
 

 

Anúncio 

Consulta ao mercado para arrendamento de instalações em Faro para a Direção Geral de 
Energia e Geologia no âmbito do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto 

 

1. Pretende a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) arrendar um edifício ou fração para 
instalação dos seus serviços na cidade de Faro ou imediações, com área útil compreendida 
entre os 500m2 e 1000m2, licenciado para instalações de comércio e serviços e reunindo as 
seguintes características: 

- Cerca de 200m2 para gabinetes dos funcionários, receção, área de atendimento ao publico, 
sala de reuniões, sala de informática, sala de apoio aos funcionários; 

- De 300m2 a 700m2 destinados ao arquivo; 

- Deverá ainda possuir as condições adequadas para a instalação de um serviço público, 
nomeadamente quanto às condições de conservação de elementos estruturais, fachada e 
telhados e quanto às condições de salubridade, eficiência energética e qualidade de ar interior; 

- Boa localização, bem servido de transportes públicos, com acessos independentes ao exterior, 
sendo dada prioridade à ocupação total do edifício ou fração e existência de estacionamento 
privativo pelo menos para 5 viaturas ou com facilidade de estacionamento gratuito; 

- Estar equipado com elevadores e/ou rampas, ou outros meios que permitem o fácil acesso e 
utilização de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação; 

- Na falta do requisito anterior, o local deve possuir condições arquitetónicas para a fácil 
colocação desses meios. 

2. As propostas devem ser enviadas à DGEG, referenciando o assunto (título do anúncio). 
Deverão incluir os seguintes elementos: 

- Identificação do proponente, com endereço postal, telefone e “e-mail”: 

- Identificação do edifício proposto, com o nome da rua, n.º de polícia, planta de localização; 

- Cópia da caderneta predial e a licença de utilização; 

- Plantas; 

 



- Preço pretendido para o arrendamento, por mês e anual por m2 de área bruta locável; 

3. O prazo de entrega das propostas é de 10 dias (dez) dias úteis contados a partir da data de 
publicação do presente anúncio. 

4. As propostas devem ser enviadas por correio eletrónico à Direção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), referenciando o assunto (título do anúncio). 

5. O prazo durante o qual os interessados são obrigados a manter as suas propostas é de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias. 

6. Designação e endereço da entidade a quem devem ser enviadas as candidaturas: 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Avenida 5 de Outubro, nº 208 

1069-039Lisboa (DGEG) 

Telefone: 21 792 27 84 / 21 792 27 00 

Endereço eletrónico: diretor.geral@dgeg.gov.pt 

graca.lopes@dgeg.gov.pt 

daniel.pereira@dgeg.gov.pt 

joao.costa@dgeg.gov.pt 

Serviço/órgão/pessoa de contacto: Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos (DSAGR) 

Daniel Vinhais (técnico superior da DSAGR) 

João Pedro Costa (técnico superior da DSAGR) 

 

O Diretor-Geral 
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