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Gabinete do Reitor 

 
Despacho Nº 934 R/2008 

 
Assunto: Actualização da tabela de valores a cobrar no acesso de viaturas e 

estacionamento no Campus de Campolide da UNL  

 
 
Pelo Despacho R/1622 de 1.08.08, foram estabelecidos os valores a cobrar no acesso de 
viaturas e estacionamento no Campus de Campolide da UNL. 
 
Os valores acima mencionados não foram actualizados para o ano lectivo 2007/2008 
(Setembro 2007/Agosto 2007). 
 

1. O Conselho Administrativo da Reitoria da UNL deliberou apresentar uma proposta de 
aumento dos valores constantes da Tabela para acesso das viaturas e 
estacionamento no Campus de Campolide ao Senado. 

2. Na reunião da Secção Permanente do Senado, de 24 de Julho de 2008, foi 
deliberado estabelecer novos valores a cobrar no ano lectivo 2008-2009, tendo sido 
aprovada a proposta do Conselho Administrativo. 

3. Os novos valores a cobrar são os seguintes: 
a. Cartão de abertura das cancelas automáticas de a cesso ao Campus: 

• Anual --------------------------------------------------  75.00 € 
• 2ª via --------------------------------------------------  15.00 € 
• Semestral --------------------------------------------  37.50 € 
• 2ª via Semestral ------------------------------------  15.00 €  

b. Cartão de abertura das cancelas automáticas de a cesso ao Campus e ao 
Parque Coberto: 
• Anual -------------------------------------------------            180.00 € 
• 2ª via --------------------------------------------------   15.00 € 
• Semestral --------------------------------------------   90.00 € 
• 2ª via Semestral -----------------------------------   15.00 €  

c. Dístico identificador de autorização de estacion amento em parque e zonas 
reservadas: 
• Emissão  -----------------------------------------------   Gratuito 
• 2ª via --------------------------------------------------    5.00 € 

d. Comparticipação horária pelo acesso e utilização  dos parques de superfície 
por viatura não autorizada: 

                      ----------------------------------------------------     6.50 € 
Estes valores incluem IVA à taxa legal de 20% 
 

4. Este despacho entra em vigor após publicação em Diário da República. 
 
Reitoria da UNL, 8 de Agosto de 2008 
 
 
 
Prof. Doutor António Bensabat Rendas 
Reitor                                                                                                                                  FA/CA 


