
   

 

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

SITO NA ALAMEDA DA CIDADE  

 

RELATÓRIO FINAL 

 

No dia 9 de novembro de 2020 reuniu o júri do concurso supramencionado, designado 

por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11 de outubro de 2020 (e ratificado 

na reunião da Câmara Municipal da Mealhada de 19 de outubro de 2020), para efeitos 

de elaboração do Relatório Final de apreciação do mérito das propostas apresentadas 

ao concurso e respetiva seleção e hierarquização, nos termos e para os efeitos previstos 

no ponto 14.1 do respetivo Programa do Concurso. 

Até ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas – dia 28 de outubro de 

2020 – foram entregues cinco (5) propostas, a saber: 

Proposta n.º 1 – Yesenia Magalis Boiça Vasquez; 

Proposta n.º 2 – Isabel Maria Saraiva Araújo; 

Proposta n.º 3 - Jorge Humberto Bastos Pedrosa; 

Proposta n.º 4 – Ivone Susana Cortesão Heitor de Oliveira; 

Proposta n.º 5 – Endless Imagination Unipessoal Ld.ª 

 

I – EXCLUSÃO DA PROPOSTA N.º 2 NO ATO PÚBLICO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS  

No ato público de abertura das propostas, realizado no dia 29 de outubro de 2020, pelas 

15H30, o júri deliberou admitir todos os concorrentes e respetivas propostas, à exceção 

da concorrente que subscreveu a proposta n.º 2. A exclusão da concorrente teve como 

fundamento a não apresentação da declaração exigida na alínea a) do ponto  8.2.1, do 

Programa do Concurso, visto que, de acordo com o previsto no ponto 10.3 do mesmo, 

a não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 8.2.1, 

constituía motivo de exclusão. 

II – CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

O critério de atribuição do direito de exploração encontra-se definido no ponto 13 do 

Programa do Concurso, que a seguir se reproduz: 

A seleção e hierarquização das candidaturas admitidas é efetuada com base no 

indicador Mérito da Proposta (MP). 

 

Na metodologia de cálculo do indicador Mérito da Proposta (MP), interferem os fatores 

de avaliação A, B, C e D, a seguir indicados, e será determinado pela soma ponderada 

das respetivas pontuações parcelares, através da seguinte fórmula: 
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MP= A*0,35+B *0,30+C *0,25+D*0,10 

Em que: 

A – Valor da prestação mensal – ponderação 35% 

B - Experiência profissional no ramo da restauração/bebidas ou hotelaria - 

ponderação 30% 

C- Formação profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria - ponderação 

25% 

D – Projeto de exploração – ponderação 10% 

  

As pontuações dos fatores são atribuídas numa escala compreendida entre 1 e 5. 

 

A - Fórmula de cálculo da pontuação parcelar do Fator A - Valor da prestação mensal 

proposta 

 

À proposta de valor de retribuição mais elevado é atribuída a pontuação máxima (5), 

sendo as restantes pontuações calculadas de acordo com a seguinte fórmula: 

 

A=[(P1*5) /P2] 

Em que: 

A - Valor da prestação mensal 

P1 – Proposta em análise 

P2 – Proposta de valor mais elevado 

 

B - Referencial de análise e pontuação parcelar do Fator B - Experiência profissional no 

ramo da restauração/bebidas ou hotelaria. 

Será considerada relevante a experiência profissional detida pelo candidato no ramo da 

restauração e bebidas ou hotelaria, quer o trabalho tenha sido prestado por conta 

própria ou por conta de outrem, desde que devidamente comprovada por documento 

idóneo para o efeito.  

N.º de anos Pontuação 

Sem experiência 0 

≤ 1 1 

>1≤ 2 2 

> 2 ≤ 3 3 

> 3 ≤ 4 4 

> 4 5 

 



   

 

C - Referencial de análise e pontuação parcelar do Fator C - Formação profissional na 

área da restauração/bebidas ou hotelaria 

Será considerada relevante a formação profissional detida pelo candidato no âmbito da 

restauração e bebidas, hotelaria ou área afim, qualquer que seja a modalidade (ações 

de formação, cursos breves, conferências, worshop, etc), bem como a formação 

académica na referida área e em área afim (ex. Turismo). 

