
 

 
 

RREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  DDEE  EESSTTUUDDAANNTTEESS  

EENNGG..ºº  DDUUAARRTTEE  PPAACCHHEECCOO 

TABELA DE PREÇOS – ANO LETIVO 2016/2017 
a)

 

(PRICE LIST – ACADEMIC YEAR 2016/2017 
a)) 

 

MENSAL 
b) 

(PER MONTH) 

Estudantes do IST 

1.º e 2.º Ciclos ou Ciclo integrado 

(IST Students) 

(international programmes  

of student mobility) 

Outros  

 (autorizados excecionalmente) 

(Others) 
(subjected  to approval) 

Quarto Individual 

(Single Room) 
166,00€ 

335,00€ 

(30,00€ / dia (day) –  

167,50€ / 2 semanas (2 weeks)) 

Quarto Duplo (cada ocupante)  

(Double room / each person) 
135,00€ 

275,00€ 

(25,00€ / dia (day) –  

137,50€ / 2 semanas (2 weeks)) 

a) 
Entra em vigor no dia 01 de setembro de 2016. / To be applied from 01

st
 september 2016 onwards. 

b) A mensalidade inclui o fornecimento de roupa de cama e atoalhados, e respetiva substituição 

semanal, para além do fornecimento de almofadas, cobertores e edredons, e ainda a utilização de 
internet por cabo (no quarto). / The monthly rate includes the supply of bed linen and towels, and its 
weekly replacement, in addition to the supply of pillows, blankets and duvets and also cable internet 
access (in the room). 

 Depósito de garantia obrigatório, com o pagamento da primeira mensalidade – caução: 175,00€,  
a ser restituído após o termo do contrato de alojamento. / A security deposit of 175,00€, to be 
returned at the end of the stay, has to be paid on arrival.  

Garagem (cada automóvel)  
(car parking fee, per month) 25,00€ / mês 110,00€ / mês 

 

 
Garagem (cada motociclo) 
(motorcycle parking fee, per month) 7,50€ / mês 75,00€ / mês 

Cacifo (outubro - junho)  
(locker october - june, per month) 5,00€ / mês - 

Telefone (phone): 0,15€ (cada impulso / per pulse) 

Lavandaria – máquinas de lavar e secar roupa (pre-paid laundry service): 1,50€ (cada utilização / per load) 

 
Aprovado pelo Conselho de Gestão do IST, em 05 de maio de 2016. 


