha imobiliária que se formou em Portugal, com especial incidência na capital.
Ao analisarmos o mercado de arrendamento, observamos mais más notícias para os
nossos jovens. A par com o mercado imobiliário, também o mercado de arrendamento
tem detido valores de valorização percentual de dois dígitos por todo o país nas rendas
da habitação, nos últimos anos. A AML é de longe a zona de Lisboa onde as rendas são
mais caras, e onde se centraliza a procura nacional por aluguer de casa, tendo em 2018
representado mais de 35% do total dos novos contratos de arrendamento.

20

Dentro da AML, existem vários ritmos de crescimento que se foram modificando com o
passar dos anos. O primeiro crescimento exponencial de preços deu-se em Lisboa, onde
em 2018, foi possível alugar casa pelo valor médio de 11.16€ por m2, um crescimento
significativo de 16% em relação ao ano passado. Na segunda fase, o crescimento de
preços passa a direcionar-se também para os municípios de Cascais, Oeiras e Amadora.
Na terceira e mais recente fase, observa-se um escoamento da procura por aluguer de
casa para os concelhos da margem sul (dado se situarem perto da capital) e para o
concelho de Setúbal (que apresenta um modelo socioeconómico mais autónomo do que
os restantes concelhos da península de Setúbal).
Em 2018, os valores percentuais de crescimento do valor das rendas nestes municípios
aproximaram-se ainda mais de Lisboa/Cascais/Oeiras. Em Almada, as rendas passaram
de 6€ por m2 em 2017 para 7€ em 2018. Em Setúbal, passaram de 4.50€ para 5.14€, nas
mesmas datas. Nos restantes concelhos da margem sul é possível observar ritmos de
crescimento de preços compreendidos entre 9% e 17%, com o crescimento recorde a
ser atribuído ao município de Alcochete. As únicas exceções aparentam ser os
municípios mais a sul, como o caso de Sesimbra e Palmela.
Fazendo uma rápida análise das condições financeiras dos jovens em Portugal, podemos
rapidamente concluir que não estão reunidas quaisquer condições para que estes
possam ter a sua primeira casa, este que é um marco importante na vida de qualquer
jovem, representando a emancipação e independência dos pais, e o começo da sua vida
adulta profissional.
Pior se verifica, quando analisamos os estudantes deslocados. Estes, destituídos de
quase nenhum apoio fiscal e financeiro por parte do estado e municípios, veem-se em
condições extremamente complicadas. A cidade de Lisboa, por exemplo, tem 30% de
alunos deslocados, e apenas 9.2% têm cama em residências universitárias.
Em Setúbal, o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) oferece alojamento para 294 alunos
a preços acessíveis (122€), no entanto, o nº de camas apenas representa 24% do total
de vagas todos os anos. Na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNL), o nº de camas
desce para 210, representando 20% em comparação ao total de vagas.
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O QUE PROPOMOS?
A JSD Distrital de Setúbal propõe o seguinte pacote de medidas para a habitação jovem:

a) AUMENTO EM 50% DO TOTAL DE CAMAS DISPONÍVEIS NO IPS E FCT ATÉ AO FINAL DA
PRÓXIMA LEGISLATURA;

Desejamos que o total de camas disponíveis aumente em 50% naqueles que são os dois
maiores polos universitários do distrito de Setúbal. O IPS é composto por mais de 6mil
alunos. Quanto á FCT, falamos em cerca de 8mil.
Consideramos que o total atual de 504 camas é um número insuportavelmente pequeno
para os mais de 14mil estudantes de ensino superior destas duas instituições, deixando
dezenas de alunos deslocados expostos a um mercado de arrendamento que pratica
preços insustentáveis para as condições económicas dos jovens em Portugal. Queremos
um aumento de 50% no número de camas para um total de 756, ou seja, o alargamento
da oferta em 252 novas camas até 2023.

b) AUMENTO EM 50% DA SUBVENÇÃO MENSAL DO PORTA 65 E AJUSTE ANUAL DO VALOR
DAS RENDAS MÁXIMAS Á INFLAÇÃO;

Acreditamos que a atual legislação do programa Porta 65 é insuficiente e não oferece
condições económicas suficientes para que os jovens possam manter a sua casa, face á
crescente bolha imobiliária. Propomos um aumento de 50% da subvenção mensal para
todos os escalões e o ajuste anual do valor das rendas máximas à inflação verificada no
mercado imobiliário, para evitar que todos os anos centenas de jovens deixem de
cumprir os requisitos mínimos à candidatura.
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c) INCENTIVO

Á CRIAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE RENDAS CONTROLADAS PARA

JOVENS E JOVENS CASAIS;

Propomos a criação de um programa estatal de incentivos à criação de programas
municipais de rendas controladas, que possibilite às autarquias locais criar ou reforçar
este tipo de apoios com recurso a um aumento das transferências do Estado para estes
municípios.
Ou seja, o Estado passaria a beneficiar, através das transferências financeiras para as
autarquias locais, os municípios que implementem programas municipais de apoio ao
arrendamento jovem, garantindo que estes são aplicados pelo Poder Local em respeito
pelo princípio da subsidiariedade.

d) AUMENTO DO TETO TOTAL PARA A DEDUÇÃO DE IRS EM DESPESAS DE RENDAS DE 300€
PARA

500€ E CONSEQUENTE AUMENTO DO TETO TOTAL DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO E

FORMAÇÃO DE 1000€ PARA 1200€.

Pretendemos uma alteração da lei para dedução das rendas (art. 78.º-D, n.º 11 do
Código do IRS) durante a atual legislatura. Propomos então que o teto para deduções
em despesas de rendas suba de 300€ para 500€ e que, consequentemente, o teto para
deduções totais em despesas de educação e formação suba de 1000€ para 1200€ (Se tal
diferença for justificada por despesas de rendas – como está previsto na lei).
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