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CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE CAFETARIAS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS 

Procedimento nº 3/2022 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Contrato 

1 ― O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2 ― O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos 

identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham 

sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 

adjudicatário. 

3 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respectiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado 

do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro 

(doravante CCP), e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 

101.º desse mesmo diploma legal.  
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Capítulo II 

Objecto contratual 

 

Cláusula 2.ª 

Âmbito e natureza da concessão 

1 – O contrato tem por objecto principal a concessão de exploração de cafetaria em 

espaços municipais, no seguinte Lote, identificados no anexo I 

Lote 1 - Jardim Rui Athouguia, na Parede, que faz parte integrante do prédio 

descrito na 1ª. Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o n.º 3807 da 

antiga freguesia da Parede, inscrito a favor do Município de Cascais sob a Ap. 8, de 

24/05/1958 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 338, secção 78 da 

União de Freguesias da Carcavelos e Parede, conforme planta de levantamento 

topográfico, identificadas no anexo II. 

 

Cláusula 3.ª 

Estabelecimento da concessão 

1 – O estabelecimento da concessão é composto pelos bens móveis e imóveis 

afectos àquela e pelos direitos e obrigações destinados à realização do interesse 

público subjacente à celebração do contrato. 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se afectos à 

concessão todos os bens existentes à data da celebração do contrato, assim como 

os bens a criar, construir, adquirir ou instalar pelo concessionário em cumprimento 

do mesmo, que sejam indispensáveis para o adequado desenvolvimento das 

actividades concedidas, independentemente de o direito de propriedade pertencer 

ao concedente, ao concessionário ou a terceiros. 

3 – O concessionário elaborará e manterá permanentemente actualizado e à 

disposição do concedente, ou de quem for por ele indicado, um inventário dos bens 

referidos no n.º 2 que conterá, pelo menos, menção aos ónus e encargos que sobre 

eles recaiam. 

4 – O concessionário obriga-se a Instalar dentro do Parque um pré-

fabricado/construção modelar de apoio à atividade lúdica e cafetaria, cujo projeto e 

características deverão ser pré-aprovadas pela DNA Cascais. 
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5 – A eventual realização de obras tendentes à construção da Cafetaria no Espaço 

Municipal corre por conta do concessionário, sem prejuízo da correspondente 

aprovação prévia por parte da concedente. 

6 – Em caso de eventual construção da Cafetaria, nos termos do número anterior, 

após a construção e durante o período inicial do contrato, o Concessionário pagará, 

apenas, 50% da contrapartida financeira mensal devida, porquanto o remanescente 

de 50% será deduzido até ao limite do investimento de 50.000,00 (cinquenta mil 

Euros). 

7- Aquando da cessação do contrato de concessão, todas a construções e 

benfeitorias em espaço municipal, executadas durante a concessão de exploração, 

revertem a favor do contraente, sem que tal reversão origine indemnização, seja a 

que titulo for, para o concessionário. 

 

Cláusula 4.ª  

Delimitação física da concessão 

1 – Os limites físicos da concessão são definidos tendo em conta o estabelecimento 

da concessão. 

2 – O estabelecimento da concessão integra as áreas identificadas no anexo II. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Regime do risco 

O concessionário assume integral responsabilidade pelos riscos relativos à 

concessão, salvo estipulação contratual expressa em sentido contrário. 

 

Cláusula 6.ª 

Financiamento 

1 – O concessionário é responsável pela obtenção dos financiamentos necessários 

ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto do contrato, de 

forma a garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações. 

2 – Com vista à obtenção dos financiamentos necessários ao desenvolvimento das 

actividades concedidas, o concessionário por contrair empréstimos, prestar 

garantias e celebrar com as entidades financiadoras os demais actos e contratos 

que consubstanciam as relações jurídicas de financiamento. 
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3 – Não são oponíveis ao concedente quaisquer excepções ou meios de defesa que 

resultem das relações contratuais estabelecidas pelo concessionário nos termos do 

número anterior. 

 

 

 

Capítulo III 

Da duração da concessão 

 

Cláusula 7.ª 

Prazo e termo da concessão 

1 - A concessão terá como prazo de duração 5 anos, prorrogável por igual período, 

até ao limite de 20 anos. 

