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CAPITULOI
DISPOSl<;OES GERAIS

Clausula 1 . a
(Definis;oes)

1. Para efeitos do contrato, e salvo se de modo diferente resultar do seu texto, os termos e
expressoes nele usados, iniciados com letra maiuscula, e a seguir indicados, tern o
significado seguinte:
a. "Concessao": o conjunto de direitos e obrigacoes atribuidos

a Concesstonaria

par

tntermedio do contrato de Concessao.

b. "Concessionaria": a entidade a quern foi adjudicada a Concessao e com a qual o
Concedente celebrou o contrato de Concessao.
c. "Data de Producao de Efeitos": o dia util seguinte ao dia em que o Concedente
comunique par escrito

a

Concessionaria que foi concedido o vista ou emitida a

declaracao de conformidade, em ambos os casos pelo Tribunal de Contas.
d. "Lugares para Passageiros": o nurnero de lugares para passageiros (em cadeira ou
em camarote) tal coma consta do certificado de Iotacao de passageiros do navio.
e. "Lugares.milhas": o nurnero total de lugares oferecidos multiplicado pelo nurnero
de milhas percorridas par cada lugar oferecido.
f.

"Modelo Financeiro": o modelo financeiro constante da Proposta da Concessionaria
em sede de Concurso.

g.

"Modelo Financeiro Atualizado P6s Evento": o Modelo Financeiro atualizado,
apurado par acordo entre as Partes, que descreve a situacao financeira da
Concessao no momenta imediatamente seguinte
direito

a

a ocorrencia do evento gerador de

reposicao do equilibria financeiro, elaborado com base em toda a

informacao hist6rica ( certif icada pelo Revisor Oficial de Contas) re lat iv a a condicao
econ6mica e financeira da Concessao desde o inicio da vigencia do Contrato ate ao
momenta imediatamente anterior

a ocorrencia

daquele evento, contendo ainda a

projecao atualizada dos pararnetros econ6micos, financeiros e operacionais
aplicaveis desde essa data ate ao termo da Concessao que se verificam tendo em
conta a ocorrencia de tal evento.
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h. "Modelo Financeiro Atualizado Pre Evento": o Modelo Financeiro atualizado,
apurado par acordo entre as Partes, que descreve a situacao financeira da
Concessao no momenta imediatamente anterior
direito

a

a ocorrencia do evento gerador de

reposicao do equilibria financeiro, elaborado com base em toda a

informacao historica (certificada pelo Revisor Oficial de Contas) relativa
econorntca

a condicao

e financeira da Concessao desde o infcio da vigencia do Contrato ate ao

a ccorrencia

momenta imediatamente anterior

daquele evento, contendo ainda a

projecao atualizada dos pararnetros econornicos, financeiros e operacionais
apticavets desde essa data ate ao termo da Concessao e que se verificariam caso
nao ocorresse tal evento.
i.

"Obrigac;:6esde Servi<;:o Publico": as obrigacoes decorrentes do contrato que o
armador, atendendo os seus proprios interesses comerciais, nao assumiria ou nao
assumiria na mesma medida e nas mesmas condicoes.

j.

"Passageiros.milhas": o nurnero total de passageiros transportados multiplicado
pelo nurnero de milhas percorridas par cada passageiro.

k. "Perfodo de Exploracao": o perfodo do Contrato durante o qual a Concessfonaria e
responsavel pela exploracao do Service Publico, tal coma definido na Clausula 14. a.
l.

"Periodo de Transicao lnicial": o periodo compreendido entre a Data de Producao
de Efeitos do Contrato e o inicio do Perfodo de Exploracao, tal coma definido na
Clausula 13. a.

m. "Plano Anual de Oferta": o documento onde consta a informacao relativa ao Servico
Publico a prestar no ano civil seguinte.
n.

"Servic;:o Publico": a exploracao, em regime de servtco publico, de um service de
transporte marftimo de passageiros e passageiros acompanhados de Vefculos
Ligeiros, entre a Madeira e o Continente Portugues, atraves de navio Ferry.

o. "Tarifa": o preco de venda ao publico de cada Titulo de Transporte.
p. "Tftulo de Transporte": o Titulo de Transporte que confere o direito

a

utilizacao

do Service Publico, apos o respetivo controlo de acessos par parte da
Concessionaria.
q.

"VAL Acionista": 0 valor atual liquldo do Free Cash Flow to Equity relativo a todo
o periodo contratual, calculado com base no Modelo Financeiro.
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"VAL Acionista Atualizado Pas Evento": 0 valor atual liquido do Free Cash Flow to
Equity relativo

a todo o periodo contratual,

Financeiro Atualizado Pas Evento,

a taxa

calculado

com base no Modelo

de desconto do capital acionista constante

do Modelo Financeiro.
s.

"VAL Acionista Atualizado Pre Evento": 0 valor atual liquido do Free Cash Flow to
Equity relativo

a todo o periodo contratual,

Financeiro Atualizado Pre Evento,

a taxa

calculado

com base no Modelo

de desconto do capital acionista constante

do Modelo Financeiro.
t.

"Valor Anual de lndemnizac;:6es Cornpensatorias":
tndemnizacoes cornpensatorias

corresponde

ao valor anual de

par cada ano de vigencia do Periodo de Exploracao,

constante da proposta de indernrnzacao compensatoria

da Concessionaria em sede

de concurso, a que alude a alinea b) do n. 1 do artigo 8. do Programa de Concurso.
0

u.

"Velocidade

Comercial":

a dlstancia a percorrer

0

em cada viagem dividida pelo

tempo de viagem entre a partida e a chegada do navio a cada porto.
v.

"Veiculos Ligeiros": os veiculos ligeiros de passageiros,
registados

em name do passageiro

que o acompanha

registados em name de uma empresa rent-a-car,
e volta, encontrando-se

motociclos ou bicicletas
durante

a viagem,

ou

quando se trate de viagens de ida

alugado ao passageiro que o acompanha durante a viagem,

o qual nao pode ser funcionario da empresa rent-a-car.
w. "Veiculos.milhas":

o nurnero total de veiculos transportados

multiplicado

pelo

nurnero de milhas percorridas par cada veiculo.
x.

"Viagens de Servic;:o Publico": as viagens que dao cumprimento
viagens estabelecidas

ao nurnero de

nas Obrigacoes de Servic;:o Publico. Cada viagem corresponde

ao trajeto, de ida ou de volta, entre a ilha da Madeira e o Continente Portugues,
y.

"Viagens

Comerciais":

estabelecidas

as

eventuais

viagens

adicionais,

que

excedem

nas Obrigacoes de Service Publico, bem coma as viagens que o

operador venha realizar noutras rotas nao abrangidas pelo Service Publico.

Clausula 2. a
(Anexos)

1.

Fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos os seguintes Anexos:
a.

as

Anexo I - Obrigacoes de Service Publico;
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b. Anexo II - Matriz de risco da Concessao,

CAPITULO II

DA CONCESSAO
Clausula 3. a
(Objeto

e ambito da Concessao)

1. 0 Contrato tern par objeto a concessao, em regime de servico publico, de um service
de transporte maritimo de passageiros e passageiros acompanhados de Veiculos
Ligeiros, entre a ilha da Madeira e o Continente Portugues, atraves de navio Ferry
(doravante designado de "Servico Publico"}, nos termos previstos no presente Caderno
de Encargos.
2. A exploracao do Servlco Publico pela Concessionaria esta sujeita ao cumprimento das
Obrigacoes de Service Publico, nos termos fixados de acordo com o Anexo I do presente
Caderno de Encargos.
3. A exploracao do service publico, na rota que liga os portos a escalar na ilha da Madeira
e no Continente Portugues, conforme proposta da Concessionaria no documento a que
alude a alinea b) do n. 1 do artigo 8. do Programa do Concurso, e realizada em regime
0

0

de exclusividade nas semanas em que se realizarem Viagens Comerciais abrangidas
pelas Obrigacoes de Servico Publico.
4. 0 disposto nos nurneros anteriores nao dispensa o cumprimento das normas aplicaveis,
designadamente em rnateria de instalacao comercial e, bem assim, em materia social
e ambiental, e em especial, o cumprimento do Decreto-Lei n. 7 /2006, de 4 de janeiro.
0

Clausula 4. a
(Atividades acess6rias)

1.

A Ccncessionaria podera realizar, a titulo acessorio, par sua iniciativa, conta e risco, e
destinando-se a contribuir para o equilibria comercial da Concessao, utilizando para o
efeito os meios que integram o estabelecimento da Concessao, outras atividades
comerciais, designadamente as seguintes atividades e services:
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Services de transporte de carga, conexas com a exploracao

do Servico Publico,

realizadas na mesma rota do Servic;:o Puolico, designadamente no que concerne a
Yeiculos Ligeiros nao acompanhados

de passageiro, veiculos pesados, carga e/ou

carga rodada com ou sem autopropulsao.
b.

Services de transporte maritimo noutras rotas ou escalas nao abrangidas

pelas

Obrigacoes de Service Publico.
c.

Outras atividades comerciais ou prestacao de services a terceiros, conexas com a
exploracao do Service Publico, designadamente publicidade.

2.

A execucao das atividades e servtcos referidos no nurnero anterior nao podera ser
considerada para efeitos de cornpensacao financeira, nem pode prejudicar a exploracao
do Service Publico.

3.

0 disposto nos nurneros anteriores nao dispensa o cumprimento das normas aplicaveis,
designadamente em rnateria de instatacao comercial e, bem assim, em rnateria social
e ambiental, e em especial, o cumprimento

das normas aplicaveis ao transporte de

carga geral ou carga contentorizada, sob a forma de carga rodada, abrangidas pelo o
Decreto-Lei n. 7 /2006, de 4 de janeiro.
0

Clausula 5. •
(Durac;:aoda Concessao)
1.

0 contrato vigora deste a Data de Producao de Efeitos ate ao dia 31 de maio de 2021,
compreendendo as seguintes fases, conforme definido no CAPITULO Ill:
a.

Perfodo de Transicao lnicial, que vigora entre a Data de Producao de Efeitos e o dia
anterior ao inicio do Periodo de Exploracao, tal coma previsto no n. 1 da Clausula
0

14. •;
b.

Periodo de Exploracao, com 3 anos de duracao, que vigora entre o dia 1 de junho
de 2018 e o dia 31 de maio de 2021.

Clausula 6. a
(Bens que integrarn a Concessao)

1.

A Concessionaria deve utilizar na exptoracao do Service Publico um navio Ferry, de sua
propriedade, alugado ou fretado, com as caracteristicas previstas na clausula seguinte.
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presente Concessao, durante o periodo em que se realizar a

exploracao do Service Publico, todos os bens materiais, proprios ou alheios, que a
Concessionaria coloque ao service da exploracao do Servico Publico, bem coma todos

a execucao do contrato,

aqueles que vierem a revelar-se necessaries

a

os quais sao afetos

Concessao no inicio do Periodo de Exploracao, nas precisas condicoes de uso e

operacionalidade que,

a referida data,

possuirem.

3. A Concessionaria podera substituir os bens a utilizar na exploracao do Service Publico
na medida em que essa exploracao nao seja, sob qualquer forma, pasta em causa, e
desde que os bens substitutos cumpram todas as exigenclas contratuais, em particular,
as especificacoes tecnicas previstas na clausula seguinte.
4. A Concessionaria podera alienar ou onerar bens proprios utilizados na exploracao do
Service Publico nos termos e condicoes previstos nos nurneros 4 a 6 do artigo 419. do
0

Codigo dos Contratos Publtcos, bem coma tomar de aluguer, par locacao financeira ou
par figuras contratuais af ins os bens a afetar

a

Concessao nos termos e ccndicoes

previstos no nurnero 7 do mesmo artigo.
5. No termo da Concessao os bens afetos

a

Concessao revertem gratuitamente para a

Concessionaria, no estado em que se encontrarem, exceto os bens, instalacoes ou
equipamentos eventualmente criados, construfdos, adquiridos, substitufdos, instalados
ou utilizados pela Concessionaria em espaco publico, em cumprimento do Contrato,
que sejam imprescindfveis
gratuitamente

a

exploracao do Servlco Publico, os quais revertem

para o Concedente no termo da Concessao, no estado em que e

encontrarem.
6. Os bens utilizados na exploracao do Service Publico, designadamente o navio Ferry,
poderao ter outro uso ou ser utilizados noutras atividades para alern das previstas no
presente Contrato, durante os periodos em que nao se realize a exploracao do Service
Pubtico.

Clausula 7. •
(Caracteristicas tecnicas do navio Ferry)

1. 0 navio Ferry a utilizar na exploracao do Service Publico deve cumprir as especificacoes
tecnicas constantes do Anexo I do presente Caderno de Encargos, bem coma com a
proposta da Concessionarta no documento a que alude a alinea b) do n." 1 do artigo 8.

0

do Programa do Concurso.
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2. A Concessionaria obriga-se, no prazo maxima de 1 (um) mes antes do inicio do Periodo
de Exploracao, a propor

a

aprovacao do Concedente um navio Ferry com as

caracteristicas referidas no nurnero anterior.
3. Caso, durante a execucao do contrato, a Concessionaria pretenda substituir o navio
Ferry a utilizar na exploracao do Service Publicc, devera propor previamente ao
Concedente a aprovacao do nova navio.

