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ANÚNCIO 

Consulta ao mercado para arrendamento de um imóvel no âmbito do Decreto-Lei N.º 280/2007 de 

7 de agosto 

1. O Fundo de Apoio Municipal pretende arrendar um imóvel destinado à instalação dos seus 

serviços com as seguintes características: 

a) Designação: Edifício; 

b) Área: aproximadamente 250 m2; 

c) Características específicas: Edifício em bom estado de conservação, com possibilidade de 

utilização imediata, pelo menos 4 gabinetes individuais e uma área de trabalho em open 

space, copa, 2 WCs, iluminação e ventilação natural em toda a área, com acessibilidade e 

preferencialmente com rede estruturada de voz e dados e estacionamento disponível; 

d) Localização: – Lisboa, preferencialmente nas freguesias de Alcântara, Estrela, Campo de 

Ourique, Misericórdia, Santo António ou Santa Maria Maior e de fácil acesso às vias de 

comunicação rodoviária principais e de transportes públicos. 

2. As candidaturas deverão ser constituídas por: 

a) Proposta, com a identificação do proprietário, endereço postal e outras formas de 

contacto; 

b) Imóvel: Descrição do imóvel, fotografias, planta da localização, planta do imóvel, cópia 

da caderneta predial, áreas útil e dependente em m2, ano de construção, cópia do alvará 

da licença de utilização, cópia do certificado de desempenho energético e da qualidade 

do ar interior; 

c) Valor mensal da renda. 

3. Data limite de apresentação das propostas: Até às 17h00, do 15.º dia (útil) a contar do dia 

seguinte ao da publicação do anuncio no sítio da internet da DGTF, para o endereço 

eletrónico geral@fam.gov.pt ou por correio, na morada referida no ponto 5. 

4. Prazo durante o qual os interessados são obrigados a manter as suas propostas: 66 dias. Será 

proposta para arrendamento o imóvel que apresentar melhor rácio preço/condições e 

área/localização. 
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5. Designação e endereço da entidade a quem devem ser entregues as candidaturas: 

Fundo de Apoio Municipal 

Praça do Comércio, Ala Oriental 

1149-015 Lisboa 

Endereço eletrónico: geral@fam.gov.pt. 

6. Identificação do autor do anúncio: 

Nome: Miguel Ângelo da Cunha Gonçalves de Almeida, Cargo: Presidente da Direção 

Executiva. 

  

O Presidente da Direção Executiva 

Miguel Almeida 
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