
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE DIREÇÃO 

ATA N.º 6/2021 
 
 

----------Ao dia 09 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Nesta reunião foi apreciado o assunto a seguir referido. ------------------------------ 

--------Ponto Único – Aprovação do Relatório de Adjudicação do 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.------------------------------------------------------------------------ 

-------Foi presente toda a informação elaborada pelo júri do procedimento, bem como 

a única proposta de prestação de serviço apresentada para os dois lotes, tendo sido 

o relatório de adjudicação objeto de aprovação por unanimidade. -------------------------- 

--------Analisado e verificado o cumprimento dos requisitos dos procedimentos, 

nomeadamente o preço base, foi deliberado: ----------------------------------------------------- 

--------Adjudicar à firma Sicó Formação – Sociedade de Ensino Profissional, SA, NIF 

504600109, a execução do serviço de ambos os Lotes:--------------------------------------- 

-------Lote 1 -  pelo preço global de 9 720,00€ (nove mil setecentos e vinte euros), IVA 

incluído;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Lote 2 - pelo preço global de 19 440,00€ (dezanove mil quatrocentos e quarenta 

euros), IVA incluído.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Foi ainda aprovada a minuta do contrato a celebrar com a entidade Sicó 

Formação – Sociedade de Ensino Profissional, SA, subsequente à decisão de 

adjudicação referida. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------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. ----

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



 

 

 

 

 

 

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) 

 


