
19/10/2022Considerações gerais
Requisitos para se alojar com a ALUNI 

1. Idade entre os 18 e 35 anos (*)
2. Ser ou ter sido estudante universitário
3. Ser estudante ou trabalhador durante o período de alojamento

Tipos de quartos segundo a gestão 
De acordo com o contrato entre cada propietário e a ALUNI, as responsabilidades das tarefas
relativamente à habitação e aos estudantes são repartidas de diferentes formas.

Há três tipos de gestão entre cada proprietário e ALUNI. A gestão básica, a gestão de pagamentos e a
gestão integral. Na seguinte tabela encontra-se representado a distribuição de tarefas. (explicado com
mais detalhe nas diversas secções deste Manual.

Verificação da habitação para
devolução da caução

Gestão de
pagamentos

Gestão
integral

Cobrar a renda mensalmente e
gastos de consumo

PROPIETÁRIO ALUNI

Mostrar a habitação aos
estudantes de ALUNI

PROPIETÁRIO ALUNI
Gestão de chaves

Manutenção e limpeza

Verificação da habitação para
devolução da caução

A ALUNI informa cada estudante sobre o tipo de gestão que tem acordado com o proprietário da sua
habitação para este saber a quem se terá de dirigir durante o seu alojamento (por exemplo, pagamento da
renda mensal, reportar alguma avaria, etc.).

Identificação na ALUNI (do estudante, da habitação e do quarto) 
Cada estudante da ALUNI possui um número de identificação (ID do estudante) o qual deve memorizar,
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Reserva

uma vez que é necessário para tratar de qualquer assunto com a agência.

Cada quarto também apresenta o seu número de identificação (ID do quarto).

Dentro de cada habitação, cada quarto apresenta um número de referência composto pelo número da
habitação e pelo número do quarto (ID do quarto).

Normalmente os quartos numeram-se de acordo com a sua proximidade à porta de entrada.

Informação ao cliente 
Qualquer incidente relacionado com a habitação, caso esta seja de gestão básica ou de gestão de
pagamentos soluciona-se através do contacto com o proprietário, caso seja de gestão integral deve entrar
em contacto com o escritório da ALUNI.

Caso o proprietário não solucione o problema ou, por outro lado, os funcionários da ALUNI não atuem
corretamente, o estudante deve enviar um email à direção da empresa atencionalcliente@aluni.net
reportando o problema, informando a solução do proprietário e/ou do escritório da ALUNI.

Como reservar um quarto na ALUNI? 
É muito fácil. Este vídeo explica num minuto.

Através desta página web apenas tem de selecionar o quarto pretendido e fazer um clique no botão laranja
“Reservar agora”:

Como é possível observar na imagem anterior, o processo de reserva é constituído por cinco passos:

Confirmar a oferta: datas de chegada e saída, e o quarto pretendido.
Confirmar que se cumprem as condições para efetuar o contrato com a ALUNI.
Pagar a caução. O pagamento poderá ser com cartão de crédito ou por transferência
bancária.
Completar os dados da ficha.
Descarregar os documentos. O contrato definitivo poderá ser descarregado assim que a
ALUNI confirme que todos os dados estão em conformidade.

Onde e quando o estudante adquire os documentos comprovativos da sua
reserva? 

Se a reserva for efetuada online (modo mais frequente), ao finalizar o processo de reserva pode
descarregar os documentos comprovativos da sua reserva. Estes documentos estão marcados com um
selo designado “documento provisório” até que a ALUNI verifique a sua reserva. Normalmente, em menos
de 24 horas a ALUNI verifica as reservas e altera os documentos para definitivos.
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Os documentos são os seguintes:

1. Cópia do contrato de arrendamento do quarto.
2. Dados de chegada, com os dados exatos da habitação, dados para contactar com o proprietário

(ou com a pessoa correspondente da ALUNI, caso seja um quarto de “gestão integral”).
3. Justifição da realização de pagamento.

Certificado de alojamento 
Se o estudante necessita de um “certificado de alojamento”, pode solicitar à ALUNI que o envie.

Si se envía por email, 45 €. Si se envía por correo certificado, 95 €

Para o certificado de alojamento é necessário que se cumpram as seguintes condições:

1. Que o inquilino tenha pago a caução na TOTALIDADE
2. Que o inquilino tenha pago a comissão de gestão do contrato
3. Que o período de alojamento seja superior a 120 dias

Política de Cancelación 
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al
pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
devolverá la totalidad del importe.

