
 
 

AVISO - ESCLARECIMENTO N.º 4 
 
 

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 21 de outubro de 2020. 

 

Pedido de esclarecimento: 

 

É minha intenção concorrer através da empresa xxx Unipessoal Lda, da qual sou sócio-
gerente. A referida empresa comercializa desde 2005, ano da sua constituição, bebidas e 
produtos alimentares (sendo esse um dos seus CAE). Para fazer prova da experiência 
profissional é suficiente a certidão permanente ou é necessário apresentar outro qualquer 
documento? 
 
 
Esclarecimentos: 

 

1. Conforme já se referiu no esclarecimento prestado no dia 13 de outubro de 2010: 

“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)”. 

 

2. De acordo com o previsto no ponto 1.1.1. do Programa do Concurso, a proposta 

deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

 

a) Declaração, na qual o concorrente indique o seu nome, número de identificação 

fiscal (NIF), número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e domicílio 

ou, no caso de ser uma pessoa coletiva, o número de identificação de pessoa 

coletiva (NIPC), a denominação social, a sede, nome dos titulares dos corpos 

sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem; 

b) No caso de se tratar de pessoa coletiva, deve ser entregue certidão do registo 

comercial ou código de acesso à certidão permanente; 

c) Documentos comprovativos da posse da experiência profissional no ramo da 

restauração/bebidas ou hotelaria; 

d) Documentos comprovativos da frequência de formação profissional no 

domínio da restauração/bebidas ou hotelaria; 

e) Projeto de exploração, o qual deve ser apresentado seguindo a Matriz do 

Projeto de Exploração de estabelecimento destinado à prestação de serviços de 

bebidas e/ou restauração, sito na Alameda da Cidade de Mealhada” em anexo 

(Anexo II). 

 

Decorre ainda do Programa do concurso que a não apresentação dos documentos referidos 

nas alíneas a) e b) constitui motivo de exclusão da proposta. A não apresentação dos 

documentos referidos nas alíneas c), d) e e) não é motivo de exclusão, relevando tal omissão 

tão só em sede de apreciação das propostas. 

 



Assim, o concorrente deve apresentar a certidão do registo comercial ou código de acesso à 

certidão permanente (sob pena de exclusão), e também os documentos comprovativos da 

experiência e formação profissionais na área da restauração e bebidas, hotelaria ou área 

afim. A não apresentação desses documentos não constitui motivo para exclusão da 

proposta, mas tem como consequência que a pontuação no Fator B e C, seja 0. O mesmo 

acontecerá caso seja apresentada documentação que não comprove a posse de experiência 

e formação profissionais na área supra indicada. 

 

 

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) 


