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CONCURSO DE IDEIAS 

 

 

PRC_0231/2017_CLT - ESCULTURA PARA O ÁTRIO 

PRINCIPAL DA NOVA SEDE DA ÁGUAS DO NORTE, 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(na qualidade de procuradora da Águas do Norte, S.A., com poderes para o ato, concedidos por 

procuração emitida pela sociedade em 17 de março de 2017)  

 

 

 

18 de outubro de 2017 

Vila Real 
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ANÚNCIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ADJUDICANTE E CONTACTOS 

 Designação da entidade adjudicante: 

Águas do Norte, S.A. 

 Endereço: 

Av. Osnabruck, n.º 29 

5000-427 Vila Real – Portugal 

 Serviço/ Órgão /Pessoa de contacto: Área de Comunicação e Imagem – Francisco Tinoco 

 Telefone e Fax: 

Telefone – 00351 259309370 Fax – 00351 259309371 

 Portal: 

http://www.adnorte.pt 

 Endereço eletrónico: 

geral.adnorte@adp.pt  

A decisão de selecionar 1 (um) trabalho para efeitos de atribuição de 1 (um) prémio de 

consagração e a seleção de 2 (dois) trabalhos para atribuição de prémios de participação para os 

trabalhos classificados em 2.º e 3.º lugares, foi tomada pelo Conselho de Administração em 

reunião de 4 de outubro de 2017. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCEPÇÃO 

 Designação do trabalho de conceção – “Escultura para o átrio principal da nova sede de 

Águas do Norte, S.A.” 

 Descrição sucinta do trabalho de conceção: 

Trabalho de escultura para o átrio principal na nova sede da Águas do Norte, S.A., em 

Vila Real. 

O objeto do concurso é a conceção desta escultura, para posterior adjudicação de 

contrato de aquisição de serviços para a execução daquela, por ajuste direto adotado ao 

abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP. 

Nesse caso, o preço máximo que a Águas do Norte, S.A. está disposta a pagar ao abrigo 

do referido ajuste direto pela execução, fornecimento e colocação da escultura, é de 

12.000 EUR (doze mil euros), a acrescer o IVA, à taxa legal em vigor. 

  

 

http://www.adnorte.pt/
mailto:geral.adnorte@adp.pt
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3. ACESSO AOS TERMOS DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

3.1 - Consulta dos Termos de Referência e Anexos 

 Águas do Norte, S.A.  

Área de Comunicação e Imagem 

Av. Osnabruck, n.º 29 

5000-427 Vila Real – Portugal 

Telefone – 00351 259309370 Fax – 00351 259309371 

 Email:    geral.adnorte@adp.pt 

 Meio eletrónico:  www.adnorte.pt ou www.vortal.gov.pt 

3.2 - Qualquer interessado que tenha descarregado, ou a quem tenha sido enviado, o processo de 

concurso, independentemente da apresentação, ou não, de proposta a concurso, não poderá 

utilizar os elementos integrantes do mesmo para fins diversos aos estipulados nos presentes 

termos de referência, observando assim os direitos que se encontram protegidos. 

 

4. MODALIDADE DO CONCURSO DE CONCEPÇÃO 

 Concurso público 

 Prazo para apresentação dos trabalhos de conceção: 

Até às 18:00:00 horas do 30.º dia a contar da data de publicação do presente anúncio no 

Diário da República. 

 

5. HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS DOS CONCORRENTES 

Não são exigidas habilitações específicas.  

 

6. MODO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCEPÇÃO 

Os documentos que materializam os trabalhos de conceção apresentados são: 

a) Peças escritas e desenhadas da solução proposta, ao nível de Estudo Prévio. A Memória 

Descritiva e Justificativa deverá indicar e descrever a representatividade da escultura, a forma de 

execução da mesma, indicando materiais, equipamentos e técnicas. 

b) Maqueta física da escultura em escala conveniente para clara perceção do proposto, em 

material à escolha do concorrente. 

c) Outros que o concorrente entenda importantes para a interpretação da sua proposta. 

 

7. CRITÉRIO DE SELECÇÃO 

A seleção dos trabalhos de conceção é realizada de acordo com os seguintes fatores e 

subfactores de avaliação: 

a) C1 - Valor estético – 60% 

http://www.adnorte.pt/
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Neste critério apreciar-se-á a qualidade intrínseca da solução proposta para a escultura, traduzida 

pela qualidade da maqueta e peças escritas e desenhadas apresentadas. 

b) C2 – Adequação e enquadramento – 40% 

Neste critério apreciar-se-á a adequação da solução proposta ao espaço envolvente bem como o 

enquadramento na imagem e atividade da Águas do Norte, S.A., analisando os documentos que 

constituem o estudo prévio. 

 

8. NÚMERO DE TRABALHOS DE CONCEÇÃO A SELECIONAR 

Apenas será selecionado 1 (um) trabalho. 

 

9. PRÉMIOS 

9.1 – CONCURSO DE CONCEÇÃO E AJUSTE DIRETO POSTERIOR 

Na sequência do concurso de conceção, a Águas do Norte, S.A. tem a intenção de celebrar com 

autor do trabalho selecionado, um contrato de prestação de serviços destinado a adquirir a 

criação e concretização do trabalho de conceção, designadamente no que respeita à escultura, 

com observância do Caderno de Encargos que faz parte integrante destes Termos de Referência. 

9.2 – VALOR DO PRÉMIO DE CONSAGRAÇÃO 

Ao concorrente sobre cujo trabalho recaia a decisão de seleção é atribuído pela Entidade 

Adjudicante um prémio de consagração no valor de 3.000 EUR (três mil euros); 

Os trabalhos classificados em 2º e 3ºs lugares terão um prémio de 1.000 EUR (mil euros) e 500 

EUR (quinhentos euros), respetivamente. 

Os prémios referidos correspondem a um valor líquido de impostos e serão pagos pela AdNorte 

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação da decisão de seleção de trabalhos e 

atribuição de prémios. 

 

10.DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA 

18 de outubro de 2017 

 

A publicitação do Anúncio será efetuada igualmente em: 

 Jornal Oficial da União Europeia (JOUE); 

 www.adnorte.pt  

 

http://www.adnorte.pt/
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