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INSTALAÇÕES E SERVIÇOS  
SPRU PORTO - CAMPANHÃ 

 
Inaugurada em 2005, a Residência Universitária WorldSpru Campanhã, no Porto, está instalada num moderno edifício concebido e 
equipado de raiz. Situada na envolvente da Gare Intermodal de Campanhã, beneficia de um acesso privilegiado a toda a rede de 
transportes públicos da cidade (metro, comboio, autocarros, etc.). 

 
Trata-se de uma residência mista com estúdios individuais e duplos com wc e kitchenette privativos, apartamentos T0, com wc e 

cozinha privativos, estúdio adaptado para residentes portadores de deficiência, salas de convívio, sala de estudo, lavandaria self-

service e gabinete da direção. 
 
ALOJAMENTOS  
Todos os alojamentos estão totalmente mobilados e apetrechados, com acesso à internet e à TV por cabo, estando ainda equipados 
com aquecimento e telefone com linha direta. 
 
Os estúdios individuais, com áreas que variam entre 14 e 21 m2, dispõem de cama, roupeiro, secretária, estante e roupas de cama e 
de banho. Dispõem ainda de kitchenette e casa de banho privativas. 
 
Os estúdios duplos, cujas áreas que variam entre 23m2 e 25m2, possuem genericamente as mesmas características que os estúdios 
individuais e destinam-se a alojar 1 ou 2 residentes. Cada residente disporá da sua mobília e do seu acesso à internet 
 
Os apartamentos T0, com áreas que variam entre 30 e 34 m2, destinam-se a alojar 1 ou 2 residentes. Para além do mobiliário e 
equipamento atrás descrito, possuem um sofá de 2 lugares e um móvel de televisão na zona de estar e cozinha independente. 
 
SALAS DE CONVÍVIO  
A Residência tem 2 salas de convívio com ar condicionado, mobiladas com sofás e mesas de apoio. Dispõem ainda de acesso à 
internet, televisores com acesso à TV Cabo, jogos sociais e máquinas de vending. 
 
SALA DE ESTUDO 
A sala de estudo, com excelente iluminação natural, climatizada, está mobilada com estantes, mesas e cadeiras. 
 
LAVANDARIA SELF-SERVICE 
 
A lavandaria self-service está equipada com máquinas de lavar e de secar, que funcionam com fichas a requisitar na recepção.  
São disponibilizados igualmente tábuas e ferros de engomar. 
 
DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  
A Residência dispõe de um sistema automático de deteção de incêndios (SADI). Está ainda dotada de sinalização e meios de 
combate a incêndios, designadamente carreteis e extintores de pó químico e CO2. 
 
SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA  
Este serviço é assegurado por uma equipa de vigilantes, 24 horas por dia. A Residência está dotada de centrais telefónica, de video-
vigilância e de detenção de incêndios. Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), as imagens serão retidas 
durante 30 dias, findo os quais serão eliminadas. 

 
SERVIÇO DE LIMPEZA  
Uma equipa de pessoal efetua em dias úteis a limpeza dos espaços comuns e semanalmente a limpeza dos alojamentos, incluindo a 
troca dos lençois de cama e toalhas de banho. 
 
DIRECTORA DA RESIDÊNCIA  
A Residência é gerida por uma Diretora que assegura o acolhimento, integração e acompanhamento dos Residentes bem como a 
coordenação dos serviços respeitantes ao seu funcionamento. 
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