
 
 

 

Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008) implementado na prestação de serviços e apoios na 
atribuição de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e 
atividades desportivas e culturais e o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar (ISO 22000:2005) 
implementado na prestação de serviços alimentação em todas cantinas e em todos bares dos SASUM. 
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Residências 
Universitárias SASUM 
 
Preços Diários de 
Alojamento  
 
 

 i) Atualização dos preços diários de alojamento por cama, a partir de 1 de setembro 
de 2017  

Estudantes (internos (a) e externos).....................................................................10,00 euros 
Professores/Trabalhadores (internos (a)) …………………………………………………….16,00 euros 
Camaratas …………………………………………………………..………………………………….8,00 euros 
Externos - ……………………………………..……………………………..………………………..18,00 euros 
Congressos - ………………………………………………………………..………………………..18,00 euros 

 (a) da Universidade do Minho 
  Os preços dos quartos individuais são acrescidos de 30% do valor base acima referido  

Em todas as situações apresentadas o pagamento é sempre realizado antecipadamente. 
 

ii) Os preços a praticar pelo alojamento nos quartos existentes nos apartamentos 
situados no Bloco D da Residência Universitária de St.ª Tecla, são os seguintes a partir 
de 1 de setembro de 2017: 

O cálculo do custo da permanência nos apartamentos é sempre mensal. Se a permanência 
for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço diário de 18€; caso seja solicitada 
ocupação individual acresce 30% do valor base. 

 
Informa-se, ainda, que os encargos com eletricidade no alojamento a suportar pelos SASUM são 
os seguintes: 

- 1.º semestre 
Quartos Duplos: 15 euros /quarto. 
Quartos Individuais: 12 euros /quarto 

- 2.º semestre 
Quartos Duplos: 11 euros /quarto.  
Quartos Individuais: 9 euros /quarto 

 
iii) Para qualquer elemento que não seja estudante, aos valores indicados acima e 
relativos ao alojamento, acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Devido aos procedimentos de acolhimento nas Residências Universitárias, a entrada nos quartos, 
no 1º dia solicitado, é considerada a partir das 9h00 da manhã (e não 00h00). 
 
Universidade do Minho, 1 de agosto de 2017 
 
O Administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho 

 
Carlos Duarte Oliveira e Silva 

Edifício Tipo de alojamento Preço mensal 

Quarto individual 280,00€ Bloco D St.ª Tecla 
Apartamentos Quarto duplo 190,00€ (por pessoa) 

 


