RELATÓRIO

DIFICULDADES FINANCEIRAS
DOS ESTUDANTES DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
FEVEREIRO 2021
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A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, declarou a doença
Covid-19 como pandemia. Uma semana mais tarde, foi declarado pela primeira vez o
Estado de Emergência em Portugal.
Ao longo do último ano, os estudantes têm ultrapassado vários desafios e
enfrentado momentos difíceis, nunca antes vividos. Desde a transição para o ensino
online, à falta de meios para assistir às aulas e mais tarde o desafio de se deslocarem até
às instituições, sem a garantia de que não seriam contagiados pelo vírus SARS-CoV-2.
Hoje, e após vários meses de experiência na luta contra a pandemia, per si, resta
analisar que impactos - na sua dimensão socioeconómica - teve esta pandemia e as
medidas impostas para a combater, nas vidas dos estudantes e dos seus agregados
familiares. Nesta senda, a Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL)
desenvolveu um questionário, no sentido de averiguar quais as dificuldades sentidas
pelos estudantes e como estas têm afetado o seu percurso académico.
É importante destacar que este inquérito foi realizado de forma anónima,
difundido através das redes sociais da AAUL e de preenchimento voluntário.
Considerando os interessados serem estudantes com dificuldades financeiras poderá
existir um erro na extrapolação da amostra para a caracterização da população estudantil
da Universidade de Lisboa, sendo que tendencialmente se poderá observar um maior
número de respostas “positivas1” - não se recomenda a utilização deste questionário
como matéria para a inferência e caracterização das dificuldades financeiras dos
estudantes da Universidade de Lisboa, sendo necessário a realização de um estudo mais
aprofundado, dirigido a uma população-alvo altamente aleatória. Sem prejuízo do
referido, é importante denotar nos números absolutos e fazer uma análise perante o
alcance do questionário e os estudantes que responderam “positivamente”.
A publicação deste inquérito teve um alcance de pelo menos 795 perfis válidos
na rede social “Facebook”, sendo obtidas um total de 122 respostas.

1

Respostas que permitem inferir que o estudante sofre de dificuldades financeiras.
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O inquérito é constituído por 10 secções:
•

Caracterização da população por Unidade Orgânica da Universidade de
Lisboa, e estabelecimento da generalidade das dificuldades financeiras
sentidas;

•

Abandono Escolar perante dificuldades financeiras e áreas que são mais
afetadas por estas;

•

Caracterização de Bolseiros ou Trabalhadores-estudantes;

•

Regimes de trabalho;

•

Pagamento de Propinas;

•

Caracterização de Alojamento e dificuldades associadas;

•

Caracterização de Alimentação e dificuldades associadas, bem como
frequência das dificuldades;

•

Dificuldade na compra de material escolar;

•

Caracterização de Transportes e dificuldades associadas;

•

Uma questão aberta para o caso de o estudante querer o seu caso
sinalizado.

A maioria das respostas a este inquérito são provenientes de estudantes de quatro (4)
Unidades Orgânicas, por ordem decrescente, Instituto de Geografia e Ordenamento
do

Território,

Faculdade

de

Faculdade

de

Direito,

Medicina

Dentária

Faculdade de Letras.

Gráfico 1 – Respostas obtidas à pergunta “Qual a instituição de Ensino Superior que frequentas?”
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Em números absolutos temos a divisão por Escola, dos 122 inquiridos:
Tabela 1 - Resumo dos nº absolutos de inquiridos por Unidade Orgânica

ESCOLA
FACULDADE DE ARQUITETURA
FACULDADE DE BELAS ARTES
FACULDADE DE CIÊNCIAS
FACULDADE DE DIREITO
FACULDADE DE FARMÁCIA
FACULDADE DE LETRAS
FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
FACULDADE DE PSICOLOGIA/ INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Nº DE RESPOSTAS
1
0
1
35
1
16
1
21
0
1
1
1
38
0
2
1
2

Das 122 respostas obtidas, cinquenta e sete 57 (46.7%) dos inquiridos admitem sentir
dificuldades financeiras na gestão do dia-a-dia.

