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A V I S O N.º  27/2019 

 

CONCURSO PÚBLICO No. 1/DMEI/DEPEP/DPDL/2019 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE ARTESANATO E ARTES VISUAIS,  

No Mercado da Ribeira I Sábados da Ribeira 

A DECORRER DE 03 A 23 DE OUTUBRO DE 2019 
 

 
CONDIÇÕES DO CONCURSO 

1. OBJETO DO CONCURSO 

O objeto do presente Concurso Público é a atribuição do direito de ocupação 
de 14 lugares para artesanato e artes visuais no Mercado da Ribeira I Sábados 
da Ribeira. 

Neste mais recente sector do Mercado da Ribeira, onde se procura promover 
e divulgar os criadores locais, privilegiam-se os trabalhos de autor que se cara-
terizem pela inovação, pela originalidade, pelo grau de elaboração, pela qua-
lidade da execução técnica e que, simultaneamente, contribuam para alargar 
a diversidade da oferta já existente e para a sua diferenciação, relativamente 
a outros mercados congéneres, de tal forma a que o mesmo venha a ser reco-
nhecido, nas áreas do artesanato e das artes visuais, como uma referência da 
cidade. 

2. PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONCURSO E DAS LICENÇAS 

O prazo de vigência do presente Concurso é de 3 anos, pelo que os concorren-
tes que excedam o número de lugares atualmente vagos e que neste concurso 
obtenham uma classificação igual ou superior a 5 (de uma escala de 1 a 10) 
irão sendo chamados a ocupar os que vagarem naquele período de tempo, 
por ordem decrescente das suas classificações. 

 As licenças de ocupação de espaço a que se refere o presente concurso têm 
uma validade de 5 anos, com início na data da adjudicação, finda a qual se da-
rá a sua caducidade. Os lugares vagos que daí resultarem serão preenchidos 
através de novo concurso público. 
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3. ANEXOS A ESTE AVISO 

Anexo 1 – Formulário de Candidatura 
Anexo 2 – Planta de Localização dos Lugares  
Anexo 3 - Oferta comercial atual em cada sábado  

4. HORÁRIO E DIAS DE FUNCIONAMENTO DOS LUGARES A CONCURSO 

Os Sábados da Ribeira, como o seu nome indica, têm lugar aos sábados e es-
tão abertos ao público das 10h00 às 18h00, nos meses de novembro a abril, e 
das 10h00 às 19h00, nos meses de maio a outubro. Este horário não inclui, 
naturalmente, os tempos de montagem e desmontagem das bancas e da ex-
posição dos trabalhos.  

5. CARATERÍSTICAS DOS LUGARES A CONCURSO 

Os lugares a concurso corresponderão a outras tantas bancas, desmontáveis, 
propriedade dos concorrentes, cujo tampo deve ter 200 cm × 60 cm de di-
mensão. Uma vez localizadas no centro e ao longo do corredor central do 
mercado, os dois lados com 200 cm correspondem a 2 frentes, pelo que cada 
banca deverá ser integralmente coberta por um tecido, cuja cor deve ser a do 
pano-cru. A cobertura integral das bancas servirá, também, para tapar tudo o 
que não esteja em exposição (stocks, caixas, malas, etc.). Em casos em que tal 
se justifique e sempre sujeito a autorização prévia, os participantes poderão 
fazer uso de alçados para dar maior destaque aos seus trabalhos, com uma al-
tura que, em função da sua localização, poderá ir até aos 150 cm, desde que 
tal não reduza a visibilidade dos trabalhos dos colegas nem prejudique a visão 
do conjunto. 

O concorrente deverá ter em conta se as características do espaço comercial, 
em particular a sua dimensão, permitem uma adequada exposição das suas 
peças. 

O número de lugares, por sábado, a concurso é o seguinte: 

 1.os sábados – 1 lugar  

 2.os sábados – 6 lugares  

 3.os sábados – 3 lugares  

 4.os sábados – 4 lugares  
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6. TAXA APLICÁVEL E MEIOS DE PAGAMENTO 

A taxa aplicável é, em cada ano, a constante da Tabela de Taxas e Outras Re-
ceitas Municipais da Câmara Municipal de Lisboa. A taxa aplicada no ano cor-
rente é de € 2,93/metro linear/sábado. 