 

Tipologia de formação (horas) Pontuação 

Sem formação  0 

Cursos de formação profissional ≤ 10H 1 

Cursos de formação profissional >10 H ≤ 20 H 2 

Cursos de formação profissional > 20H ≤ 30H 2 

Cursos de formação profissional >30 H  3 

Curso profissional ou tecnológico/outras formações qualificantes 

de nível secundário e pós-secundário não superior 

4 

Curso superior 5 

Nota: para efeitos de conversão em horas das formações, considerar-se-á que 1 dia corresponde a 6 horas de 

formação. 

 

D - Referencial de análise e pontuação parcelar do Fator D - Projeto de exploração 

Será analisado o conteúdo do projeto de exploração, e atribuída uma classificação 

qualitativa em escalões com a seguinte correspondência numérica: 

 

Classificação qualitativa Fundamentação Pontuação 

Não apresenta matriz do 

projeto de exploração 
-------------- 0 

Incompleto Não preencheu todos os itens da Matriz do Projeto de 

exploração  
1 

Aceitável Preencheu todos os itens da Matriz do Projeto de exploração de 

forma suficientemente clara  
3 

Muito Bom Preencheu todos os itens da Matriz do Projeto de exploração de 

forma clara e exaustiva 
5 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

III - ANÁLISE DE MÉRITO DAS PROPOSTAS 

Análise de mérito da proposta n.º 1 

Yesenia Magalis Boiça Vasquez 

 

Fator A - Valor da prestação mensal proposta 

 

A=[(P1*5) /P2] 

Em que: 

A - Valor da prestação mensal 

P1 – Proposta em análise 

P2 – Proposta de valor mais elevado 

 

A= [500,00€*5) / 609,50€ 

 

Valoração Fator A: 4,1 valores 

 

Fator B - Experiência profissional no ramo da restauração/bebidas ou hotelaria. 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 

Área 

relevante 
Duração Pontuação 

Cozinheira Portagem Bairrada 

Center 

Certificado de trabalho 

datado de 14/08/2020 

Sim 2 anos 2 

Do currículo apresentado pela concorrente resulta que tem experiência profissional 

adquirida na Venezuela, na área relevante para a presente avaliação, mas, não se 

encontrando a mesma comprovada, como era exigido, não pôde ser considerada. 

Valoração Fator B: 2 valores  

 

Fator C - Formação profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 
Natureza 

Área 

Relevante 
Duração Pontuação 

Chef de Cocina 

Professional  

Gourmet 

Academia 

Profissional 

Diploma emitido 

em Caracas, julho 

Curso 

profissional 

Sim Não aplicável 

4 



   

 

2012, certificado 

por Apostilha 

Party& Event 

Styling 

Bliss Event 

Planing and 

Certificado 

21/10/2018 

Ação 

formação 

Sim 
9 horas 

13horas 30 m 2 
Doces Pecados Work Espaço 

Criativo 

Certificado  Ação 

formação 

Sim 4 horas 

30 m 

      

Valoração Fator C: 5 valores (Pontuação máxima) 

 

Fator D - Projeto de exploração 

 

Analisado o conteúdo da matriz do projeto de exploração, verificou-se que o mesmo 

aborda todos os itens (Descrição do projeto/Responsável pela exploração/Plano de 

Recursos Humanos/Plano de Marketing/Plano de Investimento/Plano de 

Financiamento/Plano Legal), de forma exaustiva, clara e precisa. 
 

Valoração Fator D: 5 valores  

 

Mérito da Proposta (MP) = A*0,35+B *0,30+C *0,25+D*0,10 

MP1= 1,44+0,6+1,25+0,5=3,79  



   

 

 

Análise de mérito da proposta n.º 3 

Jorge Humberto Bastos Pedrosa 

 

Fator A - Valor da prestação mensal proposta 

 

A=[(P1*5) /P2] 

Em que: 

A - Valor da prestação mensal 

P1 – Proposta em análise 

P2 – Proposta de valor mais elevado 

A= [405,00€*5) / 609,50€ 

 

Valoração Fator A: 3,32 valores 

 

Fator B - Experiência profissional no ramo da restauração/bebidas ou hotelaria. 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 

Área 

relevante 
Duração Pontuação 

Mentor/colaborador negócio Taberna Belo Bar 

Churrasqueira 

Declaração de 

28/10/2020 

Sim 3 anos 3 

 

Valoração Fator B: 3 valores 

 

Fator C - Formação profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria 

Não apresenta quaisquer documentos comprovativos da posse de formação profissional. 

