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LISBOA

Governo deixa Universidade
vender mais quatro imóveis
O Executivo está a preparar uma exceção para a Universidade de Lisboa, que vai permitir que a
instituição de ensino venda mais quatro imóveis e use as verbas para investimento. Já tinha sido
dada esta exceção ao Palácio Centeno, que foi posto à venda em 2018 por 6,5 milhões de euros.
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A Universidade de Lisboa

deverá poder vender
mais quatro imóveis,

para além do Palácio

Centeno, sem ter de entregar o pro-
duto da venda ao Estado e ficando

isenta de taxas e emolumentos. Em
contrapartida, tem de aplicar o di-
nheiro em investimento. Aexceção
consta de uma versão preliminar do

decreto-lei de Execução Orçamen-
tal, a que o Negócios teve acesso.

Em causa está o Edifício Zoolo-
gia, na Rua da Junqueira e Escadi-
nhas de Santo Amaro, em Alcânta-
ra. Está também 50% de outro pré-
dio na Rua Alexandre Herculano e

duas frações de dois outros prédios,
um em Odivelas, outro no Lumiar.
O de Odivelas é o Armazém da Paia

e o outro é o Refeitório do Lumiar.
Estes imóveis somam-se ao Pa-

lácio Centeno, na Alameda de San-

to António dos Capuchos, quejábe-

neficiava desta exceção e que foi co-
locado à venda há cerca de um ano,

por um valor mínimo de 6,5 milhões

de euros.

Segundo o regime jurídico das

instituições de ensino superior, os

imóveis do domínio privado do Es-
tado que tenham sido transferidos

para o património das instituições
de ensino universitário públicas, e

que tenham deixados de ser neces-



sários ao desempenho das suas

competências, são incorporados no

património do Estado, mediante

despacho conjunto do ministro das

Finanças e do ministro da tutela.

Ora, nesta versão preliminar do

decreto-lei de Execução Orçamen-
tal prevê-se que a estes cinco pré-
dios, "que integram o domínio pri-
vado da Universidade de Lisboa,
não é aplicável o artigo 124.°" deste

regime jurídico.
Depois, determina-se que a

Universidade de Lisboa fica "auto-

rizada a alienar os imóveis referi-
dos", sendo que o valor mínimo da

venda terá de ser o da avaliação para
efeitos do IML

Contudo, os fins que a Univer-

sidade pode dar ao dinheiro conse-

guido com a venda são limitados.
Fica previsto que "o produto resul-

tante da alienação prevista no nú-

mero anterior é exclusivamente afe-

to à Universidade de Lisboa, para
despesas de investimento", que po-
dem ser "construção, reabilitação
ou aquisição de bens destinados a

atividades de ensino, investigação
ou desenvolvimento".

Por fim, prevê-se que o próprio
decreto-lei substitui qualquer ne-
cessidade de registo dos imóveis em
nome da universidade e que por
isso a instituição de ensino fica
"isenta de quaisquer taxas e emo-
lumentos".

Contactado pelo Negócios, o

Ministério das Finanças recusou
comentar. O Negócios também
contactou a Universidade de Lisboa,

mas não obteve respostas até ao fe-
cho desta edição. ¦ com cap

A Universidade
de Lisboa pode
usar o produto
da vencia para
investimentos
relacionados
com o ensino.


