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INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 
 

Inaugurada em 2001, a Residência Universitária ZoneSpru Sapateiros, em Lisboa, está instalada num belo edifício setecentista, 

totalmente recuperado e remodelado para o efeito, e situa-se na Baixa Pombalina, em pleno centro histórico, cultural e 

comercial da cidade. 

Trata-se de uma residência mista com quartos individuais, quartos individuais com WC (adaptados para residentes portadores 

de deficiência), quartos duplos com beliche e 1 apartamento T0 (para 2 pessoas), com casas de banho e cozinhas partilhadas 

salas de convívio, sala de estudo, lavandaria self-service e gabinete da direcção. 

QUARTOS 
Todos os quartos estão equipados com acesso à Internet, aquecimento central, telefone com linha directa, tomada de TV.  

Todos os quartos, com áreas entre 12 e 24 m2, dispõem de cama/beliche, roupeiro encastrado, secretária, estante, lavatório 

com espelho e roupas de cama e de banho.  

O apartamento T0 , com cerca de 28 m
2
 de área útil, destina-se a alojar 2 residentes e dispõe, para além dos equipamentos 

atrás descritos, de 2 camas individuais, casa de banho completa e kitchenette totalmente equipada. 

CASAS DE BANHO 
Em cada piso, existe 1 casa de banho partilhada, equipada com duches, sanitários e lavatórios . 

COZINHAS 
Igualmente em cada piso, existe 1 cozinha partilhada, equipada com fogão eléctrico, exaustor, microondas, torradeira, 

frigorífico combinado. A Residência fornece ainda pratos, copos, talheres e outros utensílios de cozinha.  

SALAS DE CONVÍVIO 
A Residência tem 2 salas de convívio com ar condicionado, mobiladas com sofás, mesas de apoio e matraquilhos. Dispõem ainda 

de internet sem fios, televisores com acesso à TV Cabo, leitor de DVD, jogos sociais e máquinas de vending. 

SALA DE ESTUDO 
A sala de estudo, com excelente iluminação natural, dispõe de ligação à Internet sem fios, climatizada e está mobilada com 

sofás, 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 detecção de incêndios (SADI) . Está ainda dotada de sinalização e meios de 

combate a incêndios, designadamente carretéis 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 vídeo-vigilância e de detenção de incêndios. 

SERVIÇO DE LIMPEZA 
Uma equipa de pessoal efectua diariamente (excepto ao domingo) a limpeza dos espaços comuns e semanalmente a limpeza 

dos quartos, incluindo a troca das roupas de cama e de banho. 

DIRECTORA DA RESIDÊNCIA 
A Residência é gerida por uma Directora que assegura o acolhimento, integração e acompanhamento dos Residentes bem como 

a coordenação dos serviços respeitantes ao seu funcionamento. 
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