Clausula 8. a
(Meios materiais)

1. A Concesstonaria devera disponibilizar e manter os meios de exploracao necessarios e
adequados para a exploracao do Service Publico, designadamente o navio, bem coma
todos os demais equipamentos, instalacoes, sistemas e materiais necessarios para o
efeito.
2. A Concessionaria obriga-se a manter o navio e restantes meios de exploracao utilizados
na exploracao do Service Publtco em born estado de funcionamento e conservacao, par
forma a garantir a sua operacionalidade e o cumprimento de todos os requisitos de
seguranca legalmente estabelecidos.
3.

E

da responsabilidade da Concessionaria proceder e manter atualizados todos os

registos e lnscricoes de navios afetos

a Concessao, de acordo com a legislacao em vigor.

Clausula 9. a
(Meios humanos)

1 . Compete

a Concessionarta

assegurar que os meios humanos utilizados na exploracao do

Servtco Publico dispoem de um nivel de quallflcacoes, habllitacoes e certiftcacoes nos
termos legais, experiencia profissional e planos de forrnacao apropriados para o
cumprimento dos procedimentos, extgencias e finalidades do Contrato.
2. Quaisquer pessoas que, no arnbito do contrato, exercarn funcoes por conta da
Concessionaria sac, para todos as efeitos, considerados coma orgaos ou agentes da
Ccncessionaria.

3. Constitui especial obrigacao da Concessionaria promover e exigir de todas as entidades
que venham a ser contratadas para o desenvolvimento da exploracao dos services
compreendidos na Concessao, que sejam observadas todas as obrigacoes decorrentes
do contrato.
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4. A Concesslonarta sera responsavel pelos atos irnputaveis as pessoas mencionadas

no

nurnero anterior.

5.

A responsabilidade

da Concessionaria

nos termos definidos no nurnero anterior nao

impede que a Concedente faca valer face as pessoas referidas no n. 0 1 da presente
clausula, direitos emergentes

da responsabilidade

daqueles

par atos que lhe sao

diretamente irnputaveis.
6.

No termo da Concessao, as meios humanos utilizados na exploracao do Service Publico
nao revertem para o Concedente, mantendo-se no quadro de pessoal da Concessionarta.

Clausula 10. a
(Cumprimento da legislas:ao aplicavel]
1.

A Concessionarta
regulamentos

e

responsavel

pelo cumprimento

nacionais e internacionais

7 /2006, de 4 de janeiro,
combustfveis

de todas

as leis,

aplicaveis, designadamente,

normas e

o Decreto-Lei n.

0

bem coma a legislacao europeia respeitante a seguranca e

a utilizar em navios, e obriga-se a obter todas as licences,
e autonzacoes necessaries

certificacoes, credenciacces

alvaras,

ao exercicio das atividades

integradas au de algum modo relacionadas com o objeto do Contrato, bem coma das
atividades

2.

acess6rias,

sendo

consequencias

decorrentes

credenciacoes

au autorizacoes,

A Concesstonaria

e

igualmente

da inexistencta

igualmente

da

responsabilidade

todas

as

daquelas licencas, alvaras, certtncacoes,

par razoes que lhe sejam irnputavels.
responsavel

pela obtencao

autorizacoes necessarias junta das adrninistracoes
coma pelo cumprimento

sua

dos regulamentos

de todas as licenc;:as e

portuarias dos portos a escalar, bem

e condicionalismos

de operacao em cada

porto.

Clausula 11 . a
(Assuns:aodo risco)
1.

A Concessionaria assume, de forma expressa e integral, a responsabilidade
as riscos inerentes a presente Concessao, nomeadamente
danos causados a terceiros

respondendo

no exercicio das atividades que constituem

par todos

par quaisquer
o objeto da

Concessao, pela culpa e pelo risco, nao podendo ser exigido ao Concedente qualquer
tipo de responsabilidade.
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2. A Concesstonariarespondera ainda nos termos gerais da relacao cornitente-cornissario,

pelos danos causados a terceiros pelas entidades par si contratadas para o exercicio
das atividades compreendidas no objeto da Concessao.
3. A Concessionaria assume, designadamente, o risco de exploracao do Service Publico,
sem prejufzo da atribuicao de cornpensacoes pelo cumprimento das Obrigacoes de
Service Publico previstas no presente contrato.

Clausula 12. a

(Subcontratacao)
1. 0 recurso

a subcontratacao

da totalidade au parte da exploracao do Service Publico,

par parte da Concesstonaria, so e admissfvel se for previamente autorizado pelo
Concedente, sendo regida pelo disposto nos artigos 317. e 318. do Codigo dos
0

0

Contratos Publicos.
2. Nao obstante o recurso
Concesstonaria

a

subcontratacao,

e da exclusiva responsabilidade da

o cumprimento de todas obrigacoes decorrentes do Contrato.

CAPITULOIll
FASES DO CONTRATO
Clausula 13.a
(Periodo de Transicao lnicial)

1. Na Data de Producao de Efeitos do contrato inicia-se o Perfodo de Transicao lnicial, o
qual vigorara ate ao dia anterior

a data de infcio do Periodo de Exploracao.

2. Durante o Perfodo de Transicao lnicial, a Concesstonaria deve obter, nos termos
legalmente apllcaveis, todas as licences, certificacces, credenciacoes e autorlzacoes
necessanas para o exercicio das atividades concessionadas, assim coma desenvolver
todas as acoes de preparacao da sua estrutura e equipamentos que se mostrem
adequadas e necessaries, designadamente implementando a forrnacao adequada e
obtendo o adequado conhecimento do Servico Publico.
3.

Durante o Perfodo de Transicao lnicial e no maxima ate um mes antes do infcio do
Perfodo de Exploracao, a Concessionaria obriga-se a remeter ao Concedente:
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a. 0 Regulamento de Exploracao, as apolices de seguro contratadas e em vigor, a lista
de bens a afetar ao estabelecimento da Concessao, a lista de trabalhadores a
utilizar na exploracao do Servico Publico e o contrato de transporte maritimo de
passageiros.
b. O navio Ferry a afetar

a

exploracao do Servico Publico durante o Periodo de

Explorac;:ao,nos termos previstos na Clausula 7.".
c. 0 Plano Anual de Oferta relativo ao periodo entre junho e maio do ano subsequente,
o qual devera dar cumprimento ao disposto na Clausula 16. •.

Clausula 14. a
(Periodo de Exploras:ao)
1.

0 Periodo de Exploracao inicia-se no dia 1 de junho de 2018 e vigora ate ao termo da
Concessao.

2. Para efeitos do disposto no contrato, cada ano de vigencia do Periodo de Exploracao
decorre entre o dia 1 de junho de cada ano e o dia 31 de maio do ano subsequente.
3. Durante o Periodo de Explorac;:ao,a Concesslonaria devera explorar o Servlco Publico e
a realizar as demais atividades e services compreendidos no objeto da Concessao.