O titular da licença de ocupação receberá, mensalmente, na morada indicada 
no formulário de candidatura, uma fatura/recibo com a indicação do valor 
devido, o prazo para o pagamento e com os elementos necessários para pro-
ceder à sua liquidação via Multibanco; poderá, se preferir, efetuar o paga-
mento na tesouraria de uma das Lojas Municipais, ou fazê-lo por transferência 
bancária, devendo, neste caso, indicar a que se refere aquele pagamento.  

O valor da taxa aplicável é sempre devido, independentemente da presença 
ou ausência do titular no mercado. 

7. REQUISITOS DE CANDIDATURA 

7.1. Quem pode candidatar-se e a quê: 

Podem concorrer todas as pessoas, exceto as que já são titulares de uma li-
cença de ocupação nos Sábados da Ribeira, singulares ou coletivas, nacionais 
ou estrangeiras com situação regularizada, que sejam, obrigatoriamente, os 
autores dos trabalhos a expor e a comercializar, entendendo-se por autoria a 
conceção e execução dos mesmos.  

Cada concorrente só pode candidatar-se a 1 lugar num dos 4 sábados existen-
tes em cada mês. 

(Nos meses em que existam 5 sábados a ocupação dos 20 lugares existentes 
está sujeita a inscrição prévia dos titulares das licenças e à cobrança adicional 
da respetiva taxa.) 

7.2. Do processo de candidatura deverá, obrigatoriamente, constar: 

7.2.1. Formulário próprio, fornecido pela CML, preenchido na totalidade de forma 
legível e devidamente assinado (ver Anexo 1); 

7.2.2. Dados de identificação: 

a) No caso de pessoa singular - Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de 
Identidade e Cartão de Contribuinte;  
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b) No caso de pessoa coletiva - cópia da Certidão do Registo Comercial ou códi-
go de acesso à mesma, cópia do Cartão de Identificação Fiscal de Pessoa Cole-
tiva e cópia do Cartão de Cidadão, ou do Bilhete de Identidade e Cartão de 
Contribuinte do(s) representante(s) legal(is) da empresa.  

7.2.2.1. Comprovativo fiscal: 

7.2.3. Cópia do documento comprovativo de que está devidamente coletado nas 
Finanças para o exercício da atividade a que concorre; 

7.2.4. Dados com vista à avaliação das candidaturas: 

7.2.4.1. No caso do Artesanato: 

a) Breve descrição dos trabalhos que pretende expor e comercializar: temas tra-
balhados (se aplicável), materiais e técnicas empregues e todos os elementos 
relevantes para a apreciação da candidatura tendo em conta os critérios de 
avaliação definidos em 12.1. (máximo de 1 página A4); 

b) Portfólio, em CD ou Pen (identificado com o nome do concorrente e o nº. do 
Concurso), com imagens dos trabalhos que pretende expor e comercializar;  

c) No caso específico dos produtos alimentares e dos licores, que não poderão 
ser consumidos no local, e, também, no dos produtos de higiene/cosmética 
pessoal deverá, ainda, apresentar comprovativo do respetivo licenciamen-
to/certificação exigido por lei.  

7.2.4.2.  No caso das Artes Visuais: 

a)  Nota curricular atualizada do candidato (curriculum vitae resumido); 
b) Breve descrição do/s tema/s desenvolvido/s (se aplicável), materiais e técni-

cas utilizados, e demais informação julgada relevante à apreciação da candi-
datura de acordo com os critérios de avaliação definidos em 12.2. (máximo de 
1 página A4); 

c) Portfólio, em CD ou Pen (identificado com o nome do concorrente e o no. do 
Concurso), com imagens dos trabalhos que pretende expor e comercializar. 

7.3. Serão excluídos os concorrentes que: 

a) Não cumpram os requisitos exigidos no presente Aviso do Concurso, o que in-
clui o correto, legível e integral preenchimento do formulário de candidatura; 

b) prestem falsas declarações; 
c) tenham dívidas à CML. 
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8. PRAZO E LOCAIS DE CONSULTA DAS PEÇAS DO CONCURSO 

O prazo de consulta das peças do concurso decorre de 03 a 23 de outubro, 
nos seguintes locais: 

 Website: www.cm-lisboa.pt  

 Boletim Municipal 

• Loja Lisboa I Entrecampos - Edifício Central do Município, Campo Grande, 25 
1749-099 (de 2.ª a 6.ª, das 09h00 às 19h00; 