Valoração Fator C: 0 valores 

 

Fator D - Projeto de exploração 

 

Analisado o conteúdo da matriz do projeto de exploração, verificou-se que o mesmo aborda todos os 
itens (Descrição do projeto/Responsável pela exploração/Plano de Recursos Humanos/Plano de 
Marketing/Plano de Investimento/Plano de Financiamento/Plano Legal), de forma suficientemente clara. 

Valoração Fator D: 3 valores 

 

Mérito da Proposta (MP) = A*0,35+B *0,30+C *0,25+D*0,10 



   

 

MP3= 1,16+0,9+0+0,3= 2,36  



   

 

 

Análise de mérito da proposta n.º 4 

Ivone Susana Cortesão Heitor de Oliveira 

 

Fator A - Valor da prestação mensal proposta 

 
A=[(P1*5) /P2] 

Em que: 

A - Valor da prestação mensal 

P1 – Proposta em análise 

P2 – Proposta de valor mais elevado 

 

A= [500,00€*5) / 609,50€ 

 

Valoração Fator A: 4,1 valores 

 

Fator B - Experiência profissional no ramo da restauração/bebidas ou hotelaria. 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 

Área 

relevante 
Duração Pontuação 

Exploração Bar do Jardim da Ponte de 

Casal Comba 

Câmara Municipal 

Mealhada 

Contrato escrito 

n.º 1/2019 

Sim ≤2 

 anos 

2 

 

Valoração Fator B: 2 valores 

 

Fator C - Formação profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 
Natureza 

Área 

Relevante 
Duração  Pontuação 

Curso Modular de 

Cozinha 

Escola de Hotelaria e 

Turismo Coimbra 

Certificado 

18/01/2016 

Ação 

formação 

Sim 56 horas 

 

195 3 

Confeção massas, 

pastelaria e 

doçaria/Primeiros 

socorros/Segurança 

Saúde no Trabalho 

Programa Qualifica Passaporte 

Qualifica 

Ação 

formação 

Sim 139 

horas 

Gestão recursos 

humanos 

Escola de Comércio 

e Negócios – 

Instituto Superior 

Miguel Torga 

Certificado de 

19/12/2006 

Curso 

formação 

profissional 

Não 

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

0 



   

 

Curso especialização 

em gestão e pessoas 

Associação Extensão 

Universitária – 

Faculdade de 

Economia 

Certificado de 

31/05/2007 

Curso 

especialização

/formação 

Não 

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

0 

A concorrente apresentou certificado de licenciatura em História (Ramo de Formação 
Educacional), que não foi considerado por não se enquadrar na área de 
restauração/bebidas ou área afim (Turismo). Apresentou ainda certificado de curso de 
especialização em gestão e pessoas e outro de gestão de recursos humanos que não 
foram considerados pela mesma razão. 

Valoração Fator C: 3 valores 

 

Fator D - Projeto de exploração 

 

Analisado o conteúdo da matriz do projeto de exploração, verificou-se que o mesmo 

aborda todos os itens (Descrição do projeto/Responsável pela exploração/Plano de 

Recursos Humanos/Plano de Marketing/Plano de Investimento/Plano de 

Financiamento/Plano Legal), de forma exaustiva, clara e precisa. 
 

Valoração Fator D: 5 valores 

 

Mérito da Proposta (MP) = A*0,35+B *0,30+C *0,25+D*0,10 

MP4= 1,44+0,6+0,75+0,5=3,29  



   

 

 

Análise de mérito da proposta n.º 5 

Endless Imagination – Unipessoal Ld.ª (Gerência: Pedro Filipe Varandas Pinto Portela 

Figueiredo) 

 

Fator A - Valor da prestação mensal proposta 

 

A=[(P1*5) /P2] 

Em que: 

A - Valor da prestação mensal 

P1 – Proposta em análise 

P2 – Proposta de valor mais elevado 

 

A= [609,50€*5) / 609,50€ 

 

Valoração Fator A: 5 valores 

 

Fator B - Experiência profissional no ramo da restauração/bebidas ou hotelaria. 