CAPITULO IV
EXPLORA<;AO DO SERVl<;O PUBLICO
Clausula 15. a
(Obrigas;oes da Concessionaria)

1. Sem prejuizo das obrigacoes decorrentes da lei ou do Contrato, constituem obrigacoes
gerais da Concessionaria:
a. Assegurar o servico de transporte maritime de passageiros e viaturas atraves de
navio Ferry, em regime de service publico, cumprindo as Obrigacoes de Service
Publico constantes do Anexo I do presente Caderno de Encargos;
b. lnformar o Concedente de qualquer clrcunstancia que possa condicionar o normal
desenvolvimento das atividades concedidas;
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c.

Fornecer

ao Concedente,

inforrnacao relacionada

ou a quern este designar

para o efeito, qualquer

com a execucao das Obrigacoes de Servico Publicc, ou

elaborar relatorios especif icos, nos termos previstos no presente contrato e sempre
que os mesmos sejam solicitados pelo Concedente;
d.

Obter todas as licenc;:as, certlflcacoes, credenciacces e autortzacoes

necessaries ao

exercicio das atividades integradas ou de algum modo relacionadas

com o objeto

do contrato, salvo estipulacao contratual em contrario:
e.

Garantir a regularidade e horarios adequados as necessidades de transparte;

f.

Garantir a continuidade e pantualidade

g.

A

do Service Publico;

prestacao do Service Publico a todos os utilizadores, sem qualquer discrtmtnacao

nas condicoes de acesso e de realizacao para alern das que sejam impastas par lei
e pelo contrato;
h.

i.

A prestacao do Servic;:o Publico com condicoes de comodidade e conforto para os
passageiros, designadamente

no que concerte a limpeza e conservacao do navio;

A ernissao, cornerctatizacao

e divulgacao

atividades

relacionadas,

de Titulos de Transporte e todas as

bem como o controlo de acessos o navio utilizado na

exploracao do Servico Publico:
j.

A dtsponlbtlizacao e rnanutencao dos meios materiais de exploracao necessaries e
adequados para a exploracao do Service Publico;

k.

A gestao dos recurses humanos ao servico da Concessao e a implernentacao
adequados procedimentos

l.

A articulacao

de

de higiene, seguranc;:a e saude no trabalho;

das responsabilidades

e prestacoes com Terceiros que interajam no

ou com o Service Publico;
m. A seguranc;:a de pessoas e bens e a seguranca do transporte maritime, bem como a
prornocao e irnplernentacao

de praticas e procedimentos

de seguranc;:a e de um

adequado sistema de gestao de ernergenclas;
n.

0 acatamento de condicionamentos

ou ltmltacoes impastos pelo Concedente ou por

outras entidades publicas, nos termos que resultem da lei ou do Contrato;
o.

0 apoio a passageiros com necessidades de assistencia ou com mobilidade reduzida,
estabelecendo procedimentos

p.

A dlsponibtltzacao

adequados para esse fim;

de livros de reclamacoes

recebidas nos termos da legislacao apltcavel:
l4

e o tratamento

das reclarnacoes
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das normas legais e regulamentares

aplicaveis as atividades que

exerca, bem coma de tnstrucoes que lhe sejam transmitidas

pelas entidades

fiscalizadoras;
r.

0 apoio ao Concedente,

sempre que este o solicitar, designadamente

nas suas

relacoes com outras entidades;
2.

0 disposto no nurnero anterior nao prejudica o cumprimento das obrigacoes decorrentes
da lei ou do Contrato, designadamente,

no que respeita a irnplernentacao,

e gestao do Servic;:o Publlco em condicoes de perfeita qualidade,
fiabilidade e operacionalidade

organizacao

limpeza, seguranc;:a,

que se mostrem necessaries, uteis ou convenientes

para

a prossecucao destas finalidades do Contrato.

Clausula 16. a
(Plano Anual de Oferta)
1.

A Concessionaria devera remeter ao Concedente,

o mais tardar ate ao dia 31 de maio

de cada ano, o Plano Anual de Oferta relativo ao Servic;:o Publico a prestar no ano de
vigencia do Periodo de Exploracao subsequente, o qual devera dar cumprimento,

no

minima, as Obrigacoes de Servic;:o Publico estabelecidas no Anexo I, onde conste:
a.

Numero de Viagens de Servic;:o Publico em cada sentido a realizar ao Longo do
periodo em causa:

b.

Datas e horas de partida e chegada das Viagens de Service Publico em cada sentido
a realizar.

c. Tempos de percurso de cada viagem e Velocidade Comercial em cada viagem.
d.

Dlstancia a percorrer em cada viagem.

e.

Nurnero de Lugares para passageiros (em cadeira e em camarote) e nurnero de
Lugares.milhas para passageiros (em cadeira e em camarote) a oferecer em cada
viagem.

f.

Numero de lugares e Lugares.milhas para viaturas a oferecer em cada viagem.

g.

Plano previsional de pagamentos

mensais de tndernnizacoes cornpensatorias,

termos do disposto na Clausula 24. •.
h.

Outras tnforrnacoes tidas como relevantes.
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tenha a necessidade

de, a qualquer

momenta

durante a

exploracao do Servlco Publico, par motives imprevistos e alheios a sua vontade, realizar
o suprimento de alguma Viagem de service Publico, devera cornuntca-Io imediatamente
e de forma fundamentada ao Concedente.
3.

Durante a exploracao do Servic;:o Publico a Concessionaria pode proceder a alteracoes
das datas e horartos das Viagens de Servic;:o Publico previstos no Plano Anual de Oferta,
e bem assim, realizar Viagens Comerciais adicionais, nao previstas no Plano de Anual
de Oferta, designadamente para dar resposta as necessidades

da procura, desde que

das Obrigacoes de Service Publtco estabelecidas no

seja assegurado o cumprimento

Anexo I, devendo tais situacoes ser reportadas ao Concedente

no arnbtto do reporte

previsto no contrato.

Clausula 17. •
(Tarifario)
1.

A Concessionaria obriga-se a cumprir a estrutura tarifaria e os precos rnaximos de
Tarifas constantes do Anexo I ao presente Caderno de Encargos.

2.

A Concessionaria podera, ao longo da execucao do contrato, adotar livremente outras
Tarifas da sua iniciativa,
conhecimento

3.

para alern das constantes da sua proposta,

previo a Concedente,

A Concessionaria

devendo dar

30 (trinta) dias antes da sua irnplernentacao.

podera adotar descontos ou prornocoes, da sua iniciativa, face aos

valores maximos de Tarifas constantes do anexo.
4.

