
Residência de estudantes 





Vida de estudante em Lisboa 
Lisboa oferece uma experiência universitária excecional para os estudantes. 

Ótimos restaurantes, vida noturna animada e múltiplas opções de 
entretenimento. Entre essas e outras atrações, a cidade é uma escolha 

fantástica para estudantes que procuram aproveitar ao máximo os seus anos na 
universidade.

Collegiate Marquês de Pombal oferece instalações incríveis, com tudo
que o precisas para tornar a tua vida estudantil inesquecível. Tens à tua 

disposição 330 estúdios individuais ou duplos com cozinha totalmente equipada 
e casa de banho privada.

Todos os estudantes mantêm a sua privacidade e, ao mesmo tempo, fazem 
parte de uma comunidade diversificada e multicultural.



Recursos fantásticos

Estacionamento 
seguro de 
bicicletas

Lavandaria no 
local

Salas de jantar 
privada

Segurança de 
última geração

Cinema 

Portaria 24/7

Biblioteca

Piscina e sauna

Wi-Fi banda larga 
de alta velocidade

Ginásio exclusivo Clube dos 
residentes

Alojamento com 
tudo incluído

Collegiate Marquês de Pombal supera até as mais altas expectativas da 
vida estudantil, proporciona estúdios simplesmente deslumbrantes no 
coração de Lisboa. Instalações de última geração são projetadas para 

fornecer a melhor experiência universitária.





Todos os estúdios têm uma cozinha com um balcão, forno / micro-ondas, placa de 
indução, frigorífico, casa de banho privada, secretárias com gavetas e cadeiras de 

estudo, roupeiro e espaço de armazenamento. Tomadas com ligação para ethernet 
também fazem parte do equipamento.



Rates

Ano inteiro
51 semanas 

Ano académico 
44 semanas 

Semestre 1 
22 semanas

Tipo €/Semana €/Mês* €/Semana €/Mês* €/Semana €/Mês*

Studio €185,50 €788,40 €203,00 €893,20 €219,50 €965,80

Studio Plus €198,00 €841,50 €216,50 €952,60 €234,00 €1.029,60

Premium Studio €208,00 €884,00 €227,00 €998,80 €246,00 €1,082,40

Superior Studio €218,50 €928,60 €241,00 €1.060,40 €258,00 €1.135,20

Superior Plus Studio €233,00 €990,30 €254,00 €1.117,60 €275,00 €1.210,00

Luxury Studio €267,50 €1.136,90 €293,00 €1.289,20 €316,00 €1.390,40

Standard Bedroom 2 Bed Apartment €153,00 €650,30 €167,00 €734,80 €181,00 €796,40

Standard Plus Bedroom 2 Bed Apartment €159,50 €677,90 €173,50 €763,40 €188,50 €829,40

Penthouse Studio with Terrace €301,00 €1.279,30 €330,50 €1.454,20 €355,00 €1.564,20

Large Penthouse Studio with Terrace €325,50 €1.383,40 €356,00 €1.566,40 €384,50 €1.691,80

29/08/2020 to 21/08/2021 29/08/2020 to 03/07/2021 

*Para mais informações - Os pagamentos são calculados por semana

Semestre 2 
22 semanas

€/Semana €/Mês*

€206,50 €908,60

€220,00 €968,00

€231,50 €1,018,60

€243,00 €1.069,20

€259,00 €1.139,60

€297,50 €1.309,00

€161,00 €708,40

€168,50 €739,20

€335,00 €1.474,00

€362,50 €1.592,80

  29/08/2020 to 30/01/2021  30/01/2021 to 03/07/2021  





Um calendário diversificado de atividades permite que os nossos residentes 
compartilhem o seu tempo uns com os outros. Tornando-os uma parte ativa da 

comunidade Collegiate.

Atividades
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10 MIN

25 MIN

Universidade de Lisboa IST 
- Instituto Superior Técnico



Garante o teu quarto
Reserve já!

Código de desconto:
MDP-IST  000-

https://euportal.collegiate-ac.com/StarRezPortalX/C90763D1/1/1/Home-Your_Collegiate_Port?UrlToken=E17ED0BA