Designação Entidade Documento comprovativo 
Área 

Relevante 
 Duração Pontuação 

Barman; 

Empregado de 

Mesa, Sommelier 

cervejas/Gerente 

Câmara 

Municipal 

Anadia/Bairra

da Beer 

Corner 

Declaração experiência 

profissional de 01/10/2020 e 

Contrato de 

arrendamento/Mera 

comunicação prévia 

22/09/2015 

Sim 

setembro 

2015 a abril 

2017 

1 ano+7 

meses 

5 Cozinheiro/Barm

an/Empregada 

de 

Mesa/Gerente 

Câmara 

Municipal 

Anadia/Panóp

lia de 

Ingredientes 

Ld.ª (Domus 

Café) 

Declaração experiência 

profissional de 01/10/2020 e 

Contrato exploração 

estabelecimento “Domus 

Café” de 14/02/2017 

Sim 

maio 2017 à 

data da 

candidatura 

3 anos+5 

meses 

 

Da análise da documentação apresentada, o Júri considerou não resultar claro que a 

exploração do estabelecimento “Bairrada Bear Corner” se tenha iniciado em maio de 

2015, conforme declara o concorrente, porquanto a atribuição da concessão foi objeto 

de deliberação em reunião da Câmara Municipal de Anadia em 22 de abril de 2015, e a 



   

 

“Mera Comunicação prévia” foi  apresentada apenas em 22/09/2015. Desta forma, o 

Júri considerou o mês de setembro de 2015 até abril de 2017. 

Valoração Fator B: 5 valores (pontuação máxima) 

 

Fator C - Formação profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria 

Designação Entidade 
Documento 

comprovativo 
Natureza 

Área 

Relevante 
Duração Pontuação 

Conferência Turismo Associação Estudantes Escola 

Superior Educação Coimbra 

Certificado Ação 

formação 

Sim 1 dia 1 

 

Valoração Fator C: 1 valores 

!

Fator D - Projeto de exploração 

 

Analisado o conteúdo da matriz do projeto de exploração, verificou-se que o mesmo 

aborda todos os itens (Descrição do projeto/Responsável pela exploração/Plano de 

Recursos Humanos/Plano de Marketing/Plano de Investimento/Plano de 

Financiamento/Plano Legal), de forma exaustiva, clara e precisa. 

!

Valoração Fator D: 5 valores 

 

Mérito da Proposta (MP) = A*0,35+B *0,30+C *0,25+D*0,10 

MP5= 1,75+1,5+0,25+0,5= 4 

 

IV - SELEÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS COM BASE NO INDICADOR 

MÉRITO DA PROPOSTA (MP). 

 

Concorrente/proposta Mérito da proposta Hierarquização 

5 4 1.º 

1 3,79 2.º 

4 3,29 3.º 

3 2,36 4.º 

 

V – PROPOSTA 



   

 

O júri deliberou, por unanimidade, propor: 

1) A realização da audiência prévia dos concorrentes preteridos e da concorrente 

excluída no ato público (proposta n.º 2), nos termos previstos no artigo 121.º do 

Código do Procedimento Administrativo, devendo os mesmos ser notificados 

para exercício do direito de audição, por escrito, no prazo de 10 dias a contar da 

receção da notificação para o efeito; 

2) Que, caso não sejam apresentadas quaisquer alegações em sede de audiência 

prévia, seja adjudicado o direito de exploração da Cafetaria/Restaurante da 

Alameda da Cidade, ao concorrente que obteve a pontuação mais elevada no 

indicador Mérito da Proposta (4), a empresa Endless Imagination – Unipessoal 

Ld.ª , NIPC 513518991, com sede na Rua Alto do Barreiro, no Concelho de 

Anadia,  pelo valor de 609,50+IVA/mês (seiscentos e nove euros e cinquenta 

cêntimos), e pelo prazo de 5 anos a contar da data da celebração do contrato e 

nas demais condições previstas no Caderno de Encargos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Chefe da DAJ    A Chefe da DF   A Chefe da DTC 
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