• Loja Lisboa I Baixa − Rua Nova do Almada, no 2, 3.o - 1100-060 Lisboa (de 2.ª a 
6.ª, das 09h00 às 19h00); 

• Loja Lisboa I Alcântara - Rua da Cozinha Económica, 36A – loja E (com acesso 
também pela Rua de Cascais, junto ao Pingo Doce) - 1300-149 Lisboa (de 2.ª a 
6.ª, das 09h00 às 19h00); 

• Loja Lisboa I Marvila - Loja do Cidadão de Marvila, Centro Comercial Pingo 
Doce Bela Vista, Av. Santo Condestável, Loja 34 – 1900-806 Lisboa (de 2.ª a 
6.ª, das 09h00 às 19h00 e, aos sábados, das 09h00 às 13h00); 

Nos mesmos locais, o concorrente pode, ainda, obter fotocópias do Aviso do 
Concurso e dos respetivos anexos (Formulário de Candidatura, Planta de Loca-
lização dos Lugares e Oferta comercial atual em cada sábado) mediante o pa-
gamento do valor previsto na Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais. 
Os mesmos documentos poderão, também, ser descarregados do website 
acima referido. 
Para mais esclarecimentos, o concorrente poderá contactar a Divisão de Pro-
moção e Dinamização Local, através dos telefones (+351) 217 988 000 | 
(+351) 218 170 131 ou do e-mail dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.pt 

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DAS CANDIDATURAS 

 As candidaturas deverão ser entregues em envelope opaco e fechado, contra 
recibo, na Loja Lisboa I Entrecampos (Ver morada no ponto 8.) até às 19h00 
do dia 23 de outubro. 
 
Se o concorrente optar pelo envio da candidatura através de correio, será o 
único responsável pelos atrasos que, porventura, se verifiquem, não sendo 
aceite qualquer reclamação na hipótese da entrada dos documentos se veri-
ficar depois de esgotado o supracitado prazo limite. 

http://www.cm-lisboa.pt/
mailto:dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.p
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Em qualquer dos casos referidos, entrega ou envio da candidatura, o envelope 
deverá ter o seguinte destinatário: 

Câmara Municipal de Lisboa 
Direção Municipal de Economia e Inovação 
Departamento de Estruturas de Proximidade e Espaço Público 
Divisão de Promoção e Dinamização Local 
Concurso Público nº. 1/DMEI/DEPEP/DPDL/2019 
«Lugares no Mercado da Ribeira – Sábados da Ribeira» 
Campo Grande, 25  
1749-099 Lisboa Portugal 

10. ATO PÚBLICO DO CONCURSO  

A abertura pública das candidaturas terá lugar no dia 24 de outubro de 2019, 
pelas 15h00, na sala no. 3 do 2o. piso do Edifício Central da CM Lisboa – Cam-
po Grande, 25, 1749-099 Lisboa. 

11. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CONCORRENTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

11.1. No dia 31 de outubro de 2019 , após a verificação de todas as candidaturas e 
com base no ponto 7.3. deste Aviso, será divulgada a Lista de Concorrentes 
Admitidos e Excluídos do concurso. Os locais desta divulgação serão: o websi-
te da CML: www.cm-lisboa.pt; a Loja Lisboa I Entrecampos - Edifício Central do 
Município, Campo Grande, 25 1749-099 Lisboa; e o Mercado da Ribeira − 
Avenida 24 de Julho 1200-481 Lisboa. 

11.2. Da Lista de Concorrentes Admitidos e Excluídos referida no ponto anterior 
cabe reclamação para o júri do concurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da sua divulgação. As reclamações devem ser enviadas para o 
e-mail dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.pt 

12 APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

12.1. Critérios de avaliação dos trabalhos e respetivas ponderações: 

12.1.1. No caso do Artesanato 

a) Originalidade/inovação (nunca visto, que constitui novidade, que renova, que 
não é comum, e que tem qualidade estética) (35%)1 

                                                           
1
 Quanto à matéria prima, à técnica, ao conceito, ao resultado final 

mailto:dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.pt
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b) Qualidade da(s) técnica(s) empregue(s) e/ou da apresentação do produto 
(25%) 

c) Grau de elaboração (20%) 
d) Contribuição positiva para a diversidade da oferta (20%) 

 No caso específico do Artesanato, a intervenção do artesão deve constituir o 
fator predominante do produto final, cujo fabrico deve ser individualizado e 
genuíno, sem prejuízo da adequação do produto final às novas tendências do 
mercado, às novas técnicas e a novas funcionalidades. Trabalhos em que a in-
tervenção do “artesão” se limite a uma simples montagem, composição, ou 
decoração de elementos que não tenham sido criados por si e nos quais resi-
da o valor predominante do produto final, não serão considerados como arte-
sanato e, consequentemente, não obterão qualquer classificação.  