2 - Em caso de denúncia do contrato pela concedente, esta comunicará ao 

cessionário, através de carta registada e sem necessidade de fundamentação, a sua 

intenção de não renovar, com uma antecedência não inferior a 60 (sessenta) dias) 

do termo do final do prazo ou da sua renovação. 

3 - O presente contrato, padecerá de todas as vicissitudes que afectarem a 

respectiva deliberação camarária e caducará logo que a aludida deliberação 

camarária seja revogada ou cesse o direito de gestão e exploração à concedente, 

que lhe dá origem, vier a cessar efeitos, seja porque motivo for. 

4 - Em caso de cessação do contrato nos termos do número anterior, o contrato 

será resolvido a todos o tempo e sem necessidade de fundamentação, através de 

carta registada, enviada com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 

sobre a data da produção dos efeitos pretendida, sem que o cessionário tenha 

direito a qualquer compensação ou indemnização por tal resolução. 

5 - Com o termo do Contrato, o cessionário deverá cessar imediatamente a 

atividade do estabelecimento, e no prazo máximo de 20 (vinte) dias seguidos, 

proceder à remoção dos bens móveis que lhe pertençam, deixando todo o espaço 

livre e desocupado, que entregará à concedente, em bom estado de conservação, 

incluindo todas as benfeitorias eventualmente realizadas, apenas se admitindo o 

desgaste decorrente de um uso normal dos mesmos, sob pena de remoção 

coerciva, a expensas do ocupante. 
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Cláusula 8.ª 

Participações sociais do concessionário 

1 – A estrutura das participações sociais do concessionário será composta 

unicamente pelo adjudicatário ou pelos membros do agrupamento adjudicatário, na 

proporção que venha a ser proposta para a respectiva participação. 

2 – Qualquer alteração ao contrato de sociedade do concessionário depende de 

prévia autorização escrita do concedente. 

3 – O concessionário remeterá ao concedente, no prazo de 5 dias após a respectiva 

outorga, cópia dos actos (ex: escrituras notariais e/ou documento particular) de 

alteração do pacto social que tiver realizado nos termos dos números anteriores. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Oneração de participações sociais do concessionário 

1 – A oneração de participações sociais representativas do capital social do 

concessionário depende de autorização prévia do concedente. 

2 - A oneração de participações sociais deve ser comunicada ao concedente no 

prazo, termos e condições que forem estabelecidos no contrato de concessão. 

 

Cláusula 10.ª  

Outras actividades 

O concessionário só pode desenvolver actividades complementares ou acessórias 

das que constituem o objecto principal do contrato se for expressamente autorizado 

pelo concedente. 

 

Capítulo IV 

Rendas 

 

Cláusula 11.ª  

Critério de adjudicação e Modelo de avaliação das Propostas 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, nos 

termos do disposto no artigo 74.º do Código dos Contratos Públicos. 

2.. A base de licitação do valor da renda a pagar é de € 2.000,00 (dois mil euros), 

acrescida de IVA à taxa legal. 
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2 – Os critérios de seleção das propostas, recebidas pela Entidade Adjudicante, 

obedecem às seguintes ponderações: 

• 60% - valor da renda 

• 20% - conceito da proposta 

• 20% - experiência 

3 - No caso de duas ou mais propostas obterem a mesma classificação, como 

desempate será de entre elas, escolhida a proposta que apresente maior 

experiência do adjudicatário. 

4 – A Adjudicação será feita por lote, segundo o critério de Adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores 

a) Valor da Renda 

Até € 2.000,00 1 ponto 

Entre € 2.000,00 e € 3.500,00 – 3 pontos 

Acima de € 3.500,00 – 5 pontos  

b) Conceito da Proposta 

A cafetaria /Esplanada será localizada num jardim onde se desenvolvem 

atividades de natureza, em família, ao ar livre, pelo que esta cafetaria irá 

adquirir uma especial relevância, sendo um local onde se pretende de 

preferência dar enfoque às questões relacionadas com os produtos naturais, 

locais ou regionais de preferência de origem biológica, valorizando a 

alimentação saudável e os produtos de qualidade extra. 

Esta cafetaria deve de algum modo “envolver” os visitantes num “ambiente 

natural e saudável” refletindo a vivência e contato com a natureza, tendo 

uma preocupação na atitude comercial, seleção de produtos e serviços a 

oferecer. 

