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INFORMAÇÕES GERAIS 

Em 8 de setembro de 2016, a Comissão transmitiu um projeto imobiliário à autoridade 

orçamental, nos termos do artigo 203.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro. Este projeto 

consiste na aquisição em 2022 da propriedade plena do edifício «Loi 102» (L102) sito na rue 

de la Loi, n.º 102, 1000 - Bruxelas. 

Situação atual do edifício L102 

A Comissão tem vindo a ocupar desde 1995 o edifício L102 com base num contrato sem 

opção de compra que termina no final de 2021. Este edifício está situado no centro do Bairro 

Europeu de Bruxelas, nas imediações do edifício Berlaymont e de outras direções e 

instituições. Faz parte de uma área mais ampla (lote L130) onde estão instalados muitos dos 

serviços da Comissão.  

O edifício L102 foi construído em 1964, tendo sido renovado e adaptado pelo proprietário em 

1994. A superfície do terreno onde foi construído o imóvel L102 é de 1 428 metros 

quadrados. 

Área do edifício: 

Área acima do nível do solo:  4 350 m² 

Área abaixo do nível do solo: 1 400 m² 

das quais: 46 lugares de estacionamento 

 600 m² de arquivos 

O edifício L102 está situado num terreno (lote L130) cujos edifícios estão na sua maioria 

ocupados pelos serviços da Comissão. 

 

«Projet Urbain Loi» e «règlement régional d’urbanisme zoné (RRUZ)» 

Em 2008, a Região de Bruxelas-Capital – em associação com a Comissão – organizou um 

concurso de planeamento urbano para um perímetro em torno da rue de la Loi. O chamado 

«Projet Urbain Loi» (PUL) visa transformar o bairro numa zona “verde”, combinando 

escritórios e habitação residencial e integrando mais espaços públicos a nível do solo, de 

forma a romper com a monotonia do bairro.  

Após a seleção do projeto vencedor, as autoridades competentes belgas – Região de Bruxelas-

Capital – começaram a elaborar planos de urbanismo com base nessa proposta. Está prevista a 

possibilidade de aumentar a capacidade de construção, autorizando o aumento da altura dos 

edifícios em determinados lugares em troca da criação de espaços públicos. 

O RRUZ identifica as zonas onde são autorizadas as construções com altura superior a 

70 metros. No lote L130, onde está situado o edifício L102, a altura dos novos edifícios é 

limitada a um máximo de 165 metros (na parte oriental do terreno) e a 114 metros (na parte 

ocidental do terreno). Estão a ser elaboradas disposições regionais adicionais destinadas a 

determinar a utilização dos solos para futuros projetos nesta zona. 

Futura conceção do lote L130 

A Comissão tenciona renovar os edifícios que lhe pertencem e desenvolver uma nova 

capacidade no conjunto do lote L130, a fim de aproveitar plenamente o potencial oferecido 
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pelo RRUZ, através da construção de duas torres. Estão previstas 2 fases de construção. A 

fase 1 abrange os edifícios da Comissão L86, L102, L130 e J99 que têm já entre 22 e 43 anos. 

A fase 2 abrange os edifícios da Comissão J-79 e SPA3, juntamente com os edifícios L-78 e 

L-82 após a sua aquisição/expropriação. No entanto, para a fase 1, a capacidade de construção 

autorizada pela Região de Bruxelas-Capital só pode ser obtida se a Comissão for proprietária 

do lote onde se situa o edifício L102. 

 

Tendo em conta o tempo necessário para desenvolver um projeto deste tipo, a Comissão já 

começou a preparar a renovação/adaptação do lote L130. Será lançado em 2017 um concurso 

de arquitetura. A aquisição do edifício L102 é considerada um elemento fundamental deste 

projeto. 

 

O planeamento preliminar para a requalificação do conjunto do lote é o seguinte: 

2017 Publicação do anúncio do concurso 

2018 Anúncio do vencedor + comunicado de imprensa + exposição (final do 

anonimato) 

2019 Início da conceção pormenorizada, contratos de execução de obras e pedidos 

de autorização 

2025  Início do desenvolvimento da 1.ª fase de construção 

2030  Início do desenvolvimento da 2.ª fase de construção 

 

Aquisição do edifício L102 

O atual contrato de arrendamento não pode ser resolvido antes do prazo (31/12/2021). O 

dossiê apresentado pela Comissão propõe a aquisição do edifício L102 por um montante de 

10 000 000 euros (valor de 2014), com obrigação de pagamento a partir de 31/12/2021. 

