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1.O que são os concursos? 

 

2.Quais as terras a concurso?  

 

3.Qual a forma de cedência das terras?  

 

4.Quem pode concorrer? 

 

5.Onde posso consultar as peças do Concurso? 

 

As peças do concurso estão disponíveis em 

www.bolsanacionaldeterras.pt, ou na entidade gestora da Bolsa de 

terras no endereço e horário indicado no Anúncio do Concurso. 

É um concurso público dirigido pela entidade gestora da Bolsa de 

terras, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR). E que se destina a ceder as terras do Estado. 

Pessoas singulares, coletivas ou equiparadas que não sejam 

devedoras de impostos ao Estado Português, e que não sejam 

devedoras de contribuições à Segurança Social. 

Arrendamento agrícola ou florestal, cujos valores e prazo de 

cedência podem ser consultados nos Despachos n. 11524/2015, de 

2 de outubro e n.º 6559/2014, de 8 de maio. 

A lista de terras a concurso encontra-se disponível para consulta 

no sítio da Bolsa de terras, através das opções de Prédios do 

Estado e Procedimentos.  

Pode ainda aceder aos detalhes da terra, os quais constam também 

no Anexo III, do Anúncio do Concurso. 
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6.Quando se realiza o Concurso? 

  

7.Qual o prazo para entrega da candidatura e propostas? 

 

8.Posso candidatar-me a mais de uma terra? 

 

9.Quantas candidaturas e propostas posso apresentar por cada terra? 

 

10.Posso oferecer um valor mais baixo pela terra? 

 

11.Como foi obtido o valor base de cedência? 

 

O valor base de cedência é determinado pelo ICNF.IP através dos 

seus serviços desconcentrados, ou pela direção regional de 

agricultura e pescas territorialmente competente, e confirmado 

pela Direção-Geral do tesouro e das Finanças (DGTF). 

 

Não. O valor a oferecer é sempre igual ou mais elevado do que o 

valor base de cedência da terra indicado no Anúncio do Concurso. 

Apenas pode apresentar uma única candidatura e proposta por 

cada terra. 

O concurso é publicitado pela Entidade gestora da Bolsa de terras, 

através do site da Bolsa de terras www.bolsanacionaldeterras.pt e 

realiza-se na data identificada em cada Anúncio. 

Sim. Pode concorrer a mais de uma terra desde que apresente uma 

proposta para cada terra, a qual deve incluir os documentos 

obrigatórios e os respetivos comprovativos aplicáveis. 

A candidatura é entregue até ao último dia do prazo fixado no 

Anúncio de concurso. As propostas recebidas depois desse prazo 

serão excluídas. 
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12.Como visitar as terras a concurso? 

 

13.Como posso concorrer? 

 

14.Como posso apresentar a candidatura e proposta? 

 

15.Como apresento a candidatura e proposta através da internet? 

 

A proposta pode ser apresentada, por uma das seguintes formas: 

a)Através da internet (obrigatório registo de utilizador no 

sistema de informação da Bolsa de terras); 

b)Via Postal (obrigatório correio registado); 

c)Entrega presencial (obrigatória a entrega na morada e 

horário definidos no Anúncio de Concurso) 

Pode concorrer, nos termos e condições do Anúncio de Concurso, o 

qual está disponível no sitio da Bolsa de terras, em 

www.bolsanacionaldeterras.pt . 

É efetuada até às 24h00 do último dia do prazo definido no 

Anúncio de Concurso, através da Área Reservada de Utilizador, 

em www.bolsanacionaldeterras.pt, onde está disponível a Área de 

Candidatura a Terras do Estado com a opção de submissão de 

candidaturas e propostas. 

É obrigatório o registo prévio de utilizador no sistema de 

informação da Bolsa de terras (SiBT), disponível no sítio da Bolsa 

de terras, em www.bolsanacionaldeterras.pt 

 

As visitas são requeridas junto das entidades afetatárias, nos 10 

(dez) dias subsequentes à data da publicação do Anúncio de 

Concurso, cujas moradas e contactos estão identificados no Anexo 

V. 
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16.Como apresento a candidatura e proposta por via postal? 

 

17.Como apresento a candidatura e proposta presencialmente? 