12.1.2. No caso das Artes Visuais 

a) Curriculum Vitae (20%) 
b) Originalidade/ Inovação do trabalho (35%) 
c) Qualidade (artística, estética e técnica) (25%) 
d) Contribuição positiva para a diversidade da oferta existente (20%) 

12.2. Na falta de elementos considerados fundamentais para a sua correta aprecia-
ção, poderá o júri considerar tais candidaturas como não aceitáveis, da mes-
ma forma que aos concorrentes com uma classificação final inferior a 5 não 
serão reconhecidas as condições consideradas necessárias para a atribuição 
dos lugares a que se refere o presente concurso. 

12.3. O desempate entre candidaturas que obtenham a mesma classificação final 
será efetuado com base na nota obtida no critério com maior ponderação e 
sucessivamente pelos critérios seguintes por ordem decrescente. No caso de 
o empate se manter, o desempate far-se-á por sorteio. 

12.4. O júri do concurso poderá solicitar aos candidatos os elementos suplementa-
res que considere relevantes para a análise das candidaturas; entre estes con-
tam-se, no caso das Artes Visuais, cópia dos certificados das habilitações refe-
ridas na Nota Curricular. 

13. CLASSIFICAÇÃO E APURAMENTO DOS CONCORRENTES 

13.1. A Lista de Classificação Provisória do presente Concurso será divulgada no 
website da CML: www.cm-lisboa.pt; no Edifício Central da CM Lisboa – Campo 

http://www.cm-lisboa.pt/
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Grande, 25, 1749-099 Lisboa; e no Mercado da Ribeira − Avenida 24 de Julho 
1200-481 Lisboa. 

13.2. Da Lista de Classificação Provisória referida no ponto anterior cabe reclama-
ção para o júri do concurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da sua divulgação. As reclamações devem ser enviadas para o e-mail 
dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.pt 

13.3. A decisão sobre as reclamações será proferida no prazo máximo de 10 dias a 
contar da data da respetiva apresentação. 

13.4. Decididas todas as reclamações, a forma de divulgação da Lista de Classifica-
ção Final será a referida no ponto 13.1. 

13.5. Caso algum dos classificados desista ou não cumpra o referido nos pontos 14. 
e/ou 15, o espaço comercial será atribuído ao classificado que se lhe seguir na 
Lista de Classificação desde que este tenha obtido uma pontuação mínima de 
5. 

14. PRAZO PARA ADJUDICAÇÃO 

 Os catorze concorrentes melhor classificados no concurso serão notificados 
pelos Serviços (para a morada indicada pelo concorrente no formulário de 
candidatura) da adjudicação do lugar que lhes foi atribuído.  
Até cinco dias úteis após a data de receção daquela notificação, cada um da-
queles concorrentes terá que liquidar o valor referente à inscrição e despesas 
de expediente e à taxa de ocupação relativa ao primeiro mês de atividade, nos 
termos previstos na Tabela de Taxas Municipais em vigor. A liquidação deste 
valor deverá ser efetuada na Tesouraria de qualquer uma das lojas referidas 
no ponto 8. e só com aquela liquidação se consoma a adjudicação. 

15. PRAZO PARA O INÍCIO DA ATIVIDADE 

 Após a adjudicação (liquidação do valor referido no ponto 14.), o concorrente 
tem um prazo de 30 dias para iniciar a atividade, findo o qual, em caso de in-
cumprimento, se considera que a licença de ocupação caducou. 

 

 

mailto:dmei.depep.dpdl@cm-lisboa.pt
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16. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 Na realização do concurso observar-se-ão, subsidiariamente, as disposições 
legais aplicáveis, nomeadamente o que prescreve o Regulamento Geral dos 
Mercados Retalhistas de Lisboa, as tabelas municipais de taxas e de preços e 
demais legislação aplicável, em tudo o que não for especificamente contraria-
do pelo presente Aviso de Concurso. 

 

Lisboa,  em  09/2019/09/30. 

    

 

                                                  A Diretora do Departamento 

 

                                                                    (Cristina Coelho) 

 