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
pero no la comisión de reserva.

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de
reserva).

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler.

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
deberá compensar al menos con un mes de fianza.

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se
hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso
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Caução

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu
programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.
Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes
de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la
habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Política de Cancelación durante el COVID-19 

Qual o custo da caução? 
O custo da caução corresponde ao preço da renda mensal do quarto reservado, no entanto apresenta um
mínimo de 250 euros. Por exemplo, se o quarto tem um valor mensal de 150 euros, a caução será de 250
euros mas, por outro lado, se o quarto for de 450 euros, a caução será de 450 euros.

Como se paga a caução? 
A caução poderá ser paga de qualquer uma das seguintes maneiras:

1. Online (com cartão de crédito) a partir da página web da ALUNI.net, durante o processo de
reserva do quarto (ao visualizar cada quarto, na janela “Reserva agora”). Esta é a melhor opção.

2. Por transferência bancária para a correspondente conta da ALUNI. As instruções de pagamento
são indicadas durante o processo de reserva do quarto.

3. Em dinheiro (cash) no escritório da ALUNI.
4. Com cartão de crédito no escritório da ALUNI.

Com cartão de crédito no escritório da ALUNI.

Qual o objetivo da caução? 
A caução-sinal possui uma dupla função: reservar o aluguer com antecedência (sinal) e para garantir que o
apartamento se deixará no mesmo estado aquando da entrega da caução. Por este motivo, não se
permite que o estudante pague a última mensalidade com a caução.
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Quem decide, em caso excepcional, a retenção da totalidade ou parte da
caução? 

ALUNI.net — e não o propietário — decide se deve reter parte ou a totalidade da caução em caso de
eventual incumprimento por parte do estudante.

Quando se recupera a caução? 
A caução será devolvida ao estudante ao finalizar a sua estadia. ALUNI.net tenta devolver a caução assim
que possível. Se por motivos excepcionais, ALUNI se atrasa mais de um mês na devolução da caução,
pagará o montante acrescido de juros por um período máximo de um mês.

Quais os requisitos para recuperar a caução? 
1. Preencher o impresso com os dados bancários, disponível no painel de controlo online do

estudante,
2. Se o estudante se encontra num quarto gerido diretamente pelo propietário, deve apresentar à

ALUNI (ou enviar digitalizado para fianzas@aluni.net) o Certificado de devolução da caução
assinado pelo propietário.

3. Deixar o apartamento e o quarto no estado em que o recebeu:

4. Devolver as chaves do alojamento. Nos quartos geridos pela ALUNI é necessário devolver as
chaves no escritório e não ter quebrado o chaveiro de segurança entregue pela ALUNI (ver
secção “Sobre as chaves”).

5. Deixar o quarto limpo, arrumado, sem lixo. Os armários devem encontrar-se vazios e limpos. O
caixote do lixo vazio. O jogo de lençóis em cima do colchão.

6. Estar ocorrente dos pagamentos, do aluguer e dos consumos
7. Preencher online o questionário Check List de Saída (disponível nesta página web na zona do

usuário)

Quais as formas de recuperar a caução? 
A devolução poderá ser feita de três formas:

1. Devolução com cartão de crédito,
2. Devolução por transferência bancária para a conta indicada pelo estudante
3. Troca da caução com outro estudante amigo.

Para recuperar a caução mediante transferência é NECESSÁRIO preencher os dados bancários no
formulário disponível no painel de controlo online do estudante da ALUNI.

Para os estudantes que não pertencem à União Europeia, o modo mais vantajoso é a devolução no seu
cartão de crédito, no entanto isto só é possível caso tenha pago com o respectivo cartão através da
ALUNI.net nos doze meses anteriores à data de devolução da caução.
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Chegada

Que podem fazer, com a caução, os estudantes que se encontrem vários
anos numa habitação? 

Os estudantes que pretendam continuar no mesmo apartamento durante o curso seguinte, podem solicitar
à ALUNI.net que lhes guardem a caução de ano para ano.

Caso queiram assegurar o quarto, devem deixar assinado e pago o contrato seguinte antes de ir de férias
e antes da revisão do quarto.

Perde-se a caução caso se deixe a habitação antes do final do contrato? 
Se o estudante decidir abandonar o apartamento antes de expirar o seu contrato, perderá o montante da
caução, segundo o estipulado contrato.

Se o estudante que pretende quebrar o contrato, antes de partir, consiga outro estudante que o substitua
durante o mesmo período, poderá recuperar a caução.

