
 
 
 

AVISO - ESCLARECIMENTO N.º 1 
 
 

Em cumprimento do disposto no ponto 5.3. do Programa do Concurso de cedência do direito 

de exploração da Cafetaria da Alameda da Cidade da Mealhada, publicitam-se os 

esclarecimentos prestados pelo Júri do concurso, em 13 de outubro de 2020. 

 

Pedido de esclarecimento: 

 

1 –Estando o ato público marcado para o dia 29/10/2020, em que dia, previsivelmente, o 

júri tomará a decisão final? 

 

2 - Quem terá de fazer prova, quer da posse de experiência profissional quer da frequência 

de formação profissional, o concorrente ou o futuro (ou a futura) gerente do espaço? 

 

3 - Se algum do equipamento já instalado não estiver a funcionar ou não estiver a funcionar 

devidamente, como se procederá? Há que ter em atenção que os mesmos estiveram 

desligados durante alguns anos. 

 

4 - Existe alvará? Qual é o seu teor? 

 

Esclarecimentos: 

 

1. A decisão final de adjudicação é da competência da Câmara Municipal da Mealhada, 

sendo que não é possível adiantar a data em que será tomada, na medida em que 

depende das vicissitudes do concurso.  

2. De acordo com o previsto no ponto 13.1 do Programa do Concurso, a seleção e 

hierarquização das candidaturas admitidas é efetuada com base no indicador 

Mérito da Proposta (MP). Na metodologia de cálculo desse indicador interferem os 

fatores de avaliação Preço, Experiência profissional e Formação profissional.  



a) Por sua vez, conforme decorre do subponto 13.2.2 intitulado “Referencial de 

análise e pontuação parcelar do Fator B - Experiência profissional no 

ramo da restauração/bebidas ou hotelaria”, na análise e pontuação do fator 

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.  

b) Da mesma forma, conforme decorre do subponto 13.2.3 intitulado 

“Referencial de análise e pontuação parcelar do Fator C - Formação 

profissional na área da restauração/bebidas ou hotelaria, na análise e 

pontuação do fator 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). 

A resposta à questão colocada é, pois, a de que a experiência e formação 

profissionais com relevância para avaliação do mérito das propostas 

apresentadas, são as detidas pelo candidato/concorrente; isto é, aquele que 

apresenta a proposta. No caso de se tratar de uma empresa, a titularidade da 

experiência/formação profissionais deve ser reportada à pessoa do(s) 

gerente(s). 

3. Os serviços efetuaram as verificações necessárias a garantir o bom estado de uso e 

funcionalidade dos equipamentos, pelo que tal situação não deverá ocorrer. 

 

4. Tratando-se de um equipamento que é propriedade municipal, o mesmo está isento 

da obrigatoriedade de posse de autorização de utilização. No entanto, o 

estabelecimento cumpre as disposições legais e regulamentares exigidas para o 

desenvolvimento da atividade de restauração e bebidas. Aliás, é o que decorre do 

objeto do concurso fixado no ponto 1.1. do Programa do Concurso: “o presente 

concurso público tem por objeto a atribuição do direito de exploração do 

estabelecimento destinado à prestação de serviços de bebidas e/ou restauração, 

sito na Alameda da Cidade, na Mealhada, nos termos e condições previstas no 

respetivo Caderno de encargos”.  

 

O Júri do concurso 

Cristina Olívia (Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica) 

Carla Amaro (Chefe da Divisão Financeira) 

Dora Matos (Chefe da Divisão de Turismo e Cultura) 