Gráfico 2 - Respostas obtidas à pergunta “Sentes dificuldades financeiras na gestão do dia-a-dia?”
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Na secção acerca do Abandono Escolar perante dificuldades financeiras e áreas que são
mais afetadas por estas, trinta e quatro (34) dos cinquenta e sete (57) inquiridos que
responderam “sim” há pergunta “Sentes dificuldades financeiras na gestão do dia-a-dia?”
afirmaram já ter ponderado abandonar o ensino superior devido dificuldades da
mesma índole, constituindo assim 59.6% dos estudantes que sentem dificuldades
financeiras.

Gráfico 3 - Respostas obtidas à pergunta “Essas dificuldades financeiras já te fizeram ponderar
abandonar a frequência do ensino superior?”

Em relação às áreas em que os estudantes sentem mais dificuldades, pode perante a
validação deste estudo verifica-se uma inversão do panorama esperado por estudos
anteriores, verificando-se neste momento um aumento da dificuldade no pagamento
de propinas em relação ao alojamento, como seria de esperar. Isto pode ser explicado
pelo facto de que as aulas se encontram a decorrer de forma remota - os estudantes
podem então optar por não ter alojamento na cidade de Lisboa direcionando essa fatia
orçamental para outras necessidades, ou simplesmente, os estudantes que sentem
dificuldades financeiras são em maioria estudantes não-deslocados – sendo pertinente
verificar esta situação, com estudos adicionais.
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Gráfico 4 - Respostas obtidas à pergunta “Qual a área em que sentes mais dificuldades financeiras?”

No que toca à caracterização de Bolseiros ou Trabalhadores-Estudantes, setenta e sete
(77) inquiridos, admitem não ser, nem ter sido bolseiros e trinta e um (31) admite ser
bolseiro no ano letivo 2020/2021

Gráfico 5 - Respostas obtidas à pergunta “És ou foste bolseiro?”

Dos inquiridos, quarenta (40), admitem trabalhar para frequentar um ensino superior,
perfazendo um total de 32.8%.
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Gráfico 6 - Respostas obtidas à pergunta “Tens de trabalhar para frequentar o ensino superior?”

Em termos de regime de trabalho, dezassete (17) dos trinta e oito (38) estudantes que
trabalham para frequentar o ensino superior, trabalham em part-time em regime fixo,
catorze (14) dos trinta e oito (38) trabalham em part-time em regime pontual e cinco
(5) dos trinta e oito (38) trabalham a tempo inteiro. É de notar que a grande maioria
dos trabalhadores-estudantes que trabalham para poder frequentar o ensino superior,
não aufere de bolsa.

Gráfico 7 - Respostas obtidas à pergunta “Se sim, que trabalho realizas para frequentar o ensino
superior?”
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No que é relacionado com propinas trinta e oito (38) inquiridos admitem já ter
ultrapassado o prazo estipulado de pagamento por dificuldade em pagar, sendo que
trinta (30) inquiridos consideram que um maior número de prestações não irá ajudar.

Gráfico 8 - Respostas obtidas à pergunta “Alguma vez deixaste propinas em atraso por dificuldade
em pagar no prazo estipulado?”

Gráfico 9 - Respostas obtidas à pergunta “Se sim, pensas que o aumento do número de prestações
pode ajudar?”
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Em termos de caracterização do alojamento, sessenta (60) inquiridos vivem em casa
própria, cinquenta e dois (52) vivem em casa arrendada e apenas dez (10) vivem numa
residência.

Gráfico 10 - Respostas obtidas à pergunta “Vives em casa própria, casa arrendada ou em
residência?”

Sendo que vinte e dois (22) admitem já se terem atrasado no pagamento de prestações
da casa.

Gráfico 11 - Respostas obtidas à pergunta “Se vives em casa arrendada ou em residência, alguma vez
te atrasaste no pagamento de prestações da casa, por carências financeiras?”
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Em termos de condições no local de habitação, dezasseis (16) dos inquiridos admitem
que o local não lhe oferece condições dignas.