Impresso de instruções de chegada 
Aquando do término do processo de reserva online descarrega-se um documento personalizado com
instruções de chegada. Nesse documento encontram-se os dados do contacto do proprietário, a morada
exata da habitação, conselhos sobre transportes públicos desde os aeroportos, etc.

Como avisar antes de chegar? 
Duas ou três semanas antes de chegar, o estudante tem sempre de confirmar, por email ou por telefone, o
dia e a hora da sua chegada, para que ALUNI.net avise o proprietário e, se houver, os restantes estudantes
da habitação.

Que devo fazer quando a chegada não coincide com o horário de abertura do
escritório da ALUNI ou quando chega em dia não laboral? 

Na página da ALUNI pode consultar o horário laboral em cada oficina (encontra na seção “contactar”, onde
deve seleccionar a oficina de destino, e em baixo à direita, ao passar o cursor sobre o texto “Feriados”
onde se encontra uma lista com os feriados).

Se o estudante chega fora do horário de funcionamento do escritório da ALUNI (por exemplo, de noite, ou
ao fim de semana) e, se o proprietário não o puder receber bem como nenhum companheiro da habitação,
terá de alojar-se provisoriamente por sua conta até abertura do escritório da ALUNI. Nestos casos, o
estudante, antes de viajar, pode solicitar à ALUNI.net informação de hostels próximos da sua habitação.

Por outro lado, o estudante também tem a possibilidade de solicitar uma “chegada especial”: que consiste
num serviço de ajuda ao estudante por parte de um funcionário da ALUNI fora do horário de
funcionamento do escritório. Este serviço tem um custo de 50 Euros, o qual deve pagar antes da sua
chegada e encontra-se condicionado ao acordo estabelecido pela ALUNI.

O primeiro dia no apartamento e o “Check list de chegada” 
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Chaves das habitações

Ao chegar à habitação, o estudante deve informar a ALUNI se se encontra com algum dano ou desprovido
de algo que deveria haver segundo o contrato.

Se o estudante não responde nos primeiros sete dias, torna-se responsável pelos danos e faltas no
apartamento. Para isso, existe o Check List de chegada, que se entrega com o Kit de acolhimento e que se
deve preencher na página de Internet, a partir do painel de controlo do estudante.

É muito importante, antes de usar a cama, comprovar que o colchão tem protetor, como demonstrado na
seguinte imagem:

Se o estudante deseja alterar de habitação antes do término do contrato 
Quando um estudante escolhe uma habitação, apenas a pode alterar quando terminar o se contrato.

A ALUNI proporciona, na sua página de Internet, informação suficiente (planta, fotos, referências de outros
estudantes, avaliação de todos os detalhes da habitação...) para que o estudante possa escolher o seu
quarto sem a necessidade de o ver diretamente.

No entanto, se o estudante pretende estar mais seguro, pode ver o apartamento antes de pagar a caução.

Aqueles estudantes que reservem o quarto sem o ver diretamente, assumem a responsabilidade de perder
a caução se, ao chegar à habitação, não lhes agrade e não pretendam alojar-se.

O estudante deve ter em conta que, a partir do momento da sua reserva, o quarto que escolheu deixou de
estar disponível para outros estudantes, dado que caso não pretenda alojar-se, causa um prejuízo a
terceiros (aos estudantes e ao proprietário).
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Realização do Contrato

Onde adquirir as chaves? 
Nas habitações diretamente geridas pela ALUNI o estudante deve adquirir as chaves no escritório da
ALUNI pelo que ao terminar a estadia deve devolvê-las no mesmo escritório. Nas restantes habitações o
estudante recebe as chaves diretamente do proprietário e quando termina a estadia deve devolvê-las ao
mesmo.

Se o estudante aquire as chaves no escritório da ALUNI deve assinar um documento de “Recepção das
Chaves”, que indica o número de chaves recebidas, a habitação a que pertencem e a data em que as
recebe.

Quando o estudante recebe as chaves estas encontram-se num “chaveiro de segurança” e portanto, não
deve quebrar o chaveiro, caso contrário perderá a caução.

É necessário devolver as chaves para recuperar a caução? 
Para recuperar a caução é necessário devolver as chaves antes de partir.

Se a habitação é de gestão básica ou gestão de pagamentos ━ salvo se ALUNI indique outra coisa ao
estudante ━, as chaves são devolvidas em mão ao proprietário. Nas outras habitações de gestão integral,
as chaves são devolvidas no escritório da ALUNI.

