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RESIDÊNCIAS de ESTUDANTES dos SASIPC 
 

Ano letivo 2021/2022 
 

Tabela de Preços  
 

Tipologia de 
alojamento Residente Valor da mensalidade 

(por pessoa) Observações 

Quarto duplo standard 

Estudante do IPC, Bolseiro (*) 76.79€ 
Quarto duplo com WC 
privativo, com acesso a 

copa partilhada 
Estudante do IPC, Não Bolseiro 95.00€ 

Estudante do IPC, Internacional 
ou ERASMUS 125.00€ 

Apartamento T1  
(1 quarto) 

Estudante do IPC 180.00€ 
 

Quartos duplos e single 
com WC privativo e 

cozinha tipo Kitchenette 
 
 

Apenas disponível nas 
Residências de Bencanta 

(R1 e R2) 
 

(***) 

Estudante do IPC, Internacional 
ou ERASMUS 200.00€ 

Outros membros da Comunidade 
Académica (**) 220.00€ 

Apartamento T2 
 (2 quartos) 

Estudante do IPC 150.00€ 

Estudante do IPC, Internacional 
ou ERASMUS 170.00€ 

Outros membros da Comunidade 
Académica (**) 190.00€ 

Diárias  
(por noite) 

Quarto duplo Standard 10.00€ 
Aplicado em estadias 

pontuais ou ajustes de 
mensalidades, quando 
mais vantajoso para o 

Residente 
Apartamento 10% do valor da 

mensalidade 
 
 

(*) valor calculado de acordo com o nº 1, do artigo 19º, Despacho n.º 5404/2017, 21 de junho 
(**) docentes, não docentes e investigadores do IPC e de outras instituições de ensino superior 
(***) nos apartamentos com quarto single, poderá admitir-se a opção de partilha, mediante requerimento, passando a quarto duplo, com redução 
da mensalidade em 10% para cada residente. 
 
 

Suplemento de Alimentação (só para residentes) 

Meia Pensão 44.39€ 
Opção a conjugar com mensalidade de alojamento. Inclui 1 refeição por dia, em dias de 
funcionamento das cantinas, de acordo com o procedimento para adesão ao suplemento de 
alimentação. 

Pensão 
Completa 81.08€ 

Opção a conjugar com mensalidade de alojamento. Inclui 2 refeições por dia, em dias de 
funcionamento das cantinas, de acordo com o procedimento para adesão ao suplemento de 
alimentação. 

 

Prazos de pagamento 

Mensalidade 

Estudantes 
Bolseiros 

Até 5 dias úteis da data de recebimento do complemento do mês a que respeita 

Outros 
estudantes 

Até ao 8º dia do mês a que respeita ou dia útil anterior, no caso de fim de semana ou 
feriado 

Caução 50.00€, pago no momento da aceitação da vaga 
Diárias Pago no momento da entrada no alojamento  

 

 

Notas: Tabela aprovada pelo Conselho de Ação Social dos SASIPC, no dia 27 de setembro de 2021 
             Em vigor a partir do dia 1 de outubro de 2021 inclusive 
 
Coimbra, 27 de setembro de 2021 
 
O Administrador dos SASIPC, João Lobato 