No que concerne aos produtos e refeições comercializadas será dada 

preferência a um conceito relacionado com a comida saudável optando pela 

leveza e facilidade de confeção, distinção na qualidade dos produtos, 

originalidade dos pratos confecionados quer pelos produtos que possam 

conter mas também pela preparação e forma de apresentação, comunicação 

e conceito em geral, optando-se preferencialmente por produtos regionais, 

preferencialmente de origem biológica com possibilidade de consumo no 

local ou para levar para consumo externo. 
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Devem ser valorizados os produtos frescos, respeitando a sua sazonalidade 

e local de origem nomeadamente hortícolas e frutícolas, preferencialmente 

de produtores locais, do concelho de Cascais.  

Para fundamentar a sua proposta deverá o proponente anexar documento 

de apresentação escrito no máximo com 10 páginas A4, onde apresente o 

seu modelo de negócio, conceito e ideias a implementar. 

c) Experiência  

Até 5 anos de experiência - 1 ponto 

Entre 5 e 10 anos de experiência – 3 pontos 

Acima dos 10 anos de experiencia – 5 pontos 

6. – O método de cálculo de avaliação das propostas : nº de pontos x 

percentagem atribuída a cada factores=pontuação da proposta. 

7 - As propostas serão ordenadas da mais alta pontuação (1º. Lugar) para a mais 

baixa pontuação (último lugar), obtida após a aplicação das ponderações (as 

ponderações serão arredondadas à quarta casa decimal) 

 

Capítulo V 

Exploração e conservação do estabelecimento da concessão 

 

Cláusula 12.ª 

Manutenção do estabelecimento da concessão 

1- O concessionário obriga-se, durante a vigência do contrato de concessão e a 

expensas suas, a manter o estabelecimento da concessão em bom estado de 

conservação e perfeitas condições de utilização e segurança, devendo diligenciar 

para que o mesmo satisfaça plena e permanentemente o fim a que se destina. 

2 – O concessionário deve respeitar os padrões de qualidade, de segurança e de 

comodidade, designadamente para o apoio aos utentes. 

 

Cláusula 13.ª 

Obtenção de licenças e autorizações 

1 - O concessionário deve obter e manter todas as licenças e autorizações 

necessárias ao exercício das actividades integradas ou de algum modo relacionadas 

com o objecto do contrato. 
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2 – O concessionário suportará, a expensas suas, as taxas das licenças devidas 

pela ocupação do espaço, em vigor na sequência da sua aprovação pelos órgãos 

competentes do Município. 

 

Cláusula 14.ª  

Poder de direcção do concedente 

O poder de direcção do concedente compreende as faculdades previstas na lei, 

designadamente nos artigos 302.º a 304.º do CCP. 

 

Cláusula 15.ª  

Autorização do concedente 

1 – Carecem de autorização expressa do concedente a suspensão, substituição, 

modificação cancelamento ou a prática de qualquer acto que afecte e eficácia dos 

seguintes documentos: 

a) Garantias prestadas a favor do concedente; 

b) Licenças, autorizações ou outros documentos de idêntica natureza 

necessários ao funcionamento e exploração do estabelecimento. 

2 – Os prazos de emissão, pelo concedente, de autorizações ou aprovações 

previstas no contrato de concessão contam-se a partir da submissão do respectivo 

pedido, desde que este se mostre instruído com toda a documentação que o deva 

acompanhar e suspendem-se com o pedido, pelo concedente, de esclarecimentos 

ou documentos adicionais, e até que estes sejam prestados ou entregues. 

 

Cláusula 16.ª 

Acesso ao estabelecimento da concessão e aos documentos do 

concessionário 

1 – O concessionário deve facultar ao concedente, ou a qualquer entidade por este 

nomeada, livre acesso a todo o estabelecimento da concessão, bem como aos 

documentos relativos às instalações e actividades objecto da concessão, incluindo 

os registos de gestão utilizados, estando ainda obrigado a prestar, sobre todos 

esses elementos, os esclarecimentos que lhe sejam solicitados. 

