
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL, DE CONCEÇÃO 

DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE BENFICA 

(PROCEDIMENTO REF.ª SRU_21652_CCS) 

 

ATO PÚBLICO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS A CONCURSO 

 ATA  

 
No dia 24 de Maio de 2021, pelas 14 horas, na sede da Lisboa Ocidental SRU – 

Sociedade de Reabilitação Urbana E.M., S.A., sita na Praça do Município nº31, em 

Lisboa, reuniu em ato público o Júri designado pelo Conselho de Administração da 

Lisboa Ocidental SRU para o Concurso Público, com Publicidade Internacional, de 

Conceção de Requalificação do Mercado de Benfica, composto pela Arquiteta Cátia 

Santana, que presidiu, pelo Arquiteto Rui Sousa Pinto e pela Arquiteta Paisagista 

Catarina Abreu, para proceder à abertura das propostas a concurso, de acordo com o 

artigo 14º dos Termos de Referência. 

Dadas as limitações impostas pela situação decorrente da pandemia de Covid-19, o ato 

público não foi presencial, tendo sido transmitido em direto na plataforma digital 

Youtube.com, facto de que foi dado conhecimento antecipado aos concorrentes 

registados na plataforma de contratação saphetygov.com, onde decorre o 

procedimento, assim como foi dado a conhecer a todos os interessados e utilizadores 

do site da lisboaocidentalsru.pt. 

Devido a problemas técnicos na transmissão, a sessão de abertura das propostas a 

concurso iniciou uma hora e quinze minutos mais tarde (15h15) do que o previsto, tendo 

sido comunicada esta situação no site da lisboaocidentalsru.pt. em tempo real. 

Aberta a sessão, a Presidente do Júri lamentou o atraso sucedido, informou que foi 

registada a receção de seis (6) propostas e explicitou os procedimentos a ter lugar 

durante a sessão. 

De seguida procedeu-se à verificação da conformidade dos invólucros exteriores, nos 

termos do número 1 do artigo 12º dos Termos de Referência, deliberando o Júri aceitar 

todas as propostas recebidas (6 propostas) por cumprirem o anonimato do remetente. 

 

 



 

 
 

 

 

Procedeu-se à abertura dos invólucros exteriores das propostas, tendo sido atribuído 

previamente um número de acordo com a ordem de chegada a cada proposta, e inscrita 

a numeração de todos os elementos relativos a cada proposta (invólucro com a 

designação ‘Concorrente’ e os suportes digitais, caderno e painéis) de acordo com o 

número que lhe foi atribuído. 

Foram expostos todos os elementos enviados por cada concorrente, com especial 

destaque para os conteúdos dos painéis e dos cadernos. 

Por último, foram encerrados em conjunto, em envelope devidamente selado e assinado 

pelos membros do Júri, os seis (6) invólucros com a designação ‘Concorrente’ e os 

suportes digitais. 

De seguida, a Presidente do Júri, Arquiteta Cátia Santana, anunciou aos espetadores 

da transmissão que a decisão de seleção dos trabalhos constante do Relatório 

Preliminar a ser elaborado pelo Júri será notificada a todos os concorrentes em ato 

público, nos termos do número 1 do artigo 17º dos Termos de Referência. 

Cumpridas todas as formalidades inerentes ao ato público, deu-se o mesmo por 

encerrado – permanecendo o seu registo videográfico disponível na plataforma onde 

decorreu a transmissão e no site da lisboaocidentalsru.pt –, tendo sido elaborada a 

presente ata que será assinada por todos os membros do Júri do concurso, presentes 

neste ato público.  

 

O Júri do Procedimento 
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