
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A Movijovem deu nota, através de comunicado, que vai proceder a concessões da gestão de 14

Pousadas de Juventude, a saber: Alfeizerão; Alijó; Alvados – Porto de Mós; Areia Branca;

Arrifana – Aljezur; Bragança; Lagos; Lisboa; Lousã; Melgaço; Penhas da Saúde; S. Pedro do

Sul; Vilarinho das Furnas e Viseu.

De acordo com os anúncios de procedimento, aadjudicação será feita segundo o critério da

proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os fatores e subfactores constantes

do programa de concurso

É ainda referido, que o procedimento está integralmente disponibilizado na plataforma eletrónica

de contratação pública Saphety Gov, cujo acesso não está disponibilizado.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais, o deputado signatário, requer,

através de Vexa, ao Senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude, que lhe sejam

facultadas todas as peças dos procedimentos dos programas de concurso em causa .

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 13 de Maio de 2015

Deputado(a)s

LAURENTINO DIAS(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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