
Não há alojamento dentro do campus da Universidade de Lisboa

Antiga cantina
vai ser residência
para estudantes

Governo deu luz verde para reconversão, que vai
custar 5,5 milhões de euros, na Universidade de Lisboa
ALOJAMENTO A reconversão
do edifício da cantina II da

Universidade de Lisboa em
residência de estudantes vai
decorrer entre 2019 e 2021 e

tem um custo autorizado
pelo Governo de um máxi-
mo de s,smilhões de euros,
ao qual acresce taxa de IVA.

A autorização é feita atra-
vés de uma resolução do
Conselho de Ministros on-
tem publicada em "Diário
da República", na véspera
de o Governo apresentar o

anteprojeto para a Cantina
II da Universidade de Lisboa

numa cerimónia que decor-
rerá naquele edifício.

Segundo a resolução, a

Universidade de Lisboa fica
autorizada a realizar a des-

pesa com a celebração do

contrato de empreitada de

reconversão do edifício da

cantina II em residência de

estudantes.
A reconversão surge na se-

quência da decisão que a

Universidade de Lisboa to-

mou, em finais de 2012, de

encerrar a cantina 11, res-

tringindo a utilização do
edifício ao Jardim de Infân-
cia dos Serviços de Ação So-

cial da Universidade de Lis-
boa até 2017, ano em que o

edifício ficou devoluto.

FALTA DE CAMAS

Dada a sua localização e a

inexistência de alojamento
no campus da Cidade Uni-
versitária ou na sua proxi-
midade, conjugado com a
necessidade absoluta do au-

mento do número de camas

para alojar estudantes da
Universidade de Lisboa, a

instituição entendeu que a

melhor utilização a dar

àquele edifício era a de resi-
dência de estudantes.

A autorização governa-
mental surge porque a Uni-
versidade de Lisboa carece
de competência legal para a

realização da despesa ine-
rente à celebração do con-
trato em causa e demais atos
relacionados com o procedi-
mento pré-contratual, bem
como para os atos relativos à

execução do contrato.



Na segunda-feira, o Go-
verno promoveu a entrega
simbólica do antigo edifício
do Ministério da Educação,
na Avenida 5 de Outubro,
em Lisboa, para o Plano Na-
cional de Alojamento para o

Ensino Superior (PNAES).
Segundo o Ministério da

Educação, no âmbito desse

plano, além do antigo edifí-
cio do Ministério da Educa-

ção, serão integradas quatro
pousadas da juventude, en-
cerradas na legislatura ante-
rior, entre outras ofertas da

rede de pousadas. Uma es-
cola e um conjunto de edifí-
cios que já foram residên-
cias de estudantes do Ensi-
no Básico e Secundário.»

[SAIBA AINDA |

Uma década
De acordo com o Ministé-
rio da Ciência, o PNAES

visa, na próxima década, a

duplicação do número de

camas a preços acessíveis

para estudantes deslocados
do Ensino Superior.

12 mil camas
O plano tem prevista para
uma primeira fase a dispo-
nibilização de mais de 12

mil camas em todo o país
até 2022.


