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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 16933-C/2013
A Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto (ESTSP), unidade 

orgânica do Instituto Politécnico do Porto (IPP), encontra -se atualmente 
em funcionamento, em Vila Nova de Gaia, num edifício arrendado, com 
a renda anual de € 566.205,36 (quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos 
e cinco euros e trinta e seis cêntimos).

Tais instalações são insuficientes para as necessidades atuais e futuras 
da ESTSP, dada a sua dimensão académica e os requisitos legalmente 
exigidos no que respeita a espaços laboratoriais, área de apoio ao ensino, 
apoio social e instalações para docentes.

Após análise técnica e financeira das várias opções, o IPP apresentou, 
para a instalação definitiva da ESTSP, uma proposta de aquisição, em 
direito de superfície, dos prédios onde funciona atualmente a Escola de 
Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

A referida Escola encontra -se construída em prédios propriedade 
do Estado, cedidos em direito de superfície à Universidade Católica 
Portuguesa, bem como num prédio propriedade do Município do Porto.

A Direção -Geral do Tesouro e Finanças procedeu à avaliação dos direi-
tos de superfície a adquirir, tendo homologado o valor de € 6.690.014,00 
(seis milhões seiscentos e noventa mil e catorze euros), a que corresponde 
o valor a pronto pagamento de € 6.359.746,95 € (seis milhões, trezentos 
e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e seis euros e noventa e 
cinco cêntimos) e emitiu parecer favorável à dispensa de consulta ao 
mercado imobiliário, nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 280/2007, 
de 7 de agosto.

A competência para autorizar a aquisição do direito de superfície em 
apreço é do Primeiro -Ministro, de acordo com as disposições conjugadas 
do n.º 5 do artigo 109.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e do n.º 3 
do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto.

Assim,
Nos termos do n.º 5 do artigo 109.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro, do n.º 3 do artigo 32.º e do n.º 2 do artigo 36.º, ambos do 
Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, determino:

1 — Autorizar a transmissão do direito de superfície, constituído pelo 
Estado Português a favor da Universidade Católica Portuguesa, sobre 
os seguintes imóveis, nas mesmas condições em que foi constituído:

• Prédio urbano, terreno destinado a construção com a área de 
3.000 m2, sito no gaveto das Ruas Dionísio Santos Silva e Dr. António 
Bernardino de Almeida, no Porto, descrito na Conservatória do Registo 
Predial do Porto sob o n.º 1142/Paranhos e inscrito na matriz predial da 
freguesia de Paranhos sob o artigo 12456;

• Prédio urbano, sito na Rua Dr. António Bernardino de Almeida 
n.º 220, com a área total de 10994 m2, no Porto, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial do Porto sob o n.º 5592/Paranhos e inscrito na 
matriz predial da freguesia de Paranhos sob o artigo 13885;

• Prédio urbano, terreno destinado a construção com a área de 85 m2, 
sito no Lugar de Ribeiro ou Bouça, no Porto, descrito na Conservatória 
do Registo Predial do Porto sob o n.º 5591 /Paranhos e inscrito na matriz 
predial da freguesia de Paranhos sob o n.º 13979;

• Parcela de terreno com a área de 689 m2 a confrontar do Norte, 
Sul e Poente com o Estado Português e Nascente com caminho, a de-
sanexar do prédio urbano, terreno destinado a construção com a área 
de 2200 m2, sito no Lugar de Ribeiro ou Bouça no Porto, descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 1409, e inscrito na 
matriz sob o n.º 12453;

• Parcela de terreno com a área de 917 m2, a confrontar do Norte, Sul e 
Nascente com o Estado Português e Poente com a Câmara Municipal do 
Porto, a desanexar do prédio urbano, parcela de terreno para construção 
com a área de 2101 m2, sito no Lugar de Bouço no Porto, descrito na 
Conservatória do Registo Predial do Porto sob o n.º 3510/Paranhos e 
inscrito na matriz predial da freguesia de Paranhos sob o artigo 12647;

• Prédio urbano, sito na Rua Alfredo Allen 491, no Porto, com a área 
de 946 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o 
n.º 10506/Paranhos e inscrito na matriz predial da freguesia de Paranhos 
sob o artigo 13908, composto de edifício de 4 pisos com a superfície 
coberta de 946 m2.

