ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça - se

X REQUERIMENTO

Número

PERGUNTA

Número

41 / XIII (
/

(

4 .ª)

Publique - se

- AC

.ª)

2019-01-09
O Secretário da Mesa
Duarte
Pacheco
(Assinatura
Qualificada)

Digitally signed by
Duarte Pacheco
(Assinatura
Qualificada)
Date: 2019.01.09
17:42:17 +00:00
Reason:
Location:

Assunto: Alojamento Estudantil

Destinatário: Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), apresentado pelo
Governo a 17 de maio fica muito longe de ser uma solução para o problema do
alojamento estudantil. O número de estudantes deslocados no ensino superior público
é de 120 mil e a taxa de cobertura nacional de alojamento social dos estudantes
deslocados é de apenas 13%.
O Parlamento, face à ausência de respostas, fez aprovar a Lei n.º 36/2018 de 24 de
julho sobre Requalificação e construção de residências de estudantes do ensino
superior público.
Esta lei no número 1 do seu Artigo 3.º, “Requalificação de residências de estudantes”
define que o Governo, em cooperação com as instituições do ensino superior público,
realiza, no prazo de três meses após a publicação da presente lei, um levantamento do
estado e das necessidades de requalificação das residências de estudantes nas
instituições do ensino superior público. Define também, no seu Artigo 2.º “Plano de
intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes” que o
Governo, até ao final de 2018, elabora um plano de intervenção para a requalificação e
construção de residências de estudantes, tendo por base as necessidades dos
estudantes das instituições do ensino superior público e respeitando a sua distribuição
por todo o território nacional – prazo esse que se esgotou.
Recordamos que, contrariando as disposições legais, o Governo continua sem
responder às perguntas sobre esta matéria do Grupo Parlamentar do PSD,
nomeadamente às perguntas Pergunta 2100 /XIII/3, a Pergunta 517 /XIII/4, o
Requerimento 129 - AC /XIII/3 mostrando falta de cultura democrática e respeito pelo
Parlamento eleito – e em consonância – pelo povo português.
Assim, atendendo ao exposto, e tendo por base as disposições constitucionais e
regimentais aplicáveis, os subscritores do Grupo Parlamentar do PSD, requerem ao
Governo, através do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que envie a
este grupo parlamentar o plano de intervenção e construção referido.
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