2 – O concessionário deve disponibilizar ao concedente todos os projectos, planos, 

plantas e outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou 

úteis ao exercício dos direitos ou ao desempenho de funções atribuídas pela lei ou 

pelo contrato ao concedente. 
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Cláusula 17.ª 

Fiscalização pelo concedente 

1 – Sem prejuízo do disposto nos artigos 302.º, 303.º e 305.º e 306.º do CCP, o 

concedente pode ordenar a realização de ensaios, testes ou exames que permitam 

avaliar as condições de funcionamento e as características do equipamento, 

sistemas e instalações respeitantes à concessão. 

2 – As determinações do concedente emitidas ao abrigo dos seus poderes de 

fiscalização são imediatamente aplicáveis e vinculam o concessionário. 

 

Cláusula 18.ª 

Obrigação de informação do concessionário 

Para além dos disposto nas alíneas a) e b) do artigo 414.º do CCP, ao longo de 

todo o período de vigência do contrato de concessão, o concessionário obriga-se a: 

a)  Fornecer e instalar todos os equipamentos e utensílios necessários ao bom 

e eficaz funcionamento do estabelecimento e da esplanada, de acordo com o 

tipo e caraterísticas do serviço que se propôs prestar; 

b) Obter todas as licenças, certificações e autorizações necessárias às 

atividades integradas desenvolvidas no locado; 

c)  Zelar pelo bom funcionamento e qualidade do serviço prestado no 

estabelecimento; 

d) Assegurar a limpeza, conservação e segurança do estabelecimento e 

respetivos equipamentos, campo de jogos, bem como a limpeza e 

manutenção das instalações sanitárias existentes, incluindo o fornecimento 

de todos os equipamentos de higiene e todos os consumíveis necessários ao 

seu bom funcionamento; 

e)  Proceder à limpeza da área da esplanada, bem como à recolha dos resíduos 

decorrentes de consumos no estabelecimento, devendo tal limpeza ser 

contínua durante o período de funcionamento do estabelecimento e estar 

diariamente assegurada à hora de abertura do estabelecimento; 

f)  Dotar o estabelecimento de equipamentos que permitam assegurar a 

separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização 

por fluxos e fileiras, nomeadamente a recolha seletiva de vidro, embalagens 

e papel; 
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g)  Pagar todos os consumos decorrentes da exploração do estabelecimento, 

nomeadamente fornecimento de eletricidade e abastecimento de água, gás, 

telecomunicações, internet; 

h)  Avisar de imediato a DNA Cascais sempre que algum perigo ameace os 

equipamentos objeto da presente exploração, ou que terceiros se arroguem 

direitos sobre os mesmos. 

 

Cláusula 19.ª 

Reclamações dos utentes 

1 – O concessionário obriga-se a ter à disposição dos utentes do estabelecimento 

da concessão livros destinados ao registo de reclamações. 

2 – Os livros destinados ao registo de reclamações podem ser visados 

periodicamente pelo concedente. 

3 – O concessionário deve enviar ao concedente, com a periodicidade fixada no 

contrato de concessão, as reclamações registadas, acompanhadas das respostas 

dadas aos utentes e dos resultados das investigações e demais providências que, 

porventura, tenham sido tomadas. 

 

Cláusula 20.ª 

Contrapartida financeira e Preço  

1 – O concessionário pagará à concedente, no final de cada mês, uma contrapartida 

financeira correspondente a um valor base de licitação de € 2.000,00 (dois mil 

euros) (que será objecto da proposta), acrescido de IVA aplicável e em vigor. 

2 - A contrapartida financeira será atualizada anualmente, por indexação ao valor 

da inflação determinada pelo INE respeitante ao ano anterior /IPC. 

3-O pagamento da contrapartida financeira mensal deverá ser efetuado até ao 

oitavo dia do mês a que respeita, com início na data de celebração do contrato e 

mediante a emissão da respetiva fatura. 

4-A falta de pagamento no prazo estipulado faz o concessionário incorrer em mora, 

podendo a concedente exigir, para além da renda em dívida, uma indemnização 

igual a 50% (cinquenta por cento) do montante que for devido, sem prejuízo do 

direito a optar pela rescisão sancionatória. 
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Capítulo VI 

Modificações subjectivas 

 

Cláusula 21.ª 

Cedência, oneração e alienação 

É interdito ao concessionário ceder, alienar ou por qualquer outro modo onerar, no 

todo ou em parte, a concessão ou realizar qualquer negócio jurídico que vise atingir 

ou tenha por efeito, mesmo que indirecto, idênticos resultados. 