Nas habitações geridas diretamente pela ALUNI, se o estudante não puder devolver as chaves no horário
laboral, pode pedir a um amigo/a de confiança que as devolva em seu nome (no entanto sob
responsabilidade do primeiro). Por outro lado, também pode depositá-las na caixa especial de chaves do
escritório (perguntar antes onde se encontra), e enviar um email para llaves@aluni.net de modo a informar
que entregou as chaves na caixa especial de chaves.

Quando o estudante, ao terminar a sua estadia, devolve as chaves no escritório, solicita um documento
comprovativo da devolução (“Certificado de devolução de chaves”), que serve como prova para
recuperar a respetiva caução.

Por segurança, não se deve escrever a morada da habitação junto as chaves.

Quanto tenho de pagar a ALUNI.net pela gestão do contrato?
A ALUNI cobra ao aluno uma taxa pela gestão dos contratos, que varia de acordo com a cidade e a data
da reserva.

Se 30 dias antes do término do contrato, o estudante realize um segundo ou sucessivos contratos no
mesmo quarto por mais de cem dias, terá um desconto de 100% na gestão do contrato, sempre que o
segundo contrato ou sucessivos sejam imediatamente posteriores ao que tem em vigor.
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O estudante de uma instituição educativa ou empresa que tenha assinado o Acordo de colaboração de
alojamento com a ALUNI.net, terá um desconto sobre o
primeiro contrato, sempre que se cumpram as seguintes
condições:

1. O centro de estudo oferece ao aluno um código de
desconto exclusivo, previamente entregue pelo
ALUNI, usado apenas no momento do pagamento da
reserva.

2. Que a instituição acordada mantenha o link da
ALUNI.net na sua página web corporativa.

Quando surgem as obrigações do contrato?
Desde o momento em que se manifesta, via Internet, a vontade de reservar uma habitação e se paga a
caução, entende-se como estabelecido o contrato.

A assinatura do contrato é mais uma prova da realização do contrato. A partir desse momento, a
ALUNI.net reservou o quarto e esta deixou de estar disponível para outros estudantes.

Natureza do contrato
O contrato de aluguer do quarto é temporário, pelo que o estudante reconhece que não é essa a sua
habitação habitual, apenas e só a sua habitação temporária, vinculada ao período letivo ou ao estágio que
desempenhe numa empresa.

O estudante não tem direito ao prolongamento do contrato, como poderia tê-lo caso fosse a sua habitação
permanente.

Rescisão do contrato
O contrato termina naturalmente no final do período estabelecido.

Se o proprietário não cumpre as suas obrigações do contrato, o estudante deve comunicá-lo
imediatamente à ALUNI para que solicite formalmente o cumprimento ao proprietário.

Se o incumprimento persiste, e o estudante assim o solicita, a ALUNI, na sua qualidade de árbitro, poderá
rescindir o contrato e oferecer outro quarto ao estudante.

Se o estudante não cumpre as obrigações do contrato, deverá abandonar o apartamento, e perderá a
caução.

Direitos e obrigações do contrato
É muito importante ler detalhadamente os direitos e obrigações do Contrato da ALUNI de aluguer: trata-se
de um modelo comum para todos os estudantes e proprietários.

Entre as obrigações, destacam-se:

Cláusula B10: Os gastos de electricidade, gás e água
encontram-se ao cargo dos inquilinos, que pagarão
mensalmente ao proprietário.
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Cláusula B11: As visitas de amigos ou familiares à
habitação devem estar sob o consentimento dos
restantes residentes (em caso de alojamento familiar
requer sempre o consentimento do proprietário). Os
convidados não podem passar a noite (ALUNI
compromete-se de procurar alojamento em hostels ou
hotéis próximos).

Cláusula B12: Não se pode fumar nas zonas comuns da
casa: sala, cozinha, hall, casa de banho e corredores.

Cláusula B13: Os inquilinos respeitarão as normas da
vizinhança e, terão especial cuidado com os ruídos. Não
são permitidas festas nas habitações.

Cláusula B14: O horário da habitação é aquele estabelecido com os inquilinos (em caso de
alojamento familiar os inquilinos respeitarão o horário habitual da família). O horário deve ser
respeitado como norma do contrato, especialmente o tempo de estudo e noite. Também se
consideram normas do contrato os critérios de convivência que os inquilinos decidam por maioria,
como a distribuição das tarefas domésticas: esvaziar o lixo, limpar a cozinha, verificar o correio, etc.
No caso de alojamento em família, o estudante colaborará como um elemento adicional na
distribuição das ditas tarefas.

