
 

ALOJAMENTO PRIVADO E TEMPORÁRIO 

 
O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) não dispõe de uma Residência Universitária com 

capacidade suficiente para albergar os estudantes de mobilidade, como tal o Gabinete de Relações 

Internacionais do IPCA faz uma pesquisa de Alojamentos Privados disponíveis na cidade de Barcelos, 

criando assim uma base de dados para os estudantes poderem escolher os seus alojamentos consoante 

as suas preferências.  

Caso os estudantes prefiram soluções alternativas é importante salientar que a oferta é reduzida, mas 

gostaríamos também de fornecer algumas soluções alternativas, tais como alojamentos temporários, até 

os estudantes encontrarem alojamento privado definitivo. 

 

ALOJAMENTO PRIVADO 

Por forma a melhorar e facilitar o processo de alocação de quartos, algumas alterações foram 

introduzidas para o ano letivo 2018/2019. A partir de agora, os estudantes têm a oportunidade de 

pesquisar e selecionar os alojamentos da sua preferência, de acordo com as suas necessidades e 

disponibilidade. 

 

A oferta de alojamento atual, poderá ser consultada no seguinte link: IPCA HOME. 

Salientamos ainda que as casas orientadas especificamente para estudantes de mobilidade estão 

assinaladas com a palavra “erasmus”. 

 

Informações sobre as condições do alojamento estão disponíveis em todas as ofertas, incluindo o valor 

mensal da renda, despesas adicionais a serem consideradas ou a distância do alojamento ao campus do 

IPCA. 

Este novo procedimento responsabiliza o estudante pelo contacto direto com o senhorio ou seu 

representante, cujo contacto de email está indicado no final da descrição de cada oferta. 

 

Mais ofertas poderão ser adicionadas gradualmente. É importante sublinhar que a oferta de alojamento 

na cidade de Barcelos é escassa, pelo que o aconselhamos a agir de acordo com as indicações o mais 

rápido possível. 

Ressaltamos que, uma vez finalizado o processo de negociação e confirmado o interesse numa 

determinada oferta, estará automaticamente a comprometer-se com a ocupação do alojamento durante 

todo o período de mobilidade (duração mínima média de 5 meses). Deverá ainda pagar em adiantado o 

primeiro e último mês aquando da chegada. 

 

 

ALOJAMENTO TEMPORÁRIO 

Os estudantes poderão optar por um alojamento temporário, enquanto procuram por si próprios um 

alojamento definitivo. Para vos auxiliar, o GRI poderá apenas disponibilizar a Oferta de Alojamento 

Privado ainda por ocupar. 

Para vos ajudar nos primeiros dias, gostaríamos de vos fornecer algumas opções de alojamento 

temporário, que poderão utilizar até encontrarem alojamento privado definitivo:  

 

 

http://www.ipcahome.aaipca.pt/


 

 

Residencial Arantes AL 

Endereço/localização: Av. da Liberdade, nº 35 – 1º 4750-312, Barcelos, Portugal 
Telefone: (+351) 253811326 
http://residencialarantes.webnode.pt/ 
E-mail: residencialarantes@sapo.pt 
 

Barcelos Way Guest House 

Endereço/localização: Rua de Custódio José Gomes Vilas Boas, nº 44, 4755-059, Barcelinhos, Barcelos 
Telefone: (+351) 253825090 / (+351) 932912575 
http://www.barcelosguesthouse.com/ 
E-mail: reservas@barcelosguesthouse.com 
 

As reservas deverão ser feitas diretamente. 

 

Poderás consultar ainda os seguintes websites: 

 

https://www.airbnb.pt/ 

http://www.booking.com/ 

http://www.ipcahome.aaipca.pt/  
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