
 

 
CEDÊNCIA DE PARTE DA PARCELA DE UM TERRENO, DETIDO PELA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE NA FREGUESIA DE PORTIMÃO, PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 

 
Proposta apresentada pela Reitoria 

 
A Universidade do Algarve é detentora de um prédio misto, com uma área de 
80.720 m2, situado no sítio da Bemposta, freguesia e concelho de Portimão. 
 
Por escritura de compra e venda, outorgada em 9 de Dezembro de 1999, o 
Município de Portimão vendeu, em propriedade plena, à Universidade do Algarve, 
o referido prédio misto pelo preço de 80.720$001, livre de quaisquer encargos, 
mas com os seguintes ónus: 
 

a) o prédio tem como destino exclusivo a construção do Campus 
Universitário de Portimão da Universidade do Algarve; 
 
b) o início da construção deverá ter lugar no prazo máximo de dois anos 
contados da data da escritura. 

 
Posteriormente, por impossibilidade de registo definitivo, foi rectificada a escritura, 
tendo aquela propriedade sido registada livre de qualquer ónus, mas com os 
seguintes encargos: 
 

a) o prédio tem como destino exclusivo a construção do Campus 
Universitário de Portimão da Universidade do Algarve; 
 
b) o início da construção deverá ter lugar no prazo máximo de dois anos 
contados da data da escritura. 

 
A Universidade do Algarve nunca iniciou, nestes dez anos, a construção do novo 
Campus de Portimão, por motivos que estão plasmados no Memorando de Agosto 
de 2008. 
 
Nesse Memorando, a Universidade do Algarve propôs à Câmara Municipal de 
Portimão, à Direcção Regional de Educação do Algarve e ao Turismo de Portugal 
a instalação de um Campus com gestão partilhada, associando estabelecimentos 
de ensino que permitissem uma melhor articulação não só no que se refere aos 
domínios temáticos privilegiados pelas três instituições, como também no que 
concerne à gestão de infra-estruturas que deveriam ser de utilização comum 
(biblioteca, refeitório, espaços desportivos). Esta proposta tem sido objecto de 
                                            
1 Cerca de 403 euros. 



 

uma reflexão conjunta, normalmente ajustada às estratégias futuras daqueles 
organismos.  
 
A Direcção Regional de Educação do Algarve e a Câmara Municipal de Portimão 
solicitam, neste momento, à Universidade que estude a possibilidade de instalar 
desde já uma Escola Básica e Secundária naquele terreno, propriedade da 
Universidade. Este equipamento resulta de necessidades explícitas imediatas, 
reveladas pela dimensão do parque escolar do concelho de Portimão, e tem 
assegurado a respectiva cobertura financeira para que o início da sua execução 
tenha lugar ainda durante o presente ano de 2009. 
 
Assim, propõe-se que o Conselho Geral autorize a Universidade do Algarve a 
iniciar o adequado procedimento junto do Governo no sentido de ceder o direito de 
superfície sobre uma parcela de cerca de 30.000 m2 para aí se instalar a referida 
infra-estrutura integrada no parque escolar do concelho de Portimão. 
 
Faro, 12 de Agosto de 2009   


