Catálogo
Alojamento Longa Duração
Universidade da Beira Interior

Covilhã | Portugal

Residência de Docentes
Rua Morais do Convento

Ocupação de longa duração ------------- 258,20€
Por cada cama adicional + 3 €/mês

(Ao valor da ocupação de longa duração acresce o valor de água e luz)

Descrição:

Equipamento:

29 Apartamentos T0 compostos por:
. 1 cama de casal
. Kitchenette
. 1 WC

. Ligação wireless
. Fogão Elétrico
. Forno
. Frigorífico
. Ar Condicionado
. Cilindro eléctrico
. Roupa de cama e casa de banho
. Loiças
. Serviço de lavandaria

Condições de Alojamento
A escolha da residência é feita pelos serviços da Universidade da Beira Interior, em função da
disponibilidade.
Nas estadias de longa duração é elaborado um contrato de aluguer bem como um contrato de
comodato.
É necessária a apresentação de um cartão de identificação.

Apartamentos Fundo Fomento
Rua Cidade do Fundão

Ocupação de longa duração:
Por utente -------------------------------------- 144,64€
Por família --- --------------------------------- 378,13€

(Ao valor das ocupações acresce o valor da electricidade + água + gás de botija)

Descrição:

Equipamento:

4 Apartamentos T4 compostos por:
. Sala de Estar
. Sala de Estudo
. 1 quarto casal
. 2 quartos individuais
. Cozinha com dispensa
. 2 WC

. TV
. Aquecedor
. Fogão com Forno
. Forno Micro-Ondas
. Frigorífico
. Cilindro eléctrico
. Máquina de lavar roupa

(Não inclui roupa de cama e casa de banho)

Condições de Alojamento
A escolha da residência é feita pelos serviços da Universidade da Beira Interior, em função da
disponibilidade.
Nas estadias de longa duração é elaborado um contrato de aluguer bem como um contrato de
comodato.
É necessária a apresentação de um cartão de identificação.

Apartamento T2 Penedos Altos
Rua Dr. Guilherme Raposo Moura

Ocupação de longa duração:
Por utente -------------------------------------- 129,64€
Por família ------------------------------------- 259,29€

(Ao valor da ocupação acresce o valor da água + electricidade + gás – botija)

Descrição:

Equipamento:

Apartamento T2 composto por:
. 2 quartos individuais
. Sala com lareira
. Cozinha
. 1 WC comum

. TV
. Aquecedor
. Máquina de Lavar Roupa
. Máquina de Secar
. Fogão
. Forno
. Frigorífico
. Cilindro
. Aspirador
. Ferro e Tábua de engomar
(não inclui roupa de cama nem de casa de banho)

Condições de Alojamento
A escolha da residência é feita pelos serviços da Universidade da Beira Interior, em função da
disponibilidade.
Nas estadias de longa duração é elaborado um contrato de aluguer bem como um contrato de
comodato.
É necessária a apresentação de um cartão de identificação.

Apartamento T3 Penedos Altos
Rua Dr. Guilherme Raposo Moura

Ocupação de longa duração:
Por utente -------------------------------------- 144,64€
Por família --- --------------------------------- 378,13€

(Ao valor das ocupações acresce o valor da água + electricidade + gás – botija)

Descrição:

Equipamento:

Apartamento T3 composto por:
. Sala com lareira
. 1 quarto de casal
. 1 quarto duplo
. 1 quarto individual
. Cozinha
. 1 WC comum

. TV
. Aquecedor
. Máquina de Lavar Roupa
. Máquina de Secar
. Fogão
. Forno
. Frigorífico
. Loiças
. Varinha Mágica
. Esquentador
. Aspirador
. Ferro e Tábua de engomar
. Roupa de cama e casa de banho

Condições de Alojamento
A escolha da residência é feita pelos serviços da Universidade da Beira Interior, em função da
disponibilidade.
Nas estadias de longa duração é elaborado um contrato de aluguer bem como um contrato de
comodato.
É necessária a apresentação de um cartão de identificação.

