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CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DE NOVO ESPAÇO COMERCIAL  

NO MERCADO DE ALVALADE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA N.º 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, 

reuniu por videoconferência, o júri do concurso para adjudicação do novo espaço comercial no 

Mercado de Alvalade, deliberado pelo despacho trezentos e cinquenta e dois, de dois mil e 

vinte e um, subscrito pela Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade, (Drª) Margarida Afonso. 

 

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: (Drª.) Marta Cordeiro, na qualidade de 

Presidente, (Dra.) Rute Oliveira, na qualidade de Vogal Efetiva e (Dra.) Sara Magalhães, na 

qualidade de Vogal Suplente. 

 

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto I: Análise e apreciação da candidatura submetida; 

Ponto II: Classificação dos elementos do Currículo e Projeto Comercial, da entidade admitida a 

concurso; 

Ponto III: Elaboração da Lista Final do Candidato Admitido. 

 

Ponto I 

Foi analisada e apreciada a única candidatura submetida, nomeadamente, por Luís Miguel Vaz 

dos Reis, que ocupa a loja 2 do Mercado de Alvalade, em espaço contíguo ao novo espaço 

comercial, que se designará por loja 58 e que, conforme ponto oito ponto dois do Aviso do 

concurso, a adjudicação ficará sujeita à condição suspensiva de aprovação das obras 

necessárias à reafectação do espaço pela Câmara Municipal de Lisboa, produzindo os seus 

efeitos à data do deferimento. 

Neste ponto o júri decidiu admitir a candidatura, por além de tempestiva, cumprir com os 

requisitos de candidatura, definidos no ponto três do Aviso do Concurso. 

 

Ponto II 

De seguida, o júri procedeu à pontuação dos parâmetros definidos na Grelha de Análise, 

nomeadamente à classificação dos elementos do Currículo e Projeto Comercial, que constam 

do Anexo II, do Aviso do Concurso.  

No elemento do Currículo designado por Experiência Profissional noutras Atividades, foi 

atribuída a pontuação de zero, por o candidato não apresentar experiência profissional 

noutras áreas. 

 



 
 

A pontuação atribuída pelo júri, sobre o Interesse e Qualidade do Projeto Comercial, foi 

devidamente fundamentada e registada na Grelha de Análise de Candidaturas para 

Adjudicação do Novo Espaço Comercial do Mercado de Alvalade (Anexo I). 

 

Ponto III 

Por último, existindo apenas uma candidatura admitida ao concurso, o júri elaborou a Lista 

Final do Candidato Admitido e sua Graduação (Anexo II), que será publicada, na página 

eletrónica oficial da Junta de Freguesia de Alvalade e serviços centrais da Junta de Freguesia de 

Alvalade, sito no Largo Machado de Assis, S/N, 1700-116 Lisboa., conforme ponto 7.1 do Aviso. 

Deliberou, ainda, por unanimidade, propor à Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade, (Dra.) 

Margarida Afonso, a homologação da mesma.  

  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata que depois 

de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na reunião.  

Anexos: 

Anexo I – Grelha de Análise da Candidatura para Adjudicação do Novo Espaço Comercial no 

Mercado de Alvalade; 

Anexo II - Lista Final do Candidato Admitido e Graduação. 

 

O Júri, 
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