INFORMAÇÕES SOBRE O ALOJAMENTO
Alojamento Privado em Lisboa
Caro/a aluno/a,

Encontrar um quarto em Lisboa pode ser difícil. Comece a procurar um lugar apenas quando for formalmente aceite. Reunimos
uma seleção de quartos e apartamentos para estudantes perto do Técnico Lisboa. Ao escolher a sua data de chegada a Lisboa, deve
certificar-se de que não é um sábado, domingo ou feriado, uma vez que não será possível contatar com nenhum membro da Universidade. Os preços dos alojamentos em Lisboa têm crescido exponencialmente, por isso esteja preparado para pagar entre 350€ 500€ ou mais por um quarto individual.

Em Lisboa, poucos estudantes têm a sorte de ter a oportunidade de ficar em residências universitárias porque a oferta é extremamente limitada. A maioria dos estudantes vive em casas, apartamentos ou quartos em alojamentos privados em Lisboa e arredores, a uma curta distância a pé dos campi da Alameda ou do Taguspark e com uma ligação regular de autocarro, metro ou comboio
com os mesmos. A rede de transportes pública em Lisboa funciona muito bem!

Considere o que está a ser oferecido, o tamanho do quarto, as instalações e serviços, a localização e o preço. Estabeleça contato
direto com o senhorio: faça perguntas e informe da sua intenção de reservar um quarto. Provavelmente ser-lhe-á exigido o pagamento de um depósito (equivalente a um ou mais meses de renda) para o poder reservar. Este é um procedimento padrão e regular. Siga os procedimentos em conformidade.
No caso de necessitar de VISTO, solicite uma carta de residência formal ao senhorio ou à empresa de alojamento, uma vez que
necessitará deste documento para o processo de emissão do seu visto.

Certifique-se de que encontra o alojamento mais adequado às suas necessidades e ao seu orçamento. As presentes opções são
apenas sugestões e é livre de pesquisar e selecionar qualquer apartamento ou quarto que quiser.

PRESTADORES DE SERVIÇOS CERTIFICADOS
 In Life Portugal (Promocode: IST - INIST00
- 10% desconto na Booking fee )
 Uniplaces
 Spotahome
 Students Corner
 Place to Stay

 Nine Student Living
 U.HUB (Reserve agora e aproveite o desconto
de 100 €)

 Lemon Garden
 Coolivin
 Livensa Living ( 30% de desconto na taxa de

 The Housing Concept
 Fundação Cidade de Lisboa
 Spru Residências Universitárias
 Studentville
 Collegiate (Promocode: MDP-IST-000 - no processo de reserva 100 € de desconto em reservas superiores a 44 semanas e
50€ em reservas inferiores a 44 semanas)

 StudentsExperience
 HouzeStudent
 My Home in the City—Reservas de um semestre um desconto
de 50 € *ou Reservas do ano letivo completo com um desconto
de 100€* ou oferta de uma limpeza e mudança de roupa de cama mensal
*no valor total das rendas a pagar
durante o ano académico.

reserva)

Web: tecnico.ulisboa.pt

Pagamentos e Depósitos: A renda é normalmente paga durante a 1ª semana de cada mês, mas deverá confirmar com o senhorio
as condições. Normalmente, deverá pagar um depósito e um mês de arrendamento com antecedência, seja para um quarto ou para
um apartamento particular. O seu depósito poderá ser devolvido quando sair do alojamento, caso tenha mantido o local em boas
condições e da forma como o encontrou. É expetável que os proprietários/senhorios deduzam uma parte do depósito para fins de
limpeza.
Nos primeiros dias: Uma semana deverá ser suficiente para encontrar alojamento permanente após a sua chegada. Se não conseguiu encontrar alojamento antes da chegada, recomendamos que fique em Pousadas da Juventude/Hostel/Hotel nos seus primeiros
dias (algo temporário para enquanto procura).

Nota: O Técnico Lisboa e os seus funcionários não são responsáveis por qualquer informação sobre as propriedades
listadas ou pelos preços praticados, sendo tal fato da responsabilidade dos proprietários ou empresas fornecedoras de
alojamento. O Técnico Lisboa e os seus funcionários não são responsáveis por quaisquer problemas ou disputas que
possam surgir por causa do alojamento.

Web: tecnico.ulisboa.pt