Os valores rnaxirnos de Tarifas constantes do Anexo I aplicam-se ao primeiro ano civil
em que vigore o Periodo de Exploracao.

5.

No dia 1 de janeiro de cada ano civil subsequente de vigencia do Periodo de Exploracao,
os valores rnaximos de cada Tarifa constantes do Anexo I serao atualizados de acordo
com a seguinte formula de revisao:

Tari] aMaxf1w

n+l

= TarifaMaxfno n x FA11+1

Em que:

•

Tarif atdax/?" n+l corresponde ao valor maxima de cada Tarifa "i" durante o ano
"n+1 ", arredondado

•

ao centime:

Tari] aMaxf110 n corresponde ao valor maxima de cada Tarifa "i" durante o ano
"n", arredondado

ao centime;
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F A11+1 corresponde ao fator de atuallzacao relativo ao ano "n+1 ", sendo calculado
de acordo com a formula seguinte:

FAn+l = 0,10

ire» ) + 0,35 x ( PMPn-l
PMPn
+ 0,55 x ( Jpen-l

Rn )

x ( Rn-l

)

Em que:
•

Rn corresponde

o indice de rernuneracoes

Transportes

Armazenagem,

Estatistica,

•

tr >

e

corresponde o indice de rernuneracoes

Estatistica,

pelo

lnstituto

Nacional

de

relativo aos 12 meses terminados em setembro do ano "n";

Transportes

•

publicado

nos services (bruto) relativo a

e

Armazenagem,

publicado

nos services (bruto) relativo a
pelo

lnstituto

Nacional

de

relativo aos 12 meses terminados em setembro do ano "n-1 ";

li'C" corresponde ao indice de precos do consumidor (media anual), para a
Regiao Autonoma

da Madeira,

Regional de Estatistica,

sem habitacao,

publicado

pela Direcao

relativo aos 12 meses terminados em setembro do

ano "n", calculado com 14 casas decimais;

•

trc»::

corresponde ao indice de precos do consumidor (media anual), para

a Regiao Autonorna da Madeira, sem habttacao, publicado pela Dire<;:ao
Regional de Estatistica,

relativo aos 12 meses terminados em setembro do

ano "n-1 ", calculado com 14 casas decimais;
•

PMPn e a media anual do preco spot diario de fecho do barril de petroleo
(Brent do Mar do Norte, FOB UK), relativo aos 12 meses terminados

em

setembro do ano "n", convertido em euros tendo em conta a taxa de carnbio
diaria, conforme publicado pela EIA - U.S. Energy Information Administration
- Independent
•

Statistics ft Analysis.

PMPn-l ea media anual do preco spot diario de fecho do barril de petroleo
(Brent do Mar do Norte, FOB UK), relativo aos 12 meses terminados
setembro

em

do ano "n-1 ", convertido em euros tendo em conta a taxa de

carnbio diaria,

conforme

publicado

pela EIA - U.S. Energy Information

Administration - Independent Statistics ft Analysis.
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Para efeitos do disposto no nurnero anterior,

a Concesstonaria devera remeter ao

Concedente, ate 30 de novembro de cada ano, o calculo dos novas valores rnaxirnos das
Tarifas constantes do Anexo I a aplicar a partir de 1 de janeiro seguinte, bem coma as
valores efetivos de Tarifas que pretende aplicar a partir daquela data.

Clausula 18."
(Regulamento de Explora~ao)
1.

A Concessionaria e obrigada a elaborar e comunicar ao Concedente,

antes do infcio do

Periodo de Exploracao, o Regulamento de Exploracao, que se obriga a cumprir.
2.

Do Regulamento

Exploracao constam as normas inerentes

objeto do contrato, designadamente
a.

Procedimentos

de prevencao

a

prestacao

dos services

e seguranc;:a, plano de emergencia

e plano de

relativos a:

contingencta:
b.

Certificados de navegacao do navio;

c.

Procedimentos

de higiene, seguranc;:a e saude no trabalho nos termos da legislacao

aplicavel;
d.

Procedimentos

de cumprimento

de normas ambientais

e de gestao

de risco

ambiental.
3.

0 Regulamento de Exploracao podera ser revisto, a pedido da Concessionaria, au par
iniciativa do Concedente,

sempre que seja exigivel au adequado,

para efeitos de

melhoria da qualidade dos services prestados.

Clausula 19."
(Deveres de ccnservacac)
1.

A rnanutencao
responsabilidade

2.

e conservacao

do estabelecimento

concessionado

e da exclusiva

da Concessionaria.

A Concessionarta obriga-se a ter e fazer funcionar as navios necessaries

a realizacao

servico publico, realizando par sua conta todos as trabalhos necessaries
mesmos satisfac;:am a regular e continua

prestacao

termos das obrigacoes contratuais assumidas.
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Clausula 20. a
(Estabelecimentos

1.

Todos os estabelecimentos,
comerciallzacao

e agencias

agentes

de venda)

autorizados

e site da Concessionaria

aptos a

de titulos de transporte para a rota abrangida pela presente Concessao

procederao a venda dos Titulos de Transporte de acordo com os valores contratados
em conformidade

com as condicoes

gerais de aplicacao

da estrutura

e

tarifaria

constantes do Anexo I e da proposta da Concessionaria em sede de concurso publico.
2.

A Concessionaria devera assegurar a disponibtlizacao de um site, em lingua Portuguesa,
Alerna, Castelhana,

Francesa e lnglesa, que contenha

toda a tnforrnacao relativa ao

Service Publico e que permita a aquisicao de Titulos de Transporte para utiltzacao do
Servic;:o Publico.
3.

A Concessionaria

compromete-se

tarnbern

a colaborar

com o Concedente

na

do sistema de informacao ao publico e sistema integrado e intermodal

trnplementacao

de transportes da Madeira, permitindo

a troca de inforrnacao em tempo real e em

formato compatfvel com o site que venha a ser criado para o efeito.

Clausula 21.•
(Relacionamento com os passageiros)

1.

A Concessionaria

obriga-se

atendendo, designadamente,
legislacao

europeia

designadamente

a assegurar

a assistencia

permanente aos passageiros,

as diferentes necessidades

e nacional aplicavel

respeitante

dos mesmos, cumprindo a

aos direitos

dos passageiros,

o Decreto-Lei n. 7 /2014, de 15 de janeiro e o Regulamento (UE) n.
0

0

1177 /2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010.
2.

Nos estabelecimentos e agencies de venda, no site da Concesslonaria e nos terminais
de passageiros
inforrnacao

onde o Servic;:o Publlco efetua escala

regular

devera ser afixada

relativa as condlcoes de utilizacao do Service Publico, aos direitos dos

passageiros e contactos do servico de apoio ao cliente.
3.