 

18.Como deve apresentar a sua proposta uma entidade de natureza coletiva? 

 

19.Posso pedir esclarecimentos relativos ao Concurso? 

 

Sim. É solicitado por escrito, até 2 (dois) dias a partir do início do 

prazo fixado para apresentação da candidatura e propostas, através 

do endereço eletrónico ou postal indicados no Anúncio. 

No caso de pessoa coletiva ou equiparada, todos os documentos 

emitidos serão assinados pelo seu representante legal. 

É efetuada diretamente no endereço da entidade gestora da Bolsa 

de terras, entre as 10h00 e as 12h30, e entre as 14h30 e as 16h30, 

de segunda a sexta-feira, em sobrescrito fechado, identificando o 

procedimento a que respeita, e dirigido à entidade gestora da 

bolsa de terras e endereçado a Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), na Avenida Afonso Costa, n.º 3, 

1949-002 Lisboa 

É efetuada através de correio registado, caso em que a data e hora 

do carimbo do correio conta como data da apresentação, em 

sobrescrito fechado, identificando o procedimento a que respeita, 

e dirigido à entidade gestora da bolsa de terras e endereçado a 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 

na Avenida Afonso Costa, n.º 3, 1949-002 Lisboa 
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20.O que é o Modelo de Proposta? 

 

21.Quais os documentos obrigatórios que acompanham o Modelo de Proposta? 

  

 

 

 

• Certidão da Segurança Social, comprovativa da situação 

regularizada relativamente a contribuições para a Segurança 

Social ou autorização de consulta emitida a favor da Direção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural com o NISS 

20017948103; 

• Certidão das Finanças, comprovativa da situação 

regularizada relativamente às Finanças, ou autorização de 

consulta emitida a favor da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural com o NIF 600082440; 

• Descrição sumária da atividade que pretende desenvolver 

(memória descritiva); 

A proposta é apresentada, obrigatoriamente, através do 

preenchimento do Modelo de Proposta, constante do Anexo II do 

Anúncio de Concurso e disponível em 

www.bolsanacionaldeterras.pt. 

O modelo é disponibilizado em formato editável (PDF), o qual 

deve ser descarregado inicialmente para o computador e só 

depois ser inciado o respetivo preenchimento. Para o efeito 

bastará clicar nos campos ativos e preencher. A dimensão dos 

campos limita o texto a inserir. Este modelo deve assinado, 

obrigatoriamente pelo concorrente ou seu representante legal. 

Leia atentamente o conteúdo do Modelo. 
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22. Como devo comprovar as situações previstas no n.º 3 e 6 do artigo 12.º da Lei n.º 

62/2012, de 10 de Dezembro, que constituem critério de preferência na adjudicação? 

 

23.Podem ser solicitados os originais dos documentos? 

 

24.As candidaturas apresentadas podem ser excluídas? 

 

25.As propostas apresentadas podem ser excluídas? 

 

Os restantes obrigatórios, ou seja os documento de comprovação 

dos elementos declarativos indicados no Modelo de proposta, não 

devem acompanhar a proposta, sendo antes apresentados quando 

solicitados pela entidade gestora da Bolsa de terras. 

Sim, quando: 

 - Não sejam enviadas no prazo fixado; 

- Sejam apresentadas por anteriores arrendatários ou 

adquirentes de prédios do domínio privado do estado ou do 

património próprio dos institutos públicos, cujos contratos 

tenham sido resolvidos ou denunciados, por decisão 

definitiva proferida há menos de 3 anos, com fundamento 

no incumprimento de obrigações decorrentes de contratos 

anteriores; 

- Não contenham os documentos obrigatórios 

 

Sim, quando apresentem preço inferior ao valor base de cedência 

estabelecido para o concurso. 