Cláusula B15: O titular da habitação não se
responsabiliza por roubos ou por danos nos bens
presentes na habitação dos inquilinos.

Cláusula B16: Os inquilinos respeitarão a decoração da
casa e, salvo autorização expressa do titular, não poderão
introduzir outros móveis na habitação. Não está permitido
pregar nem colar objetos nas paredes (ganchos,
adesivos...).
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Renda mensal

Cláusula B17: No se podem introduzir animais na
habitação.

Cláusula B18: No está permitida a posse de armas,
explosivos, o consumo de qualquer tipo de drogas
(incluída marijuana ou cannabis), nem o consumo
abusivo de bebidas alcoólicas, Também não está
permitido material pornográfico nem qualquer outro
material que tenha contra a dignidade, igualdade e
sensibilidade comum das personas (revistas, pósters,
etc.).

Qual o valor da renda mensal? 
A renda mensal é estabelecida por dias. O preço fixado no contrato corresponde a 30 dias. Por isso, se um
mês possui 31 dias, paga-se o dia adicional, e se possui menos de 30, descontam-se os dias
correspondentes.

A quem se efetua o pagamento da renda mensal? 
Nas habitações geridas pelo proprietário, o estudante paga diretamente ao proprietário, e nas habitações
geridas pela ALUNI o estudante paga diretamente à ALUNI (para que entregue esse dinheiro ao
proprietário).

Quando se paga a renda mensal? 
A renda deve ser paga antes do dia 6 de cada mês. Se o estudante atrasa o pagamento sem justificação
prévia, terá de pagar à ALUNI 8 € adicionais por cada dia de atraso.

Qual o método de pagamento? 
Nas habitações geridas pela ALUNI, o estudante paga o aluguer à ALUNI para que esta, por sua vez,
entregue o dinheiro ao proprietário. Nos restantes casos, o estudante paga diretamente ao proprietário de
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Manutenção da habitação

acordo com o acordado.

Quando o estudante efetua o pagamento à ALUNI, pode fazê-lo através de um dos seguintes modos:

1. Com cartão de crédito online (é a forma recomendada), através desta página web: pago online. É
muito importante que por cada pagamento indique o id do quarto e a descrição do pagamento.

2. Por transferência bancária para a conta do escritório da ALUNI, indicando claramente o nome do
estudante, o número de identificação do quarto e a descrição de pagamento. Poderá ver as
contas bancárias dos escritórios da ALUNI em ver aquí

3. Em dinheito no escritório da ALUNI
4. Com cartão no escritório central da ALUNI

Como se pagam os meses de chegada ou de saída? 
The student has to pay from the date of the beginning of his contract until the date of the end of his contract.
Obviously, if the student arrives some day later than the date of the start of his contract, he also pays the
days of delay, since from the beginning of his contract the apartment was reserved for the student. Likewise,
if the student leaves before the contracted date, he will have to pay until the end of his contract. 
As a general rule, most landlords only allow rental contracts to start and end with full fortnights. For
example, if you arrive on the 5th of the month, you have to sign up from the 1st; And if you arrive on the
17th, you have to contract from the 15th. And as regards the end date of the contract, it will have to end on
the 15th or the last day of the month. For example, if you plan to leave on June 28, you would have to make
a reservation until June 30, even if you leave on June 28. In any case, Aluni's website already shows this
condition when booking.

A renda mensal inclui os gastos por consumo? 
Na renda mensal não estão incluídos os gastos por consumo de gás, electricidade e água.

O custo costuma ser de 1,5 euros por dia, no entanto depende do consumo. O habitual é o pagamento de
acordo com a fatura.

Nas habitações geridas diretamente pela ALUNI.net o estudante paga 40 euros de gastos por mês e, a
cada trimestre atualiza-se os gastos segundo a faturação real, No final do contrato, realiza-se um ajuste
final, e o valor será devolvido ou cobrado ao estudante.

Se o estudante solicita, o proprietário tem a obrigação de mostrar as faturas representativas do consumo
realizado.

Se a habitação possui Internet, não tem de pagar à parte, uma vez que já se encontra incluído na renda
mensal.

Quando é mais barato o aluguer? 
Durante os meses de Junho, Julho e Agosto a maioria dos proprietários faz grandes descontos. Também
há descontos por períodos superiores a cem dias de alojamento.