A Concessjonaria

e obrigada

do Periodo de Exploracao,
conformidade

a elaborar e a comunicar ao Concedente,
o Contrato de Transporte

antes do inicio

Maritimo de Passageiros em

com o estabelecido no Regulamento (UE) n. 1177 /2010 do Parlamento
0

Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010 e no Decreto-Lei n. 349 /86, de 17
0

de outubro, devendo publicitar adequadamente o documento junta dos passageiros.
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Clausula 22. a
(Qualidade da prestat;:ao do service)

1. A Concessionaria

devera manter operacionais

os recursos

humanos

e materiais

suficientes e necessaries, que permitam garantir que as Obrigacoes de servko Publico
constantes do Anexo I sejam cumpridas.
2.

Para alern do cumprimento

dos indicadores constantes do Anexo I, a Concessionaria

esta obrigada a garantir condicoes de comodidade e seguranca, bem como assegurar o
cumprimento

dos horartos (em condicoes normais de navegabilidade)

estabelecidos no

transporte objeto da Concessao.

CAPITULO V
REGIME ECONOMICO-FINANCEIRO
Clausula 23. a
(Meios financeiros)

1.

E

da exclusiva responsabilidade

necessartos ao desenvolvimento

da Concessionaria a obtencao dos meios financeiros
de todas as atividades

que integram ou venham a

integrar o objeto da presente Concessao, de forma a garantir o integral cumprimento
das obrigacoes assumidas.
2.

Fica vedada

a Concessionaria

a possibilidade de opor ao Concedente quaisquer excecoes

ou meios de def esa que resultem das relacoes contratuais tidas com as entidades
financiadoras,

seja a que tftulo for.

Clausula 24. a
(tndemnizacao compensat6ria)
1.

Pelo cumprimento
Concedente

pagara

das Obrigacoes de Service Publico decorrentes do contrato, o

a

Concessionaria,

por cada ano de vigencia

Exploracao, o Valor Anual de lndemnizacoes
da Concessionaria

decorrente da proposta

nos termos da alinea b) do n." 1 do artigo 8.0 do Programa de

Concurso, sujeito a IVA
2.

Cornpensatorias

do Periodo de

a taxa

legal em vigor.

Em cada mes "n" do Periodo de Explora<;:ao em que se realize exploracao do Servico
Publico, o Concedente
cornpensatoria

pagara

a

Concessfonaria

dado pela formula seguinte:
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= NQ _Vwgens_Anuais
. f CAnual
.

•

O

X N-_V1agens_Mensa1s

.

Em que:
a)

corresponde ao valor mensal de indemntzacao compensatoria, relative

ICMensaL

ao mes "n", pelo cumprimento das Obrigacoes de Service Publico.
b)

corresponde

IC_Anual

ao Valor Anual de

lndernnizacao

Compensatoria

decorrente da proposta da Concessionarla nos termos da alinea b) do n." 1 do
artigo 8. do Programa de Concurso, sujeito a IVA
0

c)

Corresponde

NQ _Viagens_M ensais

a taxa legal

em vigor.

nurnero de Viagens de Servlco Publico

previstas realizar no Plano Anual de Oferta durante o mes "n ".
d)

NQ _viagens_Anuais

Corresponde nurnero anual de Viagens de Servlco Publico

propostas realizar pela Concessionaria nos termos da alinea b) do n. 1 do artigo
0

8. do Programa de Concurso.
0

3.

Para efeitos do disposto
Concessionaria

no n." anterior, ate ao 8.

dia de cada mes "n", a

0

emitlra a fatura correspondente,

a qual devera ser liquidada

pelo

Concedente no prazo maxima de 30 dias.
4.

Em caso de mora na ltqutdacao das f aturas, par motivo imputavel ao Concedente,
devidos juros de mora

5.

a taxa

sac

legal em vigor.

Em toda a faturacao emitida no arnbito do presente Contrato,

devera indicar-se o

respetivo n." de compromisso, a indicar pelo Concedente.

Clausula 25. a
(Deducoes por incumprimento das Obrigac;oes de service Publico)
1.

0 nao cumprimento das Obrigacoes de Service Publico, par motivo nao considerado de
forca maior, determina a ocorrencia de uma falha de desempenho, tendo o Concedente
o direito de proceder
compensatorias,

2.

a

apllcacao

de deducoes

ao pagamento

de indemnizac;:6es

nos termos definidos na presente Clausula,

A Concessionaria devera remeter ao Concedente o relatorio da exploracao do service
Publico relativo a cada ano "i" de vigencia do Periodo de Exploracao previsto na
Clausula 33. a, incluindo toda a inforrnacao
eventual deducao par incumprimento

necessaria

ao apuramento do valor da

das Obrigacoes de Servtco Publico relativa a esse

ano, calculada nos termos da formula seguinte:
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.

IC_Anual

NR

0
= 1200Yo X N-_Viagens_SPAno,

X

.

.

NQ_Viagens_Anuais

Em que:
a) NQ_Viagens_SP1'r,1;,
; corresponde ao nurnero de Viagens de Servic;:o Publico

previstas realizar no ano "i"

no Plano Anual de Oferta aprovado pelo

Concedente, mas nao realizadas, ou realizadas em inconformidade com as
Obrigacoes de Servic;:o Publico, par motivos nao considerados de forca maior.
b)

NQ_Viagens_Anuais Corresponde nurnero anual de Viagens de Servic;:o Publico

propostas realizar pela Concessionaria nos termos da alinea b) do n. 0 1 do artigo
8.0 do Programa de Concurso.
c)

IC_Anual corresponde ao

Valor Anual de lndernnizacao

Cornpensatoria

decorrente da proposta da Concessionaria nos termos da alinea b) do n. 1 do
0

artigo 8. do Programa de Concurso, sujeito a IVA
0

3.

a taxa legal em vigor.

Em caso aplicavel, o Concedente notificara a Concesslonaria da eventual decisao
preliminar de aplicacao de deducoes por incumprimento de Obrigacoes de Servico
Publico, acompanhada da respetiva nota justificativa, dispondo a Concessionariade um
periodo de 15 dias para se pronunciar, em sede de audtencia previa.

4.

No prazo de 30 dias apos a rececao da eventual decisao final de apllcacao de deducoes
por incumprimento de Obrigacoes de Servic;:o Publico, a Concessionarta devera proceder

a devolucao do montante de indemrnzacao cornpensatoria recebido, correspondente ao
valor daquela deducao.
5.

Em caso de mora na llquidacao do valor das deducoes por incumprimento de Obrigacoes
de Servico Publico, por motivo imputavel a Concesstonaria, sao devidos juros de mora
a taxa legal em vigor.

6.

Em toda a faturacao emitida no ambito do presente Contrato, devera indicar-se o
respetivo n." de compromisso a indicar pelo Concedente.