Sim. A entidade gestora da Bolsa de terras pode exigir a exibição de 

original ou documento autenticado para conferência, devendo ser 

apresentado num prazo não inferior a 48 horas e até ao limite do 

prazo indicado na respetiva notificação. 
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26.Prazo de manutenção das propostas? 

 

27.Posso consultar as candidaturas e as propostas apresentadas para uma terra a que 

tenha concorrido? 

 

28.Como sei o resultado do Concurso? 

 

29.Qual é o critério de adjudicação? 

 

30. A adjudicação pode ser anulada? 

 

Através da lista de classificação final, a qual é publicada pela 

entidade gestora da Bolsa de terras, no sítio da Bolsa de terras, em 

www.bolsanacionaldeterras.pt, procedendo igualmente à 

notificação dos interessados das decisões proferidas. 

Sim. Quando por facto que seja imputável o adjudicatário: 

a) Não entregue a documentação que lhe é exigida; 

b) Não compareça no dia, hora e local fixados para a outorga do 

contrato, sem razão que o justifique; 

c) Preste falsas declarações ou falsifique documentos. 

A adjudicação será atribuída ao concorrente nos termos definidos 

no n.º 9 do Anúncio de Procedimento de Concurso. 

Sim. Os candidatos podem consultar todas as candidaturas e 

propostas apresentadas ao prédio a que se candidataram. 

 

A Entidade Gestora da Bolsa de terras, após o fecho do Concurso, 

publicitará através do SiBT, os termos e condições em que se 

realizará a consulta, incluindo a respetiva data, hora e o local. 

Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas 

durante 2 (dois) meses, salvo caso de desistência. 
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31.Outras situações que podem determinar a anulação da adjudicação? 

 

32.Condições de extinção do procedimento? 

 

33.Quando são aceites os termos do Contrato? 

 
 
34.São admissíveis reclamações da Minuta de Contrato? 

 

Sim. No período fixado para a apresentação de pedidos de 

esclarecimento, sempre que dela constem obrigações não 

contidas nos documentos que servem de base ao concurso, e 

apenas com esse fundamento. 

A DGADR comunicará em 2 (dois) dias úteis, o que houver decidido 

sobre a reclamação. 

O contrato consta do Anexo VI do Anúncio de procedimento de 

Concursos, integrando as condições a que o contrato e a sua 

execução ficam sujeitos, e considera-se aceite, atenta a declaração 

constante do ponto 4 do Modelo da Proposta. 

O procedimento extingue-se, nos seguintes casos: 

•Quando ficar deserto; 

•Por desistência dos concorrentes; 

•Não forem apresentadas candidaturas em condições de 

serem aceites; 

•Com a aceitação da Minuta de Contrato, pelo adjudicatário; 

•Até à decisão de adjudicação, por motivo superveniente de 

interesse público. 

A adjudicação pode ainda ficar sem efeito, quando: 

•Se verifique fundado indício de conluio entre os concorrentes; 

•o titular de direito legal de preferência sobre o prédio a ceder, 

notificado para o efeito, exercer o seu direito no prazo de oito 

dias. 
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35.Quando é celebrado o contrato de arrendamento? 

 

36.O adjudicatário pode desvincular-se da proposta? 

 

37.Qual a regulamentação aplicável? 

 

 

O Anúncio de Concurso estabelece o objeto, os respetivos termos 

de referência e as condições a que o contrato fica sujeito. 

Em tudo o que for omisso ao Anúncio observar-se-á o disposto na 

Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 21/2014, de 

11 de fevereiro, no Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, e no 

Código do Procedimento Administrativo. 

O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 dias a contar do 

conhecimento da decisão final sobre o procedimento, ou 45 dias no 

caso de apresentação de reclamação sobre a exclusão de 

propostas ou de concorrentes. 

A DGADR comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima 

de cinco dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato. 

Sim. Se a DGADR não celebrar o contrato no prazo fixado. 

 