 

Cláusula 22.ª 

Cessão da posição contratual pelo concessionário 

1 – O concessionário pode ceder a sua posição contratual no âmbito do contrato de 

concessão. 

2 – A cessão de posição contratual referida no número anterior depende de 

autorização da concedente nesse sentido. 

 

Cláusula 23.ª 

Subcontratação 

1 – O concessionário pode recorrer à subcontratação de terceiras entidades para a 

execução das actividades integradas no objecto do contrato. 

2 – A subcontratação de terceiros para a execução de actividades objecto do 

contrato depende autorização da concedente nesse sentido. 

4 – A contratação de terceiros ao abrigo da presente cláusula não exime o 

concessionário da responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de qualquer 

das suas obrigações perante o concedente, salvo no caso de cessão parcial da sua 

posição contratual devidamente autorizada. 

5 – No caso de celebração de contratos com terceiros, não são oponíveis ao 

concedentes quaisquer pretensões, excepções ou meios de defesa que resultem das 

relações contratuais estabelecidas pelo concessionário com terceiras entidades. 

6 – Os contratos a celebrar com terceiros não podem ter um prazo de duração ou 

produzir efeitos para além da vigência do contrato de concessão. 
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Capítulo VII 

Remuneração do concessionário 

 

Cláusula 24.ª 

Remuneração do concessionário 

O concessionário é remunerado através da exploração do estabelecimento objecto 

da concessão, concretamente pelos valores recebidos na sequência da exploração 

da Cafetaria. 

 

Capítulo VIII 

Garantias do cumprimento das obrigações do concessionário 

 

Cláusula 25.ª 

Garantias a prestar no âmbito do contrato 

1 – Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, incluindo as 

relativas ao pagamento das penalidades contratuais, o concessionário presta uma 

caução correspondente a 1 (um) mês de contrapartida financeira. 

2 - A caução a que se refere o número anterior deve ser prestada através de 

depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia 

bancária do tipo “on first demand” ou seguro-caução. 

3 - Todas as despesas e encargos relativos à apresentação da caução correm por 

conta do concessionário. 

4 - Se o concessionário não cumprir as suas obrigações, o concedente pode 

considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemente de decisão 

judicial, nos termos do artigo 296.º do CCP. 

5 – A execução parcial ou total da caução prestada pelo contraente implica a 

renovação do respectivo valor, no prazo de 15 dias após a notificação pelo 

contraente público para esse efeito. 

6 – Após o termo do contrato inicial ou das eventuais renovações a que houver 

lugar, verificando-se que foram cumpridas todas as obrigações contratuais, a DNA 

CASCAIS procederá à liberação da caução no prazo de 30 (trinta) dias  
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Cláusula 26.ª 

Cobertura por seguros 

1 – O concessionário deve assegurar a existência e a manutenção em vigor das 

apólices de seguro necessárias para garantir uma efectiva e compreensiva 

cobertura dos riscos da concessão por seguradoras aceites pelo concedente ou 

enumeradas em anexo ao contrato de concessão. 

2 – Constitui estrita obrigação do concessionário a manutenção em vigor das 

apólices de seguro que constam de anexo ao contrato de concessão, 

nomeadamente através do pagamento atempado dos respectivos prémios, pelo 

valor que lhe seja debitado pelas seguradoras. 

 

Capítulo IX 

Responsabilidade extracontratual perante terceiros 

 

Cláusula 27.ª 

Pela culpa e pelo risco 

O concessionário responde, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuízos 

causados no exercício das actividades que constituem o objecto da concessão, pela 

culpa ou pelo risco. 

 

Cláusula 28.ª 

Por prejuízos causados por entidades contratadas 

1 – O concessionário responde, ainda, nos termos gerais da relação comitente-

comissário, pelos prejuízos causados por entidades por si contratadas para o 

desenvolvimento das actividades compreendidas na concessão. 

2 – Constitui especial dever do concessionário garantir e exigir a qualquer entidade 

com que venha a contratar que promova as medidas necessárias para salvaguarda 

da integridade dos utentes e pessoal afecto à concessão, devendo ainda cumprir e 

zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e segurança em vigor. 