7.

A Irnposicao de quaisquer deducoes

a Concesslonaria nao libera

esta do cumprimento

pontual das obrigacoes subjacentes as Obrigacoes de Servic;:o Publtco violadas, nem
impede o Concedente de aplicar os mecanismos contratuais previstos no Capitulo VII e
VIII, designadamente em virtude da gravidade e reinctdencia dos incumprimentos das
Obrigacoes de Service Publico verificados.
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Clausula 26. a
(Reposic;ao do equilibrio financeiro)

1. A Concessionarta tern direito

a

reposicao do equilibria financeiro da Concessao, nos

termos do preceituado nesta Clausula, nos seguintes casos:
a. Modificac;:ao

unilateral,

imposta

pelo

Concedente,

das

condicoes

de

desenvolvimento das atividades e services constantes das Obrigac;:6esde Servic;:o
Publico.
b. Alteracoes legislativas de carater especifico, que tenham impacto direto sabre as
receitas ou custos respeitantes as atividades e services integrados no objeto
principal da Concessao.
2. As alteracoes

a

lei geral, designadamente legislacao de ambito fiscal ou ambiental,

ficam excluidas do disposto no nurnero anterior.
3. Exclui-se do ambito da reposicao de equilibria financeiro as atividades ou services nao
incluidas nas Obrigac;:6es de Servic;:o Publico,
4. So ha lugar

a reposicao do equilibria financeiro da Concessao se, em resultado

de um ou varies eventos referidos no n.

0

direto

1 da presente Clausula, resultar,

comprovadamente, uma dirninuicao das receitas ou aumento dos custos resultantes da
execucao do Contrato que provoque uma variacao do VAL Acionista, face ao VAL
Acionista do Modelo Financeiro Pre Evento, superior a 100.000€ (cem mil euros), desde
a data em que ocorreu o evento gerador da repostcao do equilibria financeiro ate ao
termo da Concessao.
5. A reposicao do equilibria financeiro produz os seus efeitos desde a data da ocorrencia
do evento referido no n. 0 1, sendo efetuada, designadamente, atraves da alteracao dos
valores rnaxirnos de tarifas a vigorar no Servic;:o Publko e/ou da atribuicao, por parte
do Concedente, de cornpensacao pelo valor da diminutcao das receitas e/ou aumento
dos custos resultantes da execucao do Contrato.
6. A reposicao do equilibria financeiro efetuada nos termos da presente Clausula e unica,
completa e final para todo o periodo de vigencta do Contrato, sem prejuizo de tal
reposicao ser parcialmente diferida em relacao a quaisquer efeitos especfficos do(s)
evento(s) em causa que, pela sua natureza, nao sejam suscetiveis de uma razoavel
avaliacao imediata ou sabre cuja existencia, tnctdencia ou quantiftcacao, as Partes nao
hajam ainda chegado a acordo.
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7. Salvo acordo diverso entre as Partes, a reposicao do equilfbrio financeiro tern Lugar com
referenda ao Modelo Financeiro Atualizado Pre Evento, apurado por acordo entre as
Partes, correspondendo ao necessano para repor o VAL Acionista Atualizado Pre Evento
que se verificava

a

data imediatamente anterior

a ocorrencia

do evento gerador do

direito de reposicac do equilibria financeiro.
8. O procedimento de reposicao do equilfbrio financeiro da Concessao decorrera de acordo
com as seguintes fases:
c. Notificac;ao,pela Concessionaria, da ocorrencia de qualquer evento que, individual
ou cumulativamente, na sua opmiao, confere direito
financeiro da concessao, nos 30 dias seguintes

a

a

reposicao do equilibria

data da sua ocorrencia,

acompanhada de:
i. Descricao detalhada desse facto ou factos.

ii. lndicac;ao da regra ou regras contratuais e/ou legais na qual o pedido se
funda.
d. Apresentacao, no prazo de 30 dias apos a notiftcacao referida na alfnea anterior,
pela Concessionaria ao Concedente, dos seguintes elementos:
i. Proposta de Modelo Financeiro Atualizado Pre Evento.
ii. Fundamentacao dos pressupostos utilizados nos Modelo Financeiros
anteriores relativos

a

projecao atualizada dos pararnetros econornicos,

financeiros e operacionais aplicaveis desde a data em que ocorreu o evento
gerador de direito a reposicao do equilibria financeiro ate ao termo da
Concessao, que se verificariam caso nao ocorresse tal evento.
iii. Estimativa detalhada da reducao de receitas e/ou aumento de custos que
sac invocados.
iv. Proposta de Modelo Financeiro Atualizado Pas Evento.
v. Certincacao do Revisor Oficial de Contas relativamente

a

informacao

historica contida nos Modelos Financeiros atualizados.
e. Apuramento, par acordo entre o Concedente e a Concessionarta, do direito ao
reequilibrio financeiro da Concessao, da reducao de receitas e /ou aumento de
custos, dos Modelos Financeiros Atualizados Pree Pas Evento, do valor e dos termos
da reposicao do equilfbrio financeiro.
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e efetuada

a reposicao

do equilibria financeiro da

de acordo com o que, de boa-fe, seja estabelecido

entre o Concedente e a Concesslonarta, em negociacoes que devem iniciar-se logo que
ocorra a notificacao indicada na alfnea a) do nurnero anterior e que devem terminar no
prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar dessa notiftcacao,

prorrogavels par acordo

entre as Partes.

Clausula 27. a
(Partilha de beneficios)
1.

0 Concedente tern direito a uma partilha de 50% dos beneficios financeiros anormais e
imprevisfveis ocorridos para a Concessionarla na exploracao do Service Publico que nao
resultem da sua eficiente gestao e das oportunidades
efeito, notificar

a Concessionaria

par si criadas, devendo, para este

da veriftcacao de qualquer

uma das situacoes

indicadas.
2.

As Partes devem encetar negoctacoes,

apos a notificacac, par qualquer das Partes, da

ocorrencia de evento gerador de direito
do montante do beneficio e

a partilha

de beneficios, com vista

a defintcao da modalidade

a definicao

e demais termos da atributcao

ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

Clausula 28. a
(inexistencia de sobreccmpensacsc e incentivoa procura)
1.

Apos o ultimo ano civil do Periodo de Exploracao, sera realizada uma vertficacao ex-

post da inextstencia de sobrecornpensacao
cumprimento
2.

na atribuicao

de tndernmzacoes

pelo

de obrigacoes de exploracao do Service Publico.

Para efeitos do disposto no nurnero anterior, em conjunto com o reporte anual relativo
ao ultimo ano civil do Perfodo de Exploracao, a Concesstonaria devera submeter ao
Concedente um relatorto, elaborado nos termos do Anexo VI do Programa de Concurso,
com a dernonstracao

detalhada da inexistencla de sobrecornpensacoes

de tndernmzacao cornpensatoria
3.

no valor global

atribuida durante o Periodo de Explorac;:ao.