 

A Comissão explicou que um dos resultados das negociações foi a vinculação do montante a 

pagar ao índice de preços de março de 2014, sem qualquer possibilidade de negociação do 

preço no momento da aquisição (final de 2021). A Comissão pode escolher entre os índices 

IHPC ou Santé. 

 

Procedimento 

Em 28 de setembro de 2016, a Comissão dos Orçamentos procedeu a uma primeira troca de 

pontos de vista e decidiu prorrogar o prazo, tal como estabelecido no artigo 203.º, n.º 5, do 

Regulamento Financeiro. Em 11 de outubro de 2016, a Comissão dos Orçamentos aprovou o 

parecer que se segue. 
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PARECER 

A Comissão dos Orçamentos, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 966/2012, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga 

o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho (seguidamente designado 

«Regulamento Financeiro»), nomeadamente o seu artigo 203.º, 

– Tendo em conta a notificação da Comissão, de 8 de setembro de 2016, nos termos do 

artigo 203.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro,   

Observa o seguinte: 

A. Considerando que a aquisição do edifício L102 faz parte de uma abordagem mais ampla 

de requalificação de toda a zona; que muitos edifícios situados no lote L130 ainda não 

são propriedade da Comissão; que é do interesse da Comissão adquirir todos os 

edifícios do lote L130; 

B. Considerando que a renda atual do edifício L102 é de 1 413 000 euros por ano; que o 

arrendamento chega ao seu termo no final de 2021 sem opção de compra; 

C. Considerando que o edifício L102 se encontra em bom estado, tendo sido 

completamente renovado em 1995; que não está prevista qualquer renovação importante 

até 2025, data prevista para o início da 1.ª fase de construção; 

D. Considerando que os custos de aquisição do edifício L102 ascendem a 10 milhões 

de euros (a preços de 2014), que poderão ascender a 12 milhões de euros em 2021 e que 

o custo final ainda não é conhecido; 

E. Considerando que a dimensão e os custos do projeto são ainda incertos;  

1. Salienta que a atual renda de 292 euros por metro quadrado para o edifício L102 é 

muito elevada quando comparada com os preços normais de mercado praticados neste 

setor; apoia, por conseguinte, a intenção da Comissão de comprar o edifício L102 e os 

novos projetos previstos de construção de duas torres no quadro do «Projet Urbain Loi», 

a fim de concentrar num único local o pessoal de diversas direções-gerais da forma mais 

económica possível; 

2. Sublinha que a determinação do preço em 2014, com uma indexação de compra efetiva 

ao índice de preços de 2022, gera incertezas quanto às consequências financeiras devido 

à volatilidade do índice; toma nota, no entanto, de que a estratégia da Comissão visa 

reduzir a especulação imobiliária e assegurar o quadro financeiro no momento da 

requalificação; solicita à Comissão que pondere uma renegociação do montante 

extremamente elevado da renda ao aceitar simultaneamente a indexação do preço de 

compra; 
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3. Toma nota da futura requalificação do complexo «lote Loi-130»; convida a Comissão a 

lançar o concurso de arquitetura sem demora; solicita à Comissão que informe a 

autoridade orçamental antes da decisão final sobre a futura requalificação do lote L130; 

4. Insta a Comissão a manter regularmente informados o Parlamento Europeu e o 

Conselho sobre o ponto da situação da aquisição dos edifícios L-78 e L-82 e os 

progressos realizados no âmbito dos planos de requalificação do lote L130; solicita à 

Comissão que faça uma apresentação da dimensão e dos custos do projeto, bem como 

do método de financiamento logo que seja anunciado o vencedor; 

Tendo em consideração os elementos supracitados, 

 dá parecer favorável ao projeto imobiliário apresentado pela Comissão; 

 solicita ao seu presidente que transmita o presente parecer ao Presidente do Parlamento 

Europeu, à Presidência do Conselho dos Assuntos Gerais e ao comissário responsável 

pelo Orçamento. 


