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UniHosts, plataforma
que ajuda estudantes
a encontrar residência
“UniHosts” é o nome do projeto de João Penas, da Benedita e antigo estudante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar,
em Peniche, que tem como intuito ajudar os estudantes e os proprietários, no processo de acomodação universitária. “Foi precisamente enquanto estudante de Gestão Turística e Hoteleira que
nasceu esta ideia”, contou o jovem empreendedor, de 29 anos, que
sentiu essa mesma dificuldade em encontrar quarto e viu ali uma
oportunidade de negócio.

E

sta empresa de gestão de alojamento
universitário,
localizada em Peniche,
foi criada no ano passado, para
ajudar a população local, assim
como os estudantes, a terem
“uma vida mais facilitada e confortável”. Nesse sentido conta
com a parceria de diversas asso-

ciações de estudantes das suas
áreas de atuação (Peniche, Caldas da Rainha e Rio Maior), onde
“desenvolvemos uma nova forma
de ver o alojamento universitário,
apoiando os estudantes e os proprietários”.
No que diz respeito aos proprietários, a UniHosts pretende
ser “um intermediário de confian-
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A empresa está localizada em Peniche

ça, sobre o qual recai toda a logística de arrendamento da propriedade, bem como a garantia
de respeito e cumprimento das
regras durante o ano letivo”.
Acerca dos estudantes, a empresa” auxilia no processo de
procura de quarto, concentrando
toda a oferta na mesma plataforma e com um centro de apoio em

espaço físico”.
Para além do alojamento universitário, a UniHosts dispõe de
outros serviços, como limpeza,
que pode ser ocasional ou semanal, de acordo com as necessidades dos clientes, e ainda a
manutenção, que podem ser requeridos de forma externa.
Face a isso, “a Unihosts vem

poupar os proprietários no arrendamento das suas casas, pois o
nosso trabalho é fazer as tarefas
por si, e para os estudantes, a
nossa empresa vem auxiliar na
escolha da casa ideal”.
A empresa pode ser contactada através do site www.unihosts.
pt.
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