
 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt 

   

DESPACHO N.º 92/2021 

Parque de estacionamento exterior 

Ano letivo 2021/2022 

 

 

Considerando que a FDUL tem um parque de estacionamento exterior, cuja 

utilização disponibiliza, a título oneroso; 

Considerando a conveniência em proporcionar aos estudantes da FDUL o acesso ao 

parque de estacionamento durante a sua permanência na Faculdade; 

Considerando ainda a necessidade de atribuir aos estudantes e trabalhadores dos 

Institutos e Centros de Investigação da FDUL a possibilidade de utilização do parque 

de estacionamento; 

Tendo presente a importância de facultar o acesso ao parque de estacionamento por 

parte de trabalhadores e estudantes de outras Escolas da Universidade de Lisboa; 

Determina-se: 

 

1. A FDUL disponibiliza acessos ao parque de estacionamento exterior nos 

seguintes períodos: 

1.1. Passe anual – de 6 de setembro de 2021 a 31 de julho de 2022; 

1.2. Passe para o 1.º semestre – de 13 de setembro de 2021 a 18 de 

fevereiro de 2022; 

1.3. Passe para o 2.º semestre – de 21 de fevereiro de 2022 a 31 de julho 

de 2022. 

2. São disponibilizadas as modalidades de acesso constantes da Tabela em 

anexo ao presente Despacho. 

3. A aquisição de lugares de estacionamento é efetuada na Tesouraria da FDUL, 

da seguinte forma: 

  

http://www.fd.ulisboa.pt/


 

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal  
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt 

   

3.1 Passes anuais e passes do 1º semestre: a partir do dia 7 de setembro de 

2021, sendo o atendimento presencial efetuado às terças e às quartas-

feiras, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. 

3.2 Passes do 2.º semestre: a partir do dia 14 de fevereiro de 2022. 

3.3 No atual período de pandemia, não são aceites pagamentos em 

numerário. 

4. A partir de 1 de outubro, caso não sejam adquiridos todos os lugares 

disponibilizados para os Estudantes da FDUL, são os lugares remanescentes 

colocados à disposição de todos os destinatários constantes da tabela em 

anexo. 

5. Os interessados devem preencher um impresso próprio e fazer prova da 

respetiva condição. 

6. As inscrições são realizadas por ordem de entrada dos respetivos pedidos na 

Tesouraria.  

7. Os interessados que não disponham de cartão de utilização da Universidade 

de Lisboa emitido pela Caixa Geral de Depósitos, ou de outra instituição que 

permita o carregamento, deverão adquirir na Tesouraria o cartão de acesso 

ao estacionamento, pelo valor de € 10,00. 

8. É revogado o Despacho n.º 100/2020, de 3 de setembro. 

 

 

Lisboa, 19 de agosto de 2021 

 

 

A Diretora, 

 

 

_______________________________________ 

(Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire) 
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ANEXO 
 

 

Tabela de condições de acesso ao parque de estacionamento exterior 

 

 

 

Destinatários 

 

Lugares 

disponíveis 

Valor 

semestral (IVA 

incluído) 

Valor anual 

(IVA incluído) 

Estudantes da FDUL (Licenciatura, 

Mestrado, Doutoramento e Pós-

Doutoramento) 

 

170 

 

105,00 

 

185,00 

Estudantes e colaboradores dos Institutos 

e Centros de Investigação da FDUL 

 

35 

 

125,00 

 

235,00 

Estudantes e colaboradores de outras 

Escolas da UL e Concessionários  

 

15 

 

145,00 

 

275,00 

 

AAFDL 

 

5 

 

Gratuito 

 

Gratuito 
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