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a' O alojamento de estu- 
WW dantes vai ser um dos 
fatores de competitis idade e 
será necessário criar condi-
ções para os atrair" 
Manuel Barros 
Diretor dos Serviços de Ação Social 

da Universidade do Porto (SASUP) 

Porto Serviços de Ação Social dispõem de 1192 camas 

para bolseiros. Obras aumentam número de quartos 

Universidade 
investe dois 
milhões em 
alojamento 

Residência de Paranhos, junto à Faculdade de Medicina Dentária, é a primeira de 

nove que vão ter obras. Intervenção inclui reabilitação das fachadas e interiores 

Marta Neves 
martaneves@in.pt  

►As nove residências para estu-
dantes da Universidade do Porto 
vão passar por obras profundas 
pela primeira vez. A intervenção 
arrancou esta semana nos aloja-
mentos de Paranhos (em frente à 
Faculdade de Medicina Dentária), 
uns dos mais antigos, seguindo-se 
0 polo de Campo Alegre I (junto ao 
Jardim Botânico). Estas duas em-
preitadas, que estão previstas aca-
bar em dezembro, vão custar 101 
mil euros. 

O "plano traçado", conforme 
referiu ao IN Manuel Barros, dire-
tor dos Serviços de Ação Social da.  
Universidade do Porto (SASUP), é 
que "num espaço de quatro anos", 
as nove residências universitárias 
"tenham sido todas alvo de inter-
venção". Um desígnio que deverá 
custar dois milhões de euros. 

O diretor do SASUP não tem 
dúvidas em afirmar que a "reabi-
litação do edificado é uma priori-
dade" e, por isso, "um dos eixos. 
estratégicos" da Universidade. 

É que num universo de quase 
30 mil alunos - e sendo certo que 
estes serviços destinam-se pri-
mordialmente a bolseiros - a Uni-
versidade do Porto dispõe atual-
mente de apenas 1192 camas. 

Todavia, Manuel Barros rejeita 
ver a falta de alojamento "como 
um problema". "É antes um desa-
fio", sublinhou. 

Tanto mais que "um dos propó-
sitos destas obras prende-se com 
a possibilidade de virmos a ter-
mais quartos disponíveis", subli-
nhou o mesmo responsável, espe-
cificando que a residência de Al-
berto Amaral, situada na Rua de 
Dom Pedro V, no polo 111 do Cam-
po Alegre - que entrará em obras 
em 2018 - "ganhará mais 112 ca-
mas, perfazendo um total de 332". 
"É um edifício que está parcial-
mente encerrado por falta de con-
dições e cuja intervenção maior 
será na cobertura", explicou. 

Parcerias com as Câmaras 
Confrontado com o problema da 
especulação imobiliária que se 
vive na cidade do Porto, "obrigan-
do" os estudantes a pagarem ren-
das astronómicas por casas ou 
quartos, Manuel Barros é perentó-
rio em afirmar que "a concorrên-
cia do turismo não pode prejudi-
car" este setor, admitindo, contu-
do, "que esse é um problema que 
ainda não se sente". 

No entanto, o próximo passo do 
SASUP deverá passar por "traba-
lhar em parceria com as câmaras. 
no sentido de em conjunto criar-
mos condições de negociação, 
junto dos privados, de forma a res-
pondermos ao ímpeto do turis-
mo", anunciou Manuel Barros. 
acrescentando: "Há que sensibili-
zar os autarcas para esta situação 
e, quem sabe, até criar uma nova 
política pública". • 