 

Capítulo X 

Incumprimento do contrato 

 

Cláusula 29.ª 

Penalidades contratuais 
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1 – Sem prejuízo da possibilidade de sequestro ou rescisão da concessão, o 

concedente pode, com observância do procedimento previsto no n.º 1 e 2 do artigo 

325.º do CCP, aplicar penalidades contratuais em caso de incumprimento pelo 

concessionário das suas obrigações, incluindo resultantes de determinações do 

concedente emitidas nos termos da lei ou do contrato. 

2 – O montante das penalidades contratuais é calculado em função da gravidade da 

falta e do grau de culpa do agente, até ao máximo de 30% do valor do contrato de 

concessão, sendo o valor base do contrato de concessão de € 2.000,00 (dois mil 

euros). 

3 – Se o concessionário não proceder ao pagamento voluntário das penalidades 

contratuais que lhe forem aplicadas no prazo de 30 dias, o concedente pode utilizar 

a caução para pagamento das mesmas. 

 

 

Capítulo XI 

Extinção e suspensão da concessão 

 

Cláusula 30.ª 

Resgate 

1 – O concedente por resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o 

decurso do primeiro terço do prazo de vigência do contrato, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

2 – O resgate é notificado ao concessionário com a antecedência mínima de 3 

meses de antecedência relativamente à sua produção de efeitos. 

3 – Em caso de resgate, o concessionário tem direito a receber do concedente, uma 

indemnização, calculada nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

4 – O resgate implica a obrigação de o concessionário entregar ao concedente 

todos os bens afectos à actividade. 

 

Cláusula 31.ª 

Sequestro 

Em caso de incumprimento grave pelo concessionário das suas obrigações, o 

concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o desenvolvimento de 

qualquer das actividades integradas na concessão ou assumir a exploração dos 

serviços desta. 
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Cláusula 32.ª 

Resolução pelo concedente 

1 – O concedente pode resolver o contrato de concessão nos seguintes casos: 

a) Abandono da manutenção, conservação ou exploração da concessão; 

b) Não fornecimento do objecto do contrato, salvo situações devidamente 

justificadas e como tal aceites pela concedente.  

2 – Sem prejuízo da observância do procedimento previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

325.º do CCP, a notificação ao concessionário da decisão de resolução da concessão 

produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade. 

 

Cláusula 33.ª 

Caducidade 

1 – O decurso do prazo da concessão determina a extinção do contrato de 

concessão. 

2 – O concedente não é responsável pelos efeitos da caducidade do contrato de 

concessão nas relações contratuais estabelecidas entre o concessionário e terceiros. 

3 – A caducidade do contrato de concessão determina igualmente a obrigação do 

concessionário proceder à entrega do espaço e dos bens móveis que integram o 

presente contrato, no prazo de 60 dias a contar da data final da concessão. 

4 – O decurso do prazo a que se refere o número anterior sem que a entrega do 

espaço concessionado tenha sido efectuado implica a reversão de todos os bens 

existentes na concessão, para o concedente, sem conferir ao concessionário o 

direito a qualquer compensação. 

5 - O decurso do prazo a que se refere o número anterior sem que a entrega do 

espaço concessionado tenha sido efectuado implica o pagamento de uma sanção 

pecuniária diária no montante de € 1.000,00 (mil euros), até o concedente tomar 

posse efectiva do espaço. 

 

Cláusula 34.ª 

Direitos de propriedade industrial e intelectual 

1 – O concessionário cede gratuitamente ao concedente todos os direitos, 

projectos, planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, 

que se revelem necessários ao desempenho das funções que a este incumbem nos 

termos do contrato de concessão, ou ao exercício dos direitos que lhe assistam nos 
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termos do mesmo, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados no 

desenvolvimento das actividades integradas na concessão, seja directamente pelo 

concessionário seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar. 

2 – Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados 

para os fins específicos do desenvolvimento das actividades integradas na 

concessão e, bem assim, os projectos, planos, plantas, documentos e outros 

materiais referidos no ponto anterior serão transmitidos gratuitamente e em regime 

de exclusividade ao concedente no fim do contrato de concessão, competindo ao 

concessionário adoptar todas as medidas para o efeito necessárias. 

 

Capítulo XII 

Concessão de obras públicas e concessão de serviços públicos 

 

Cláusula 35.ª 

Regime de exploração 

1 – O estabelecimento da concessão é explorado em regime de serviço público, de 

forma regular, contínua e eficiente, nos termos fixados no contrato de concessão e 

em conformidade com as disposições legais aplicáveis. 

