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ATA DO JÚRI DO CONCURSO  

Data: 2012.11.20 
     

Prestação de 
serviços:  

 
Procedimento de arrendamento de dois prédios rústic os – “Cabeço da Seladinha” e 
“Alto da Seladinha da Corga do Reconco” 

Assunto:  Ata de Abertura das Propostas – Concurso Público  

Júri do Concurso:  

Presidente:  Sr.ª Eng.ª Dina Batel 
 
1.º Vogal : Sr.ª Eng.ª Glória Marado 
 
2.º Vogal : Sr. Eng.º José Camões 
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Designação : 

 
Procedimento de arrendamento de dois prédios rústic os – “Cabeço da Seladinha” e 
“Alto da Seladinha da Corga do Reconco” 

Assunto : 
Ata de Abertura das Propostas – Concurso Público  

Membros do Júri : 

 
Presidente:  Sr.ª Eng.ª Dina Batel, 1.º Vogal:  Sr.ª Eng.ª Glória Marado 2.º Vogal 
Suplente : Sr. Eng.º José Camões 

Local : 
Câmara Municipal de Águeda 

Hora : 
10H00M 

 
 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, pelas dez horas, numa das salas de 

reuniões, no edifício dos Paços do Concelho de Águeda, reuniu para proceder a abertura das 

propostas apresentadas, a Comissão de Abertura do Procedimento, constituída pelas senhoras: 

Eng.ª Dina Batel, que presidiu ao ato público, a Eng.ª Glória Marado e pelo senhor Eng.º José 

Camões Serrano, vogais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estavam presentes a assistir a este ato público o senhor Eng.º Carlos Pinto João, da empresa 

PORTUCEL SOPORCEL FLORESTAL, SOCIEDADE DE DESENVOLV IMENTO AGRO-

FLORESTAL, S.A. e o senhor Ângelo Figueiredo Ferreira. 

Iniciado o ato público, verificou-se ter sido apresentada uma única  proposta, para o procedimento 

acima referido, cujo sobrescrito pertence à empresa Portucel - Empresa Produtora de Pasta e 

Papel, SA .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Júri procedeu, então à abertura do sobrescrito, verificando-se que continha a proposta da 

empresa PORTUCEL SOPORCEL FLORESTAL, SOCIEDADE DE DESENVOLV IMENTO 

AGRO-FLORESTAL, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está explicito que a proposta apresentada está condicionada à inclusão na minuta de contrato 

proposto pelo Município de Águeda de dois aspetos, constantes da própria proposta, que a 



N.º: __1_______ 

 

 

ACTA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO  

Data: 2012/08/21 
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empresa concorrente quer ver salvaguardados na(s) minuta(s) do(s) contrato(s) que possa(m) vir 

a ser celebrado(s), e apresenta os seguintes valores:------------------------------------------------------------ 

------Proposta de Arrendamento  – Arrendamento por 24 anos com pagamento de uma renda 

anual de 4.500€, para uma área a plantar de 25 hectares, área essa que será medida no final dos 

trabalhos de florestação. Os valores serão anualmente actualizáveis de acordo com a taxa de 

inflação do ano civil anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Proposta de Compra de Madeira de Eucalipto  – Compra da madeira de eucalipto existente 

nas propriedades em análise, com diâmetro superior a 7 centímetros, não fogueada e isenta de 

carvão, pelo valor de 30€ por tonelada com casca. 

Concluída a abertura do subscrito e a elaboração da lista de concorrentes, o júri deixou à 

consideração do Sr. Eng.º Carlos Pinto João, único concorrente presente, a referida Lista, da qual 

não houve reclamação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, o júri rubricou o original da única proposta apresentada, após, o que, para constar, se 

lavrou a presente ata que, depois de lida não foi objeto de reclamação e que vai ser assinada por 

todos os membros, dando, assim, por encerrado este ato público. ----------------------------------------- 

 

         Presidente do Júri,                   1.º Vogal,                 2.º Vogal, 

                                                                                                                                                              

    ______________________     _____________________            ___________________ 

          (Sr.ª Eng.ª Dina Batel)                           (Sr.ª Eng.ª Glória Marado)                              (Sr. Eng.º José Camões) 


