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O novo concurso para a conceção e 
construção de um navio “ro-ro” da 
Atlânticoline com capacidade para 
650 passageiros e 150 viaturas, 
pelo preço base de 48 milhões de 
euros e um prazo de execução de 
580 dias, foi lançado ontem com a 
publicação do anúncio no “Diário 
da República”.
O lançamento do novo concurso 
surge depois de um idêntico pro-
cedimento ter sido anulado, em 
outubro do ano passado, porque 
nenhum dos três concorrentes 
cumpriu, integralmente, as normas 
do caderno de encargos. Limitado 
por prévia qualificação, o novo con-
curso desenvolve-se em duas fases, 
sendo que a primeira corresponde à 
apresentação de candidaturas e de 
qualificação dos candidatos segun-
do os requisitos mínimos de capaci-
dade técnica e financeira, definidos 
no programa do concurso. 
Os candidatos qualificados passam 
à segunda fase do procedimento, 
onde serão convidados a apresentar 

a proposta técnica e comercial, cujo 
mérito será avaliado à luz de diver-
sos fatores que integram o critério 
de adjudicação, igualmente defini-
dos no programa do concurso
A fase de apresentação de can-
didaturas está aberta durante os 
próximos 30 dias. A entidade adju-
dicante deverá tomar a decisão de 
qualificação dos candidatos no pra-
zo máximo de 60 dias úteis após o 
termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas, após o 
que os candidatos qualificados se-
rão convidados a apresentar as suas 
propostas.
O júri do concurso é presidido por 
Monteiro da Silva, Juiz Conselhei-
ro do Tribunal de Contas, jubilado 
e tem com os vogais Luis Filipe 
Melo (diretor regional dos Trans-
portes), Manuel Ventura (profes-
sor do Instituto Superior Técnico), 
João Frade (Capitão da Marinha 
Mercante) e José Augusto Gomes 
(coordenador do Plano Integrado 
dos Transportes).    

governo regional anuncia novo concurso público

atlânticoline  Empresa deverá ter novo barco em 2021

Navio pode custar 48 milhões de euros
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turismo

O Governo Regional vai atribuir, 

este ano, 1,2 milhões de euros 

(mais 200 mil do que em 2018) 

em apoios a eventos de anima-

ção turística com potencial para 

combate à sazonalidade.  [07]

Apoio a eventos
com 1,2 Milhões

caminhos florestais

A associação Os Montanheiros 

defende que a repavimentação 

dos caminhos florestais deve 

integrar um projeto de reabilita-

ção ecológica junto à Gruta do 

Natal. [04]

Associação quer
projeto ecológico

lançamento de concurso

O Governo Regional lançou on-

tem um novo concurso para a 

construção de um barco com 

capacidade para 650 passagei-

ros e 150 viaturas com o valor 

base de 48 milhões. [09]

Novo barco
por 48 milhões

luís godinho
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Fotógrafo
terceirense
regista cenário
“indescritível”
em Moçambique
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