Limpeza e reparações 

Nas habitações geridas pela ALUNI.net, os responsáveis pela manutenção, quando vão ao apartamento,
deixam um documento “Parte de serviços” para que os estudantes preencham e assinem, de modo a se
confirmar que terão recebido adequadamente o serviço (é importante verificar se o serviço foi realizado e
se as horas de entrada y salda estão corretas). Se o estudante acha que a pessoa encarregada do serviço
de manutenção não está cumprindo o seu trabalho adequadamente, deve reportá-lo imediatamente no

A habitação não é um hostel nem uma pensão: a lavagem da roupa, a limpeza dos quartos, os
alimentos, e todas as tarefas próprias de um hostel ou de uma pensão, são da competência exclusiva
dos estudantes e, portanto, não se podem exigir ao proprietário.

Porém, ALUNI.net garante uma manutenção mínima das zonas comuns. Este serviço de manutenção
não inclui a limpeza dos quartos, da loiça, a arrumação da casa e o esvaziamento do lixo.
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escritório da ALUNI.net e, deve recusar assinar o documento correspondente.

Os estudantes devem certificar-se que o apartamento está
sempre limpo e arrumado nas zonas comuns: pratos e panelas
arrumados, casa de banho sem roupa e toalhas, a sala e os
corredores arrumados. Não devem deixar objetos pessoais
nas zonas comuns da casa.

Os estudantes
têm direito a que
o proprietário
repare as avarias
das instalações e

dos electrodomésticos da habitação, sempre que não
tenham sido danificados por eles mesmos (neste caso, a
reparação estaria a cargo do estudante responsável, e caso
este não seja identificado, encargam-se todos os inquilinos
solidariamente).

Os estudantes têm a obrigação de comunicar ao proprietário ou à ALUNI.net, o mais cedo possível, as
avarias e danos do apartamento mas também as previsíveis. Podem reportar diretamente no escritório
da ALUNI.net, ou via email para averias@aluni.net e a ALUNI.net se encarregará de gerir a reparação o
quando antes ou de comunica-lo ao proprietário.

Conselhos para o cuidado da casa 
1. Esvaziar todos os dias o lixo.
2. Para poupar dinheiro nos gastos de consumo, é

preferível tomar um duche do que um banho de
banheira:

3. Para prevenir estragos nas panelas e caçarolas, é
conveniente utilizar utensílios de madeira.

4. Se a cozinha possui placa vitrocerâmica, é
aconselhável a utilização de produtos de limpeza
adequados (vitroclen, sidol, etc…)

5. É conveniente ventilar todas as divisões da habitação
pelo menos 5 minutos por dia.

6. A temperatura ótima do aquecimento central é de 20
graus. É conveniente rever de vez em quando o
barómetro de pressão da caldeira, pelo que deve
estar sempre entre 1 e 2. Se se encontra menor que 1
ou maior que 2, pode provocar danos irreparáveis na
caldeira. Em caso de dúvida deve consultar o proprietário ou a ALUNI.

Instruções da habitação e dos electrodomésticos 
Cada estudante pode descarregar a partir do seu painel de controlo, as instruções básicas da sua
habitação e dos electrodomésticos (máquina de lavar roupa, frigorifico, etc.)

Armazenamento de alimentos pessoais 

Quando um estudante deixa a sua habitação deve retirar os seus produtos d frigorífico.

De vez em quando, convém verificar que não ficam alimentos “abandonados” no frigorífico ou na cozinha,
dos estudantes que partiram.

Na cozinha e no frigorífico cada estudante possui um espaço reservado para os seus alimentos
pessoais.
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Saída

Convivência

Medidas de segurança nas habitações para evitar roubos ou acidentes 
1. Manter sempre fechada com chave a porta de entrada, mesmo quando se permanece dentro da

habitação.
2. Não abrir a porta através do auscultador da campainha a pessoas desconhecidas. Ter cuidado

com os distribuidores de publicidade que pedem permissão para a deixar nas caixas de correios:
não lhes abrir a porta.

3. NUNCA escrever a morada da habitação no chaveiro de casa.
4. Em caso de cheiro a gás, deve-se abrir as janelas, desligar a caldeira e fechar à chave a

passagem do gás. Em caso de não saber onde de encontra, avisar imediatamente o proprietário
ou a ALUNI.