Gráfico 12 - Respostas obtidas à pergunta “Sentes que, devido a dificuldades financeiras, o teu local
de residência não oferece condições dignas de habitação?”

Nos termos da caracterização de alimentação sessenta e seis (66) dos inquiridos
respondem que o mais frequente é trazerem almoço de casa, dezanove (19) dos
inquiridos almoçam na cantina uma refeição completa por 2.5€ e doze (12) almoçam na
cantina uma refeição completa até 5€. Sendo que quarenta (40), admitem trazer ou já
ter trazido almoço de casa apenas por dificuldades financeiras.

Gráfico 13 - Respostas obtidas à pergunta “Qual o local em que almoças mais frequentemente?”

Sede:
Centro Académico do Caleidoscópio, 18,
Campo Grande – Jardim Mário Soares
1700-162 Lisboa
Web: www.aaul.pt | Facebook: AAULISBOA
E-mail: aaul@aaul.pt

DEPARTAMENTO DA POLÍTICA EDUCATIVA
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Sunt alumni audivimus, quod est magna Universitas

Gráfico 14 - Respostas obtidas à pergunta “Se trazes almoço de casa, é por dificuldades financeiras?”

Em termos de hábitos alimentares e a sua relação com as dificuldades financeiras,
quarenta e dois (42) dos inquiridos admitem já ter deixado de tomar o pequenoalmoço ou lanchar, sendo que vinte e um (21) inquiridos admitem que isto ocorra duas
(2) ou mais vezes por semana, e destes, três (3) admitem fazê-lo todos os dias da
semana.

Gráfico 15 - Respostas obtidas à pergunta “Alguma vez deixaste de tomar o pequeno-almoço ou de
lanchar por dificuldades financeiras?”
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Gráfico 16 - Respostas obtidas à pergunta “Se sim, com que frequência?”

É ainda verificado, que vinte e oito (28) dos inquiridos admitem já ter deixado de
almoçar ou jantar por dificuldades financeiras, sendo que catorze (14) admitem fazê-lo
duas (2) ou mais vezes por semana, e destes, um (1) admite a necessidade de o fazer
todos os dias.

Gráfico 17 - Respostas obtidas à pergunta “Alguma vez deixaste de jantar ou almoçar por dificuldades
financeiras?”
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Gráfico 18 - Respostas obtidas à pergunta “Se sim, com que frequência?”

Em termos de material escolar, quarenta e quatro (44) inquiridos admitem não ter
comprado material escolar por dificuldades financeiras, sendo a maioria deste
material livros, destes trinta e nove (39) admitem que esse material era necessário à sua
aprendizagem.

Gráfico 19 - Respostas obtidas à pergunta “Alguma vez deixaste de comprar material escolar por
dificuldades financeiras?”
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Gráfico 20 - Respostas obtidas à pergunta “Se sim, esse material escolar era importante para o teu
desempenho e aprendizagem?”

Na secção relativa aos meios de transporte, noventa e quatro (94) dos inquiridos utiliza
o transporte público, catorze (14) deslocam-se a pé ou de bicicleta e catorze (14)
deslocam-se de carro ou mota. Sendo verificado que trinta e um (31) já teve dificuldade
de pagar o passe, tendo por isso deixar de utilizar os transportes públicos. É de notar
que os estudantes que se deslocam a pé ou de bicicleta são na sua maioria estudantes
com carências financeiras altamente pronunciadas, que tiveram de deixar de utilizar
transportes públicos por falta de orçamento para o pagamento do passe.

Gráfico 21 - Respostas obtidas à pergunta “O meio de transporte que utilizas mais frequentemente
é:”
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Gráfico 22 - Respostas obtidas à pergunta “Alguma vez deixaste de andar de transportes públicos por
dificuldade em pagar o passe?”

Na pergunta final, seis (6) inquiridos, solicitaram que o seu caso fosse sinalizado aos
Serviços de Ação Social e à Reitoria.
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