2 – O concessionário deve adoptar, para efeitos do número anterior, os melhores 

padrões de qualidade, nos termos previstos no contrato. 

3 – O regime de serviço público determina que o acesso ao estabelecimento da 

concessão, bem como o uso dos respectivos serviços e equipamentos, só pode ser 

recusado ou retirado a quem não satisfaça ou viole as disposições legais aplicáveis, 

salvo estipulação contratual em contrário. 

4 – O regime de serviço público determina o acesso às instalações sanitárias de 

todos os utentes do Parque Urbano, sejam ou não utentes da Cafetaria. 

5 – O concessionário não pode, em qualquer circunstância, discriminar ou 

estabelecer diferenças de tratamento entre os utentes, nos termos previstos nas 

disposições legais aplicáveis e no contrato de concessão. 

6 – O concessionário é responsável pelos serviços de limpeza, incluindo das 

instalações sanitárias, referidas no nº 4 da presente cláusula. 

5 – 5 – O concedente autoriza, com base nas condições e contrapartidas definidas, 

a construção em área do Município de Cascais, de instalações destinadas à 

exploração de cafetaria, pré-fabricado/construção modelar, cujo projeto e 

características deverão ser pré-aprovadas pela DNA Cascais 
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Capítulo XIII 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 36.ª 

Foro competente 

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

 

Capítulo XIV 

Disposições finais 

 

Cláusula 37.ª 

Comunicações e notificações 

1 – Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos 

do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma das partes, conforme 

identificadas no contrato. 

2 – Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve 

ser comunicada à outra parte. 

 

 

Cláusula 38.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em Sábados, Domingos e 

dias feriados. 

 

Cláusula 39.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, em particular pelo CCP. 
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Cláusula 40.ª 

Despesas 

Todas as despesas derivadas da prestação de cauções e dos contratos que não 

sejam expressamente atribuídas ao concedente são da responsabilidade do 

adjudicatário 
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CLAÚSULAS TÉCNICAS  

 

FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE CAFETARIA 

1. O ESPAÇO funcionará com a função de venda de bebidas, com serviço de bar e 

cafetaria no interior do próprio estabelecimento ou na esplanada, podendo ser 

apenas confecionadas refeições ligeiras, ou servidas refeições pré-

confecionadas. 

2. Sem prejuízo do disposto no nº 1 da presente Cláusula, no caso de o 

concessionário pretender confecionar refeições no Espaço, tal actividade fica 

dependente da prévia autorização escrita da concedente e/ou de quem esta 

última indicar e da concessão e da concessão das respectivas licenças a emitir 

pelas entidades competentes, sendo todos os custos e licenças suportados e da 

exclusiva responsabilidade do concessionario, obrigando-se a concedente a 

colaborar em tudo o que seja necessário para a obtenção dessas licenças. Em 

caso de obtenção das licenças é o concessionario o responsável por todos e 

quaisquer alimentos e pela confecção dos alimentos, não podendo ser imputada 

qualquer responsabilidade à concedente. 

3. O serviço de cafetaria consiste no fornecimento de bebidas, acompanhado ou 

não de produtos de cafetaria, de produtos de pastelaria e de gelados. 

4. As instalações sanitárias existentes destinam-se a assegurar o serviço público 

de apoio sanitário ao espaço exterior, sendo que, para o efeito, o 

concessionário está obrigado a permitir o livre acesso a todos os utilizadores da 

área adjacente, não podendo, em caso algum, impor qualquer tipo de 

restrições, nomeadamente, condicionando-o ao consumo de quaisquer 

produtos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1. O estabelecimento e a esplanada funcionarão simultaneamente, todos os dias 

da semana, das 8 horas às 23 horas. 

2. Outros horários podem ser especificamente considerados, designadamente 

em função do funcionamento da cafetaria, ou da realização de eventos, 
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sempre que para tal haja condições, nomeadamente de iluminação e 

vigilância. 

3. Qualquer alteração de horário ou encerramento pontual carece de autorização 

expressa e prévia da concedente, solicitada, por escrito, com a antecedência 

mínima de 15 dias. 