5. Na casa, nunca deixar à vista dinheiro nem objetos de valor.

Saída ordinária 
No momento de saída o estudante, para recuperar a caução, deve fazer o seguinte:

1. Abandonar a habitação no último dia do contrato antes das 24:00 horas.
2. O quarto deve ser deixado completamente no mesmo estado em que se recebeu.
3. A roupa de cama deve deixá-la toda em cima do colchão.
4. Deve retirar os alimentos pessoais da cozinha (especialmente do frigorifico) e os objetos que se

encontram na casa de banho.
5. Não se pode deixar na habitação lixo ou objetos pessoais.
6. Deixar todas as luzes apagadas, e se não fica mais ninguém na habitação, desligar a caldeira e o

contador da água.
7. Se a habitação é de gestão integral, as chaves devem ser deixadas no escritório da ALUNI

(caso não se entreguem as chaves, a caução é perdida. Ver secção “As chaves”). Nos restantes
casos, as chaves devem ser entregues em mão ao proprietário.

8. Deve preencher online o check list de saída através do painel de controlo do estudante.

Saída extraordinária 
Por “saída extraordinária” entende-se a saída da habitação antes do término do contrato. Neste caso
perder-se-á a caução.

Apenas em casos de impossibilidade de viver na habitação (inundação, incêndio...), de acordo com a
ALUNI pode-se abandonar a habitação antes do término do contrato com direito a recuperar a caução.

Em caso do estudante ser expulso da habitação por incumprimento do contrato, perderá a caução e todos
os custos pagos adiantados.

Sugestões para estabelecer normas de convivência
1. Distribuir as tarefas de interesse comum: fazer a típica lista de tarefas:

a. Esvaziar o lixo

14



b. Verificar o correio
c. Comprar papel higiénico
d. Limpar a casa de banho
e. Varrer o corredor e a sala
f. Regar as plantas

g. Colocar a roupa a lavar e esvaziar
h. etc...

2. Estabelecer um horário de menor ruído, para que se possa estudar e dormir.
3. Dividir o material comum: azeite, papel higiénico, detergente de limpeza, detergente para a

máquina de lavar, etc.

4. Estabelecer um horário de visitas de amig@s durante o dia (não podem dormir na habitação
pessoas sem contrato).

5. Lavar a loiça depois de utilizá-la.
6. Guardar os objetos pessoais no próprio quarto (não deixar objetos pessoais na casa de banho

nem nas restante zonas comuns).

Relação com os companheiros da habitação
Caso algum estudante fique gravemente doente, os seus companheiros têm a obrigação de comunicar
imediatamente o escritório da ALUNI.net, e caso seja urgente, chamar uma ambulância (número telefónico:
112). Caso não se trate de um problema especialmente grave, a ALUNI.net confia na solidariedade dos
estudantes no cuidado do companheiro doente como por exemplo, na compra de medicamentos,
facilitando-lhe a elaboração das refeições, etc.

A fim de garantir uma velocidade adequada da transmissão de dados da Internet, não se permite a
conexão de televisão online ou P2P através do wi-fi da habitação de modo a não prejudicar os restantes
estudantes.

Se um estudante apresenta problemas de relação com os seus companheiros da habitação, geralmente é
devido ao incumprimento do contrato por parte de algum deles (por exemplo, porque não colabora nas
tarefas comuns, ou porque leva estranhos para a habitação, etc). Nesse caso, o estudante prejudicado
sabe que o problema não é seu mas sim do estudante incumpridor. A melhor forma de solucionar este
problema será falar abertamente com ele e, se necessário, informar também o escritório da ALUNI.net.
Seria muito injusto que um estudante que cumpre o contrato, ver-se obrigado a abandonar a habitação
devido ao incumprimento de outro.

Relação dos estudantes com o proprietário
Quando os proprietários gerem diretamente as suas habitações, são eles mesmos que normalmente
estabelecem contacto com os estudantes. Como é natural, o estudante deve ter especial consideração,
respeito e não abusar da sua confiança.

Uma vez que os contratos são de arrendamento de quartos, e não da habitação inteira, o proprietário tem
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Emergencias

direito a visitar as zonas comuns da habitação quando quiser, ainda que a ALUNI.net aconselha que não o
faça mais do que uma vez por semana.

Salvo casos de urgência (avarias especialmente graves), o proprietário não deve entrar nas habitações
entre as dez da noite e as nove da manhã.

Em alguns casos pode chegar correspondência à habitação para o proprietário: Os estudantes devem
guardá-la e entrega-la ao proprietário ou no escritório da ALUNI.net.

