
 
 
 
 

Rua Rogério de Moura, Lote 59, 
1750-342 Lisboa - Portugal 

www.jrsportugal.pt 

Consultor de Projeto (Arq.) 

 

O JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados, Associação Humanitária com sede na 
Rua Rogério de Moura, lote 59, 1170-342 Lisboa, NIPC 504 776 150, Entidade Adjudicante 
nos termos do artigo 2º, número 2 do Código de Contratos Públicos, convida à 
APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE UMA 

ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE ARQUITETURA nos seguintes termos:  

 

1. O JRS Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de cariz 
humanitário que desenvolve a sua atividade do domínio das migrações em 
Portugal desde 1992, prestando apoio social, apoio psicológico, apoio médico e 
medicamentoso, apoio jurídico, apoio à integração profissional de migrantes e 
refugiados, alojamento de migrantes e refugiados em situação de particular 
vulnerabilidade social (Centro Pedro Arrupe), acompanhamento a imigrantes 
detidos (Unidade Habitacional de Santo António - Porto), cursos de língua 
portuguesa e ações de formação, entre outras, sendo ainda responsável pela 
Coordenação-geral da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) e pela gestão e 
acompanhamento técnico do Centro de Acolhimento de Refugiados (CATR) da 
Câmara Municipal de Lisboa; 
 

2. O JRS Portugal recebeu recentemente a aprovação do financiamento do projeto 
CEIR – Criação de Equipamentos de Instalação de Refugiados, ao abrigo do 
Fundo para o Asilo, as Migrações e a Integração, coordenado pela Comissão 
Europeia e, a nível nacional, pela Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna. 
 

3. O projeto CEIR prevê a conversão de um antigo colégio desativado, na 
localidade de Vendas Novas (antigo Colégio Salesiano Domingos Sávio, sito na 
Rua Domingos Sávio, em Vendas Novas), e de uma pequena quinta na mesma 
região, que conta com uma moradia, alguns anexos e um espaço exterior 
(Quinta da Azinheira, Bombel, Vendas Novas), num Centro de Acolhimento de 
Refugiados com dos polos funcionais, para poder dar resposta a vários tipos de 
acolhimento (famílias, mulheres, crianças, casos particularmente vulneráveis, 
etc). 

http://www.jrsportugal.pt/


    

 
4. Para o desenvolvimento do projeto CEIR, o JRS pretende contratar serviços de 

assessoria especializada, com perfil especializado de arquitetura, para definir as 
prioridades e necessidades de adaptação dos espaços, e determinar os 
contornos concretos do projeto de arquitetura a implementar, e em particular: 
 

a. Apoio técnico na identificação dos trabalhos de reparação e manutenção 
prévios à conversão dos espaços; 
 

b. Apoio técnico na definição de conceito e programa de obras para a 
conversão dos espaços referidos no ponto 3 num Centro de Acolhimento 
de Refugiados com dois polos funcionais, com capacidade para acomodar 
entre 100 a 130 pessoas, com perfis diferenciados, e de acordo com as 
Orientações em matéria de condições de acolhimento do European 
Asylum Support Office e com as melhores boas práticas da experiência no 
terreno; 
 

c. Apoio na preparação e gestão de procedimento de contratação pública 
de um Projeto de Arquitetura e Especialidades (Consulta Prévia), com o 
objetivo referido na alínea anterior, designadamente a preparação das 
respetivas peças procedimentais e documentos técnicos; 

 
d. Apoio na análise e avaliação das propostas recebidas, e na elaboração de 

relatórios de avaliação para justificar a decisão final de adjudicação; 
 

e. Aconselhamento e orientação técnica da equipa do JRS Portugal 
responsável pela coordenação deste projeto durante o período de 
assessoria, que deverá ser prestada por um período estimado de 3 a 4 
meses (previsão: fevereiro a maio de 2021). 

 

Todos os interessados devem enviar as propostas e respetivos currículos para o email 
jrs@jrsportugal.pt, com a referência “ASSESSORIA ESPECIALIZADA ARQ.” no título. 
Qualquer pedido de esclarecimento deve ser enviado para o mesmo endereço. 

 

Lisboa, 18 de janeiro de 2021 

 

André Costa Jorge  

Diretor-Geral do JRS Portugal  
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