 

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO CONCESSIONÁRIO 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no 

presente caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do 

contrato decorrem, para o concessionário, as seguintes obrigações principais: 

a) Fornecer e instalar todos os equipamentos e utensílios necessários ao bom 

e eficaz funcionamento do estabelecimento e da esplanada, de acordo com o 

tipo e caraterísticas do serviço que se propôs prestar; 

b) Obter todas as licenças, certificações e autorizações necessárias às 

atividades integradas desenvolvidas no locado; 

c) Zelar pelo bom funcionamento e qualidade do serviço prestado no 

estabelecimento; 

d) Assegurar a limpeza, conservação e segurança do estabelecimento e 

respetivos equipamentos, bem como a limpeza e manutenção das instalações 

sanitárias existentes, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos de 

higiene e todos os consumíveis necessários ao seu bom funcionamento; 

e) Proceder à limpeza da área da esplanada, bem como à recolha dos 

resíduos decorrentes de consumos no estabelecimento, devendo tal limpeza 

ser contínua durante o período de funcionamento do estabelecimento e estar 

diariamente assegurada à hora de abertura do estabelecimento; 

f) Dotar o estabelecimento de equipamentos que permitam assegurar a 

separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização por 
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fluxos e fileiras, nomeadamente a recolha seletiva de vidro, embalagens e 

papel; 

g) Pagar todos os consumos decorrentes da exploração do estabelecimento, 

nomeadamente fornecimento de eletricidade e abastecimento de água, gás, 

telecomunicações, internet; 

h) Avisar de imediato a concedente sempre que algum perigo ameace os 

equipamentos objeto da presente exploração, ou que terceiros se arroguem 

direitos sobre os mesmos. 

 

PUBLICIDADE 

A instalação de quaisquer dispositivos publicitários carece de expressa e prévia 

autorização da concedente e está sujeito a licenciamento municipal, nos termos 

gerais aplicáveis. 

 

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS. PERDAS E DANOS 

1. O concessionário é o único responsável pelas indemnizações por perdas e 

danos e todas as despesas resultantes de prejuízos pessoais, de doenças, de 

impedimentos permanentes e temporários ou morte, decorrentes ou 

relacionados com a execução da exploração; estas indemnizações e despesas 

abrangerão obrigatoriamente terceiros em atuação no local da exploração, 

incluindo a própria concedente. 

2. o concessionário é o único responsável pela reparação e indemnização de 

todos os prejuízos sofridos por terceiros, incluindo a própria concedente, até 

efetiva restituição das instalações e espaços que constituem o objeto do 

Contrato, designadamente os danos resultantes: 

a) da atuação do pessoal ao serviço do concessionário ou dos seus 

subcontratados; 
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b) do deficiente funcionamento ou avarias causadas por equipamentos; 

c) do impedimento de utilização. 

3. O concessionário é o único responsável pela cobertura dos riscos resultantes 

de circunstâncias imprevistas fortuitas e/ou imprevisíveis, nos termos da lei 

geral. 

SEGUROS 

1. Para além dos seguros obrigatórios nos termos da legislação em vigor, o 

concessionário deverá celebrar e manter em vigor, sem qualquer encargo 

para a concedente, os seguintes seguros: 

a) Acidentes de trabalho, conforme legislação em vigor, cobrindo os riscos com 

todo o pessoal ao seu serviço; 

b) Responsabilidade civil, cujas coberturas devem garantir danos patrimoniais e 

não patrimoniais causados a terceiros, por atos e omissões decorrentes da 

actividade inerente à exploração, incluindo os resultantes de operação de 

quaisquer máquinas/equipamentos, e outros danos causados pelo pessoal ou 

por quaisquer pessoas sob a sua direção; 

c) Seguros de acidentes pessoais; 

d) Seguro “Multi-Riscos” destinado a cobrir danos causados por água, incêndios, 

tempestades, furto ou roubo, entre outros. 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I 

(Identificação dos Lote)  

 

 

Lote 1 - Jardim Rui Athouguia, na Parede, que faz parte integrante do prédio 

descrito na 1ª. Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o n.º 3807 da 

antiga freguesia da Parede, inscrito a favor do Município de Cascais sob a Ap. 8, de 

24/05/1958 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 338, secção 78 da 

União de Freguesias da Carcavelos e Parede, conforme planta de levantamento 

topográfico; 
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ANEXO II 

(Planta) 
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