Em caso de algum mal entendido entre o estudante e o proprietário, antes de discutir com ele, é preferível
pedir à ALUNI.net que actue como mediador, dado que habitualmente o fará com mais objectividade.

Mediação da ALUNI
Em caso de algum mal entendido entre o estudante e o proprietário, antes de discutir com ele, é preferível
pedir à ALUNI.net que actue como mediador, dado que habitualmente o fará com mais objectividade.

Relação com os vizinhos
Se os estudantes sofrerem danos ou ruídos excessivos provocados pelos vizinhos, é preferível que o
comuniquem diretamente à ALUNI.net. O mesmo acontece caso haja qualquer outro problema de relação
com a vizinhança.

Emergencias muy graves
El número único de emergencias 1-1-2, es un teléfono de atención de llamadas de urgencia y emergencia.
No es un teléfono de información general como el 012 o 010. Por favor, utilícelo de forma racional.

El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. No obstante, si en algún momento fuese necesario
esperar unos instantes, no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. Espere a que le atiendan.

El servicio es gratuito y accesible desde cualquier teléfono fijo o móvil y en este caso incluso sin el PIN y
cobertura de su operadora. Si no consigue comunicación desde el teléfono móvil, cambie de situación o
llame desde un fijo.

EN CASO DE INCENDIO

16



Atividades da ALUNI.net

SIEMPRE: Llame al 112

Si es un incendio grande, salga de la casa, cierre todas las puertas que pueda, y baje por
las escaleras (no utilice el ascensor).

Si el fuego es pequeño, 1º Corte la corriente eléctrica y el gas si lo hay. 2º Retire los
productos combustibles próximos al fuego. 3º Inente apagar el fuego si es pequeño y lo
puede controlar (situado siempre entre el fuego y su puerta de salida o vía de escape). 4º Si
el incendio está en instalaciones eléctricas o de aceite, no utilice agua.

Si es un incendio del edificio y en plantas inferiores, si hay humo en las escaleras,
manténgase en su casa, cierre todas las puertas (sin llave), tape las ranuras de las puertas
(preferiblemente con telas muy mojadas), sitúese en una habitación con ventana hacia el
exterior y hágase ver desde fuera

Si se incendia su ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Igualmente,
si observa a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndalo en el suelo y cúbralo con
una manta o similar grande y apriete hasta extinguir las llamas.

Si tiene fuego en el pelo, tápese la cabeza con tejido muy mojado

Otras emergencias
Si la gestión de su piso la lleva directamente el propietario (gestión básica o gestión de cobros), además
de al 112, llame a su propietario (puede acceder a su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha,
sección Contactar).

Si la gestión de su piso la lleva directamente Aluni (gestión integral), si es horario de oficina, llame a la
oficina de Aluni, si es fuera del horario de oficina, llame teléfono de emergencias de Aluni (puede acceder a
su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha, sección Contactar).

Por favor, fuera del horario laboral, llamar sólo en caso de verdadera emergencia: cuando sea imposible
vivir en la casa o corra grave peligro su salud o la de sus compañer@s de piso.

En caso de que se vaya la electricidad, antes de llamar, asegúrese de que no es un problema común del
edificio o sencillamente se han bajado los plomos por sobrecarga en la red.

Si no es una emergencia, pero es un problema del piso, espere a que abran las oficinas de Aluni para
llamar por teléfono.
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Outros serviços

A ALUNI organiza atividades todas as semanas: competições desportivas, visitas culturais, festas, jantares,
etc.

A ALUNI agradece todas as sugestões possíveis (podem ser enviadas para actividades@aluni.net, para
reenviá-las aos restantes estudantes).

Para que o estudantes não recebam demasiados emails, apenas serão convidados para aqueles eventos
que coincidam com os gostos que indicou na sua ficha ao chegar. Esta informação pode ser modificada a
qualquer momento.

Todas as atividades organizadas pela ALUNI (festas, jantares, jogos de futebol, visitas culturais, excursões,
esqui, etc.) são publicadas nesta página web da ALUNI.

Guarda de bagagem 
A ALUNI pode guardar a bagagem dos estudantes durante períodos longos (por exemplo, no verão). A
tarifa normal é de 50 euros por cada duas malas grandes por períodos inferiores a três meses.

Receção no aeroporto 
Se viajas para Madrid, podes apanhar um táxi no aeroporto: preço fixo de 30 euros sempre que o destino
se encontra dentro do perímetro da estrada M30 (quase todas as habitações da ALUNI se encontram
dentro desse perímetro).
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