
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE 

Paço de Arcos 

 

Deliberação nº 1/2019 

 

O Conselho de Gestão, em reunião no passado dia 27 de junho, deliberou por 

unanimidade, o seguinte: 

 

a) Aprovar a tabela de preços das mensalidades de alojamento na Residência de 

Estudantes, para o ano letivo de 2019/2020, sob proposta do Serviço de Ação 

Social.  

Os valores aprovados tiveram por base o disposto no decreto-lei nº 36/2018 de 

24 de julho, que determina aumentos de preços de alojamento até ao valor 

máximo permitido pela taxa de inflação no ano anterior (2018). 

Assim para o ano letivo 2019/2020 a tabela passará a ser a seguinte: 

i) 1º Piso: Quartos de 4 camas – 112,66€/mês/cama; 

ii) 2º Piso: Quartos de 2 camas – 133,14€/mês/cama; 

iii) 3º Piso: Quartos de 2 camas – 133,14€/mês/cama; 

                           Quartos de 3 camas – 122,90€/mês/cama; 

iv) 4º Piso: Quartos de 1 cama –  153,62€/mês; 

                           Quartos de 2 camas – 133,14€/mês/cama; 

v) 5º Piso: Quartos de 1 cama – 153,62€/mês; 

                           Quartos de 2 camas – 133,14€/mês/cama. 

 

b) Manter os valores para dormidas ocasionais na Residência:  

i) Alunos internos com matrícula válida em 2019/2020: 20,00€/noite; 

ii)   Outros utilizadores devidamente autorizados pelo SAS: 25,00€/noite. 

 

c) Atualizar a taxa de utilização de energia para 10,00€ mensais para os alunos 

alojados na Residência de Estudantes. No caso de o aluno residente utilizar o 

quarto por um período igual ou inferior a 15 dias, a taxa a aplicar será de 5,00€. 

Estão isentos desta taxa os estudantes bolseiros com complemento de 

alojamento.  

 

d)  No que diz respeito aos valores das senhas de refeição no refeitório, os 

valores serão:  

i) Alunos internos com matrícula válida em 2019/2020: 2,75€; 

ii) Outros utilizadores: 4,75 €. 



 

e) O valor do aluguer de suportes de bicicletas, instalado no interior da 

Residência de Estudantes será: 

i) Aluguer semestral: 12,50€; 

ii) Aluguer anual: 20,00€. 

 

 

Paço de Arcos, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove. 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Gestão 

 

 

Prof. Doutor Luis Filipe Baptista. 

 

 

 


