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RESIDÊNCIA FRAÚSTO DA SILVA 

ANO LECTIVO 2016/17 | PREÇÁRIO 
(Aprovado pelo Conselho de Acção Social, na sua reunião de 24/02/2016) 

 

 
Preços em vigor de 1 de Setembro a 30 de Junho 

  MENSALIDADE                                                                           
DIÁRIA                                                               

(1) 

  
BOLSEIROS 
SASNOVA 
(isentos de 

IVA) 

ALUNOS, 
INVESTIGADORES 

PROFESSORES 
(isentos de IVA) 

UNIDADES 
ORGÂNICAS 

DA NOVA 
(inclui IVA 6%) 

VISITANTES 
(inclui IVA 

6%)  

ALUNOS, 
INVESTIGADORES 

PROFESSORES 
(isentos de IVA) 

UNIDADES 
ORGÂNICAS 

DA NOVA 
(inclui IVA 

6%) 

VISITANTES 
(inclui IVA 

6%) 

QUARTO 
DUPLO          

(WC Partilhado) 
73,36€ (2) 150 € 159 € 200 €  15 € 16 € 17 € 

QUARTO 
DUPLO (c/WC) (3) 175 € 185 € 225 €  20 € 21 € 22 € 

QUARTO 
INDIVIDUAL  

(WC Partilhado) 
(4) 195 € 207 € 250 €  23 € 24,50 € 25,50 € 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

(c/WC) 
  295 € 313 € 350 €   30 € 32 € 33 € 

      
  

 

APARTAMENTO 
1 pax 500 € 520 € 540 € 

 

30 € 32,50 € 35 € 

T1 2 pax 700 € 730 € 750 € 

 

50 € 53 € 55 € 

 
 
Nos meses de Julho e Agosto os preços são os que constam da coluna “Visitantes (IVA 6%)”. 

 
Fichas de máquina de lavar = 1,50€ (Pack de 4 = 5,0€)  |  Fichas de máquina de secar = 2,00€ (Pack de 4 = 6,0€) 
Aluguer de TV = 5,0€ / mês  |  Aluguer de frigorífico = 7,50€ / mês (IVA incluído à taxa de 23%). 

 
Mediante disponibilidade poderá ser requisitado um serviço de limpeza com o valor de 6,0 € por hora (IVA incluído à 
taxa de 23%). 

 
(1) O valor diário do Alojamento tem os seguintes descontos  

Estadias ≥  5 dias – A partir do 5ª dia os dias são cobrados com 25% 

Estadias de grupos (≥ 10 pessoas) –  Sob consulta 

(2) Nos termos do Despacho nº 8442-A/2012, do MEC, de 22 de Junho de 2012, o valor base a pagar nas residências corresponde a 17,5%do IAS. 

(3) Caso existam vagas disponíveis, poderão ser utilizadas por Bolseiros com uma mensalidade de 140€. 

(4) Caso existam vagas disponíveis, poderão ser utilizadas por Bolseiros com uma mensalidade de 150€. 
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