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Alojamento 

 

Residência de Estudantes do IPT (Campus de Tomar, Abrantes e Mação) 

 

Abrantes e Tomar: o IPT oferece a possibilidade de alojamento nas Residências de 

Estudantes. Para isso, é necessário preencher uma ficha de candidatura 

(http://www.gri.ipt.pt/download/site/gri/1516/INCOM/1516accommodationstudentsstaff.doc) e enviá-la para 

gri@ipt.pt . Contudo, a admissão não é garantida dado que as vagas são limitadas. Os 

resultados de admissão saem pouco antes do inicio do semestre letivo. 

As residências têm quartos duplos e triplos com acesso a uma cozinha e sala comum. Em 

casos excecionais a residência feminina tem quartos individuais que só poderão ser 

disponibilizados em caso de problemas de saúde ou outros devidamente justificados. Os 

quartos estão mobilados e equipados com edredões, roupa de cama e toalhas de casa de 

banho. As toalhas são mudadas semanalmente. Os espaços comuns são limpos diariamente 

mas os estudantes são responsáveis pela limpeza do quarto onde estão alojados. A cozinha 

está equipada com um fogão, frigorífico, micro-ondas mas sem louça ou talheres. Os preços 

variam entre 86€ e 109€. 

Mação: os estudantes podem ficar na Residência do Museu de Mação por cerca de 150,00 € 

/mês (alimentação e gás não incluídos), tendo à disposição quartos duplos com roupa de 

cama incluída, máquina de lavar roupa frigorífico e micro-ondas. Os estudantes candidatos 

a alojamento devem preencher a Ficha de candidatura a alojamento e enviá-la para o 

Gabinete de Relações Internacionais por fax ou correio eletrónico (ver os contatos no final 

da página). No entanto, a atribuição de alojamento não é garantida, pois a procura supera a 

nossa capacidade de oferta. 
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Mais informações aqui: 

http://portal2.ipt.pt/pt/ipt/servicos_de_acao_social/apoios_indiretos_alojamento/%20sas

@ipt.pt/apoios_indiretos_alojamento/ ou contacta: sas@ipt.pt. 

Se tiveres dúvidas podes ainda contactar GRI: gri@ipt.pt 

 

 

Arrendamento de Quartos ou Apartamentos Particulares (Tomar, Abrantes e Mação) 

 

Os estudantes têm também a possibilidade de arrendar um quarto num apartamento ou 

um apartamento. Os preços dos quartos variam entre 100 € e 150 € dependendo do quarto 

e das condições de arrendamento. O preço de um apartamento com 3 quartos é de 

aproximadamente 400 €, dependendo da qualidade do apartamento e das condições de 

arrendamento. 

Em Mação existem casas para arrendamento por cerca de 350/400 €/mês, que podem ser 

partilhadas por 2 ou 3 estudantes. 

 

Alojamento em Residência Particular (Cidade de Tomar) 

 

Os estudantes têm também a possibilidade de arrendar um apartamento individual ou 

duplo na Residencial de Santa Marta a 500 m do Campus do IPT. Para mais informações 

contactar: residesantamarta@hotmail.com 

 

 
 

 

 

Alojamento nos Primeiros Dias de Estadia ( Tomar) 

 

Para uma estadia temporária até encontrares o local ideal para ficares dispões na cidade de 

um Hotel e várias Residenciais e Pensões. 

 

A Pensão Luanda (http://www.residencialuanda.com/ ) habitualmente assegura preços especiais 

para estudantes do IPT: 
 
O Thomar 2300 Hostel também pode ser uma opção interessante: 

 http://hostel2300thomar.com/index.php?lang=pt& 
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Alojamento nos Primeiros Dias de Estadia (Cidade de Abrantes) 

 

Para uma estadia temporária até encontrares o local ideal para ficares dispões na cidade de 

um Hotel e várias Residenciais e Pensões. Uma opção temporária poderá ser também o 

alojamento da Pousada da Juventude de Abrantes. 

 

 
 
(https://pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/abrantes/ )  

 

 

 

 Nota: Não te esqueças de avisar o GRI sobre a data da tua chegada! 

  

 


