
 

ALOJAMENTO 

 

Se és estudante deslocado ou candidato à FDUL o alojamento em 

Lisboa é algo que te deve preocupar. As casas e quartos em Lisboa 

estão com um preço acima da média em comparação com outras zonas 

do país. Apresentamos-te várias opções de alojamento para que possas 

tomar uma decisão informada sobre onde irás viver na tua passagem 

pela FDUL. 

 

1. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 

DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (https://www.sas.ulisboa.pt/index.php 

este link deve ser uma hiperligação no título, não deve constar por 

extenso no site!) 

 

Os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASUL) 

possuem dezasseis Residências Universitárias, destinadas ao 

alojamento de estudantes da Universidade de Lisboa, dos graus de 

Licenciatura e Mestrado, que necessitem de estar deslocados do seu 

agregado familiar para frequência das atividades académicas. Os 

preços praticados são bastante acessíveis e variam tendo em conta uma 

série de fatores, nomeadamente ser-se bolseiro da DGES. 

 

“Entrei para uma residência universitária em 2018. A experiência é 

ótima! Conhecemos amigos de todo o país e de vários cursos da 

Universidade de Lisboa! Grande espírito de amizade numa 

residência!” – Testemunho de um estudante da Faculdade de Direito 

numa Residência Universitária dos SASUL 

 

 

https://www.sas.ulisboa.pt/index.php


Candidatura ao alojamento 

• A candidatura ao alojamento é feita online a partir do dia 2 de 

setembro e não têm data de término. Contudo as candidaturas tardias 

ficam sujeitas à existência ou não de vagas sobrantes pelo que 

recomendamos que te candidates assim que possível. Para efetivares 

a tua candidatura deves consultar a secção de alojamento no site dos 

SASUL https://www.sas.ulisboa.pt/index.php e fazer um registo no 

site dos SASUL (utliza a tua conta campus para tal!). Caso sejas um 

novo aluno e sintas dificuldades para efetuares a candidatura podes 

comunicar com os SASUL através do telefone: 213 611 700 ou email 

alojamento@sas.ulisboa.pt ). 

Consulta aqui a tabela de preços do alojamento nas Residências 

Universitárias. (Colocar a imagem que segue em anexo como 

hiperligação para baixar na palavra AQUI.) 
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2. RESIDÊNCIAS PRIVADAS EM LISBOA 

 

Existem inúmeras residências privadas em Lisboa, que praticam 

diferentes preços. Todas elas têm a vantagem de possibilitar que os 

alunos partilhem espaços, vivências e experiências comuns nesta fase da 

sua vida. 

o Fundação Cidade de Lisboa - 

https://www.fundacaocidadedelisboa.pt/pt/residencia-

universitaria.html  

o Fundação Maria Antónia Ribeiro - https://www.fmabarreiro.pt 

o Domus Nostra - http://domusnostra.net/wordpress/ 

o U.hub - https://uhub.eu/pt/location/lisboa/ 

o Cofre - https://www.cofre.org/residencia-universitaria-lisboa.html 

o Residência Feminina Alámos: https://www.alamoslisboa.org/ 

o Residência Masculina Montes Claros: https://montesclaros.pt/ 

o Residência Masculina Pio XII: https://colegiopio12.com/ 

o Student Ville - https://www.studentville.pt 

o Collegiate - https://www.collegiate-ac.pt/residencia-

universitaria/lisboa/ 

o The Housing Concept - https://www.thehousingconcept.com 

o Nine Student Living - http://www.ninestudentliving.com/ 

o Smart Studios - https://smartstudios.pt 

o Recall - https://recall.pt 
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3. QUARTOS PARA ARRENDAR  

 

Para além das residências de estudantes existe também a opção de 

arrendar um quarto numa casa partilhada. Aconselhamos-te a 

celebrares um contrato de arrendamento e a evitares situações 

irregulares que podem originar diferentes problemas. Lembra-te ainda 

de ires visitar a casa/quarto antes de te celebrares o teu contrato para 

que as tuas expectativas não sejam defraudadas! Aqui estão alguns 

sites e páginas de Facebook onde poderás procurar quartos e contactar 

os senhorios: 

 

o https://www.facebook.com/AlugarQuartoEmLisboa 

o https://www.facebook.com/groups/1110160475674286 

o https://www.facebook.com/groups/203026150206010/ 

o https://www.facebook.com/groups/1685988104973292/ 

 

o https://www.uniplaces.com/pt  Podes obter um desconto de 20% na 

Taxa Uniplaces com o Código UP20AAFDL, em toda a Europa! 

o https://www.ondacity.com 

o http://www.lisbon4u.com/#home 

o https://www.placetostay.pt/ 

o https://www.spotahome.com/pt 

o https://www.bquarto.pt/lisboa/tenho-quartos-para-alugar-lisboa 

o https://www.roomgo.pt/portugal/lisboa-companheiros-de-quarto 

o https://housinganywhere.com/pt/s/Lisboa--Portugal 

o https://inlifeportugal.com/pt/alojamento-estudantes-lisboa/ 
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