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Caparica
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O nosso campus universitário localiza-se na margem sul do Rio Tejo, no concelho
de Almada, a 15 minutos da cidade de Lisboa e a 10 minutos das praias da Costa
da Caparica, apresentando infraestruturas amplas, modernas e bem equipadas. 

Para mais informações, visita o nosso site e contacta-nos! 

Esperamos por ti! 

Vai ser uma experiência que te vai abrir as portas para a vida!
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Preços acessíveis,

comodidade, espaços

modernos e atrativos,

com Internet

e ar condicionado,

segurança e bem-estar,

são alguns dos atributos

da nossa Residência,

para além da piscina!
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Alojamento e Serviços
Todos os quartos têm WC, ar condicionado, água e luz incluída na tarifa, roupeiro,
mesa de estudo e ainda copa equipada com frigorífico, congelador, micro-ondas e pa-
lamenta básica (pratos, copos, talheres, etc.). Os quartos estão ainda equipados com
tomada de TV, para utilização de televisão pessoal e acesso livre à Internet.
O alojamento inclui ainda serviço de limpeza semanal dos quartos e limpeza diária
dos espaços comuns, serviço de portaria e vigilância 24horas/dia, sistema automático
de deteção (SADI) e meios de combate de incêndios. A RUEM possui espaço próprio
de estacionamento, o qual é complementado com o parqueamento existente para
alunos no campus.

Áreas Comuns
Existem áreas comuns utilitárias por piso, como copas/cozinhas, lavandaria e estendal
self-service, assim como áreas de lazer e descanso para os residentes, onde se incluem
as salas de convívio (equipadas com televisores). Para além destas áreas, os residentes
têm também acesso a uma piscina exterior.
A RUEM oferece ainda salas de estudo que
propiciam um ambiente de tranquilidade,
necessário ao autoestudo dos alunos mas
que permitem também a realização dos tra-
balhos académicos em grupo.
Encontram-se igualmente disponíveis má-
quinas de vending de snacks e bebidas.

Condições e Inscrição
As condições de funcionamento da Residên-
cia Universitária Egas Moniz (RUEM) encon-
tram-se definidas em regulamento próprio.
A tabela de preços é definida pela Direção da
Egas Moniz e objeto de atualização anual in-
dexada à taxa de inflação.
A ocupação dos quartos corresponde a um
ano letivo.
O período de inscrições decorre durante a
fase das matrículas, funcionando por ordem
de inscrição. Este período poderá ser alar-
gado, na existência de vagas.

A Egas Moniz oferece aos alunos a possibilidade de alojamento na Residência
Universitária Egas Moniz (RUEM). Através de um alojamento atrativo e mo-
derno, com espaços convidativos ao estudo e convívio, a RUEM promove tam-
bém a vivência académica entre os residentes, assegurando o bem-estar e a
segurança dos alunos como se os mesmos estivessem nas suas próprias casas. 

Inaugurada em 2010 e localizada no interior do campus, num edifício mo-
derno, concebido especialmente para o efeito, trata-se de uma residência
mista, com 211 quartos totalmente equipados para dar resposta às necessi-
dades de alojamento dos alunos. A RUEM possui igualmente 1 quarto adap-
tado a residentes com mobilidade reduzida e 6 suites para alojamento de
docentes e investigadores convidados, assim como para pais ou familiares
de alunos que desejem passar fins-de-semana.

ZONAS PRIVADAS

ZONAS PÚBLICAS

Alojamento
disponivel 
no Campus

Quartos com WC e copa

Ar condicionado

Acesso livre à Internet

Piscina

Salas de estudo

Salas de convívio

Copas / cozinhas

Serviço de limpeza

Serviço de portaria 
e vigilância 24 horas/dia
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