ANÚNCIO
CONSULTA PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE PROSPEÇÃO E PESQUISA NA
ÁREA DENOMINADA ROSÁRIO, NA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA, NA
MODALIDADE DE CONSÓRCIO

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTACTO:
EDM – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A.
ENDEREÇO: Rua Sampaio e Pina, n.º 1, 3.º andar dto.,
CÓDIGO POSTAL: 1070-248 Lisboa,
LOCALIDADE: Lisboa
TELEFONE: +351 213854336 / FAX:+351 213856344
ENDEREÇO ELETRÓNICO: edm.mineira@edm.pt
2. OBJETO DA CONSULTA
a) Pretende-se constituir um acordo de parceria com empresas ou promotores

privados para o desenvolvimento de um Projeto de Prospeção e Pesquisa
de depósitos minerais metálicos numa área situada na Faixa Piritosa Ibérica
denominada ROSÁRIO, cujos direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, ouro e prata e minerais
associados se encontram titulados pelo Contrato n.º MN/PP/010/16,
assinado a 23/11/2016, por um período inicial de 3 anos, com possibilidade
de duas prorrogações anuais.
b) A área do ROSÁRIO localiza-se no Baixo Alentejo, nos concelhos de Castro
Verde, Ourique, Almodôvar e Aljustrel, no distrito de Beja.
c) A presente consulta não formaliza obrigações de qualquer natureza para os
intervenientes na presente consulta prévia à eventual celebração de contrato de
consórcio.

3. FORMALIZAÇÃO DE INTERESSE NA PARCERIA
a) As entidades interessadas devem apresentar um documento escrito com a sua
manifestação de interesse em constituir a parceria com a EDM, até à data limite
indicada neste anúncio.
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b) O documento com a declaração de manifestação de interesse nesta parceria
deverá conter a identificação e qualidade do representante, a identificação
completa do candidato que incluirá, a designação da entidade, número de pessoa
coletiva, morada da sede e escritório em Portugal (caso se aplique), endereço
eletrónico e designação do interlocutor dessa entidade com a EDM.
c) No prazo de 3 dias após o termo da data limite de apresentação da manifestação
de interesse, a EDM disponibilizará os Termos de Referência para a constituição
da parceria na modalidade de consórcio, às entidades que tenham formalizado a
manifestação de interesse, que incluem informação técnica sobre a área, os
critérios de seleção e as regras procedimentais aplicáveis.
d) As entidades que manifestem interesse na constituição de parceria ficam
obrigadas a guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não
técnica, comercial ou outra, relativa à EDM, de que possam ter conhecimento no
âmbito desta consulta.
4. LOCAL DA ENTREGA DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O documento com a manifestação de interesse nesta parceria deve ser dirigido à
EDM-Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. mediante carta registada com
aviso de receção, remetida para a morada indicada no ponto 1 ou através do
endereço eletrónico: edm.mineira@edm.pt.
5. DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
O documento com a manifestação de interesse deverá ser entregue até às
23h59m do dia 15 de novembro de 2017.

Lisboa, 2 de novembro de 2017
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