2 — Autorizar o IPP a adquirir, com dispensa de consulta ao mercado, 
à Universidade Católica Portuguesa, pelo preço de € 6.273.346,95 (seis 
milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e seis euros 
e noventa e cinco cêntimos), o direito de superfície sobre os prédios 
referidos no número anterior, pelo prazo de 72 anos, nas mesmas con-
dições em que este foi constituído pelo Estado Português a favor da 
Universidade Católica.

3 — Autorizar o IPP a adquirir, com dispensa de consulta ao mercado, 
ao Município do Porto, pelo preço de € 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos euros), o direito de superfície sobre a parcela de terreno 
com a área de 2519 m2, a confrontar do Norte e Nascente com a Uni-
versidade Católica Portuguesa do Sul com a Universidade Católica 
Portuguesa e Município do Porto e do Poente com o Município do Porto 
e Rua Dionísio dos Santos Silva, a desanexar do prédio urbano, parcela 
de terreno com a área de 4490 m2, sito na Rua Dionísio Santos Silva, 
no Porto, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o 
n.º 5315/Paranhos e inscrito na matriz predial da freguesia de Paranhos 
sob o artigo 1334, pelo prazo 72 anos.

4 — Autorizar a realização da despesa com as aquisições, mencionadas 
nos números anteriores, pelo preço global de € 6.359.746,95 € (seis 
milhões, trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e seis 
euros e noventa e cinco cêntimos).

5 — O IPP deverá proceder à denúncia do contrato de arrendamento 
do edifício em que atualmente funciona a ESTSP, devendo a mesma 
produzir efeitos no momento em que o IPP considere ser previsível poder 
vir a operar -se a transferência para as novas instalações.

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, o IPP apresentará 
ao Ministro da Educação e Ciência, no prazo de 60 dias após a aqui-
sição, um plano de transferência da ESTSP para as novas instalações.

7 — Os encargos com a aquisição prevista no presente despacho são 
suportados por verbas inscritas no orçamento do IPP, nas rubricas de 
classificação económica 070103B0A0 e 070101B0A0 na fonte de finan-
ciamento 520, com os n.os de cabimento 2013120372/NGP201300004547 
e 2013120371/NGP201300004546 e n.os de compromisso 201300009519 
e 201300009520, relativamente à aquisição referente à Universidade 
Católica Portuguesa e à Câmara Municipal do Porto, respetivamente.

8 — Delegar no Ministro da Educação e Ciência, com possibilidade 
de subdelegação, a aprovação dos termos das minutas dos contratos 
de compra e venda dos direitos de superfície referidos nos n.os 2 e 3.

27 de dezembro de 2013. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 
Coelho.
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 820-A/2013

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/382/DDF/2013

Missão Portuguesa a Evento Multidesportivo Internacional

Organização da Missão Portuguesa aos Jogos da Lusofonia,
Goa 2014 — Ano 2013

Entre:
1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa co-

letiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designados como 1.º outorgante; e

2) O Comité Olímpico de Portugal, pessoa coletiva de direito pri-
vado, com sede na Travessa da Memória, 36 -38, 1300 -403 Lisboa, 
NIPC 501498958, aqui representada por José Manuel Constantino, na 
qualidade de Presidente, adiante designada por 2.º outorgante.

Considerando que:
A) A organização da Missão de Portugal aos Jogos da Lusofonia, 

Goa 2014, reveste -se da crucial importância para o País e constitui 
o culminar de uma parceria com os Comités Olímpicos com vista a 




