
 

Pedido de Bolsa de alojamento 

Porto Campus 

Termos e Condições 
 

Por favor lê os seguintes termos e condições: 

Os candidatos devem ser elegíveis para candidatar-se, conforme estabelecido nos critérios de 

elegibilidade descritos abaixo. 

Critérios de seleção: 

− Os candidatos devem provar que estão matriculados numa instituição de ensino 

superior no Porto. 

− Os candidatos devem ser estudantes a tempo inteiro. 

− Os candidatos devem ter 17 anos de idade à data de início do contrato de alojamento e 

menos de 27 anos de idade à data de término do mesmo. 

− Os estudantes nacionais são elegiveis. 

− O aluno que se candidata à bolsa, deve escrever uma carta de motivação com um 

máximo de 500 palavras, onde deve indicar a sua motivação e pontos fortes para 

estudar no Porto, descrever o que faz dele um excelente candidato e porque precisaria 

de ajuda para alcançar o seu objetivo, seja de foro económico ou familiar problemas de 

deslocação ou dificuldades pessoais. Também pode descrever o que irá trazer para a 

comunidade do Livensa Living Porto Campus como membro desta comunidade 

estudantil e o que espera alcançar enquanto vive no Livensa Living Porto Campus e 

estuda no Porto. 

A candidatura só será válida se submetida dentro do seguinte prazo: 

 Até 31 de Julho de 2019 



 
O pedido será revisto no prazo de 10 dias após a data limite de candidatura. Um email será 

enviado ao candidato para confirmar a aceitação. 

Ao enviar uma candidatura, os candidatos selecionados dão o seu consentimento à Livensa 

Living para reter e processar os seus dados de acordo com a legislação de proteção de dados e 

o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

O valor da bolsa de estudos é descrito abaixo: 

A bolsa assume a forma de uma tarifa de alojamento reduzida. O aluno receberá uma oferta 

específica de alojamento. 

A bolsa aplica-se a estadias de 44 semanas (ou mais) e somente para os seguintes tipos de 

quarto: 

− Studio standard 

A Livensa Living assumirá 25% do valor da tarifa: 

Studio Standard 695,2€/mês. Preço com a bolsa:  521,4 €. IVA incluido. 

Todos os estudantes que se inscreverem e forem selecionados para bolsas de estudo 

receberão uma oferta de alojamento com um link com os detalhes do tipo de quarto reservado 

e o custo do alojamento sob condições patrocinadas. O candidato será informado sobre como 

aceitar ou rejeitar a oferta de bolsa. Se não concluir a aceitação de acordo com as instruções, a 

oferta de bolsa pode ser retirada e / ou reatribuída. 

À Livensa reserva-se o direito de retirar ou modificar uma bolsa de estudos sem notificação 

prévia. As bolsas de estudo são oferecidas mediante financiamento e disponibilidade, com 

base no facto de que o aluno reservará um quarto na Livensa Living Porto Campus. 

A bolsa é administrada pela Livensa Living em nome do proprietário, que se reserva o direito de 

solicitar prova de resultados académicos, suspender, cancelar ou modificar a bolsa a qualquer 

momento (e por qualquer motivo) sem aviso prévio. 



 
A decisão da Livensa Living em relação a todos os assuntos relacionados à bolsa de estudos 

será final e nenhuma correspondência será aceite. 

Caso o aluno se retire antes do final do contrato, o financiamento deve ser devolvido à Livensa 

Living.  

Perguntas: Porto@livensaliving.com 

 

 

 

 

 

 

Accommodation Scholarship Application  

Porto Campus 

Terms & Conditions 

 

Please ensure that you read and understand the following terms and conditions: 

Applicants must be eligible to apply as set out in the eligibility criteria below. 

Here are the eligibility criteria: 

− Applicants must prove their enrolment in a higher education institution in Barcelona. 

− Applicants should be full-time students. 



 
− Applicants must be 18 years old at the start date of the lodging agreement and should 

be less than 27 years old at the end date of the lodging agreement. 

− National students are eligible 

− Applicant will need to state his motivation and key strengths to study in Barcelona and 

will be required to outline what makes him/her an outstanding candidate and why 

he/she would need help to achieve their goals whether it is for economic or familial 

circumstances, emulation with pairs, commute issues or personal difficulties in a max. 

500 words “supporting statement”. Applicant might also outline the contribution 

he/she will make to the Livensa Living Porto Campus Community as a member of this 

student community and what he/she expect to gain from living in Livensa Living and 

studying in Porto. 

Application is only valid if submitted in the following time frames: 

Application should be submitted before July 31 2019 

Application will be reviewed within 10 days after receiving the student application. An email will 

be sent to the applicant to confirm acceptance. 

It is the responsibility of all students to inform the Property Manager at Livensa Living Porto 

Campus of any change in circumstances that might affect this application. 

By submitting an application, successful applicants are giving their consent to Livensa Living to 

hold and process their data in accordance with Data Protection legislation and the General Data 

Protection Regulation. 

 

The value of your scholarship is outlined here below – The scholarship takes the form of a 

reduce accommodation rate. The student shall receive a specific offer of accommodation with 

sponsored rates. 

The scholarship applies for 44 weeks our more lodging length and to the following room types 

only: 



 
− Studio Standar 

Livensa Living will take 25% of the cost of the accommodation in charge: 

Studio Stándar – 695,2€ month. Price after scholarship: 521,4 €. 

All students offered scholarships will receive an accommodation offer with a link containing the 

details of the room type booked and the cost of the accommodation under sponsored 

conditions. You will be advised how to accept or reject your sponsored accommodation offer. If 

you do not complete the acceptance as instructed, your scholarship offer may be withdrawn 

and/or reallocated. 

Livensa Living reserves the right to withdraw or amend a scholarship without prior notification. 

Scholarships are offered subject to funding and availability, on the basis that the student will 

book a room at Livensa Living Porto Campus 

The Scholarship is being managed by Livensa Living on behalf of the Landlord who reserves the 

right to request academic results , suspend, cancel or modify the scholarship at any time (and 

for any reason) without notice. 

Livensa Living’s decision in respect of all matters to do with the scholarship will be final and no 

correspondence will be entered into. 

Applicants shall be deemed to have accepted these Terms and Conditions. 

Should the student withdraw, funding must be returned to Livensa Living. 

Questions: porto@livensaliving.com 

  

  

 


