
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE DIREÇÃO 

ATA N.º 5/2021 
 
 

----------Ao dia 01 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 18 horas e 30 

minutos, reuniu a Direção da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de 

Turismo Em Espaços Rurais e Naturais (APTERN), na sua sede, na Escola 

Superior Agrária de Coimbra – Bencanta, Coimbra, com a presença da Presidente 

Sara Duarte Correia, das Vice-Presidentes Sandra Gomes e Ana Rainho; das 

tesoureiras Elisabete Sampaio e Ana Rita Nunes; dos vogais Vítor Pereira e Tiago 

Correia, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------

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

---------Ponto Um - Abertura de um procedimento de Ajuste Direto - Aquisição de 

Serviços para implementação dos projetos formativos n.º POISE-01-3524-FSE-

003644 – região Norte e nº POISE-01-3524-FSE-003645 – região Centro; -----------

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

----------Ponto Dois – Nomeação de Gestor de Contrato. ----------------------------------

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

----------Ponto Um – Abertura de um procedimento de Ajuste Direto. Na sequência 

do procedimento de Contratação excluída ao abrigo do disposto no artigo 6.º - A do 

Código dos Contratos Públicos - Aquisição de Serviços para implementação dos 

projetos formativos n.º POISE-01-3524-FSE-003644 – região Norte e nº POISE-

01-3524-FSE-003645 – região centro, foi decidido convidar a entidade Sicó 

Formação – Sociedade de Ensino Profissional, entidade única concorrente e 

adjudicada nos dois Lotes (Lote 1 - projeto formativo n.º POISE-01-3524-FSE-

003644 – região Norte e Lote 2 – projeto formativo nº POISE-01-3524-FSE-003645 

– região Centro) no procedimento n.º CE/01/2021 ao abrigo do disposto no artigo 

6.º - A do Código dos Contratos Públicos. Foram aprovados o convite e o caderno 

de encargos do procedimento de Ajuste Direto dividido pelos dois Lotes, para a 

contratação da entidade Sicó Formação S.A. e por forma a contratar para aquisição 

dos serviços correspondente à Rúbrica 5 - Encargos diretos com a preparação, 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das operações, não estando estas 

despesas incluídas no disposto do Artigo 6.º - A do Código dos Contratos Públicos, 

de acordo com a interpretação feita pela  APTERN ao Código dos Contratos Públicos.  



 

 

 

 

 

------Pela aquisição dos serviços referenciados, a APTERN – Associação Portuguesa 

de Turismo em Espaços Rurais e Naturais dispõe-se a pagar ao prestador do serviço: 

------Lote 1 - Projeto nº POISE-01-3524-FSE-003644 – região Norte 

-----O preço base de 9 720,00€ (nove mil setecentos e vinte euros), acrescido do IVA, 

se devido, à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------

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

------Lote 2 - Projeto nº POISE-01-3524-FSE-003645 – região Centro 

-----O preço base de 19 440,00€ (dezanove mil quatrocentos e quarenta euros), 

acrescido do IVA, se devido, à taxa legal em vigor. -------------------------------------------- 

----------Para o desenvolvimento do projeto formativo enquadrado nos projetos 

formativos referenciada e a executar nos termos definidos no convite e no caderno de 

encargos serão convidadas as seguintes entidades: -------------------------------------------

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

----------SICÓ FORMAÇÃO – SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL, SA, NIF 

504 600 109, com sede em rua 5 de Outubro, nº 54, 3240-312 Avelar, email: 

sico@etpsico.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O presente procedimento será conduzido por um júri composto e constituído 

por três elementos efetivos: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Sara Duarte Correia (Presidente da Direção) 

b) Sandra Gomes (Vice-Presidente da Direção) 

c) Elisabete Sampaio (Tesoureira da Direção) 

E dois elementos suplentes: -------------------------------------------------------------------------- 

d) Tiago Correia (Vogal da Direção) 

e) Paula Gamito (Suplente da Direção) 

----------Ponto Dois – Nomeação de Gestor de Contrato. Foi nomeado como gestor 

do contrato subsequente ao presente procedimento Ana Rainho (Vice-Presidente da 

Direção). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 19 horas e 30 

minutos do mesmo dia, da qual se lavrou a presente ata, a qual, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pela Presidente da Direção e pelas Vice-Presidentes. ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente da Mesa da Direção: 

 

__________________________________________ 

(Sara Duarte Correia) 

 

A Vice–Presidente da Mesa da Direção: 

 

__________________________________________ 

(Ana Rainho) 

 

A Vice–Presidente da Mesa da Direção: 

 

__________________________________________ 

(Sandra Gomes) 

 