Par forma a incentivar o aumento da procura e tendo em conta que o risco de procura
corre integralmente par conta da Concessfonaria,

considera-se

que um eventual

aumento da procura, face aos valores estimados pela Concessionaria na sua proposta,
nos termos da aliena e) do n." 1 do artigo 8. do Programa de Concurso, constitui um
0
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prestacao do Servico Publico, nae sendo assim contabilizado

para

efeitos de veriftcacao ex-post da fnextstencia de sobrecornpensacao,
4.

Caso se verifique a existencia de sobrecornpensacao,
(cem mil euros),

a sobrecompensacao

atribuida pelo Concedente

num valor superior a 100.000€

de indemntzacao

a Concessionarta

compensat6ria

apurada,

durante o Periodo de Exploracao, devera

ser objeto de devolucao ao Concedente no prazo de 30 dias a contar de nottficacao do
Concedente para o efeito.

CAPITULOVI
GARANTI AS
Clausula 29. a
(Seguros)
1.

A Concessionaria assegurara a existencia e rnanutencao em vigor por todo o periodo da
Concessao das ap6lices de seguro por forma a garantir, de um modo efetivo e eficaz, a
cobertura de todos os riscos seguraveis e inerentes
transporte compreendidos

2.

3.

exploracao

dos services de

na presente Concessao, legalmente exigiveis.

0 cancelamento, suspensao ou substituicao
previamente

a

de quaisquer ap6lices de seguro deve ser

comunicado ao Concedente.

0 Concedente

nao responders

por quaisquer tipos de responsabilidades,

titulo for, correndo por conta e risco da Concessionaria,
cancelamento,

suspensao,

rnodiffcacao

ou substituicao

seja a que

os riscos pela madequacao,
das referidas

ap6lices

de

seguros.
4.

0 Concedente nao se responsabiliza por ornissoes de acionamento
da concessionarta,

de seguro por parte

quando esses riscos estejam contratados e cobertos.
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Clausula 30. a
(Cauc;ao de boa explorac;:ao da Concessao)
1.

Para garantir o exato e pontual cumprimento
devera prestar uma caucao, correspondente

das suas obrigacoes

a Concessionaria

a cinco por cento (5%) do preco contratual,

na forma de garantia bancaria sem alusao a qualquer prazo de validade, seguro caucao

a ordem

ou deposito

destinada a garantir a cetebracao do Contrato

do Concedente,

bem coma o exato e pontual cumprimento

de todas as suas obrigacoes

legais e

contratuais.
2.

Todas as despesas e os encargos relacionados

como a caucao sao suportados

pela

Concessionarta.
3.

A caucao a que se ref ere o n.
incondicional
pagamento

e irrevogavel,
de quaisquer

0

devendo a respetiva

quantias

bancarta, e

1, se prestada na forma de garantia
instttuicao

bancaria

proceder

ao

no prazo maxima de 5 (cinco) dias uteis apos

notificacao para o efeito pelo Concedente,

sem quaisquer reservas, nao podendo opor

qualquer reclarnacao de direito ou de facto ou por qualquer forma questionar a justeza
ou conformidade

do pedido ou da sua conformidade

com o disposto no Contrato,

constituindo obrigacao autonorna e propria da tnstituicao bancaria garante.
4.

O Concedente

pode executar a caucao,

para satisfacao

mostrem devidas par forca do nao cumprimento
contratuais ou contratuais da Concessionaria,
proceda ao pagamento de sancoes contratuais
custos ou despesas da sua responsabilidade

das importanclas

que se

de quaisquer obrigacoes legais, predesignadamente

quando

esta nao

pecuniarias, nao efetue o pagamento de

e que o Concedente tenha que incorrer nos

termos previstos no Contrato, ou ainda quando tal se revele necessarto em resultado
da aplicacao de disposicoes contratuais.
5.

0 Concedente

pode ainda

considerar

perdida

a seu favor a caucao

independentemente de decisao judicial, designadamente

6.

prestada,

nos seguintes casos:

a.

lncumprimento

grave das obrigacoes contratuais;

b.

lnterrupcao definitiva da exploracao do servico concessionado.

Sempre que o Concedente execute a totalidade ou parte da caucao, a Concessionaria
deve proceder

a reposicao

do respetivo montante no prazo de 15 (quinze) dias a contar

da notificacao que, para o efeito, lhe seja efetuada pelo Concedente;

caso contrario,

este pode fixar-lhe um prazo adicional para o efeito, durante o qual lhe pode aplicar
uma sancao pecuniaria

por cada dia de atraso de acordo com o disposto na Clausula

69. -, ou pode resolver o Contrato.
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7.

0 Concedente

promove a liberacao integral da caucao no prazo de 60 (sessenta) dias

apos o cumprimento

de todas as obrlgacoes da Concessionaria, exceto se a Concessao

for resgatada, caso em que a caucao
8.

.... t

e liberada

somente um ano apos a data do resgate.

A liberacao da caucao prevista no nurnero anterior e feita mediante declaracao escrita
emitida pelo Concedente.

CAPITULO VII

ACOMPANHAMENTO, MONITORIZA<;:AOE FISCALIZA<;:AO
Clausula 31. a
(Contabilidade analitica)
A

Concesstonaria

devera

dispor

de

contabilidade

analitica

que

permita

apresentar,

separadamente, as custos e as receitas relativos ao Service Publico dos relativos aos outros
services e atividades explorados pela Concessionaria, bem coma as pararnetros de afetacao dos
custos e receitas.

Clausula 32. a
(Fiscaliza~ao)
1.

A atividade
Concedente,

da Concessionaria

a

esta sujeita

ftscalizacao

e rnonttorizacao

do

o qual pode promover as acoes de flscalizacao e auditorias que entender

necessarias.
2.

A atividade

da Concesstonaria

esta sujeita

a

fiscaltzacao

regionais e nacionais, no ambito das suas cornpetencias
em apreco,

designadamente

das autoridades

publicas

a Concessao

legais aplicaveis

da Direcao Regional de Economia e Transportes,

da

Secretaria Regional das Financ;:as e da Admtnlstracao Publica, da Autoridade Tributaria
e Assuntos Fiscais da RAM, da lnspecao Regional de Financ;:as, do lnstituto da Mobilidade
e dos Transportes,

da Direcao-Geral

de Recursos Naturais,

Seguranca

e Servicos

Maritimos, da Direcao-Geral do Tesauro e Financ;:as, da inspecao Geral de Finarn;:as e da
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.
3.

Para alern da fiscalizacao promovida pelas autoridades
no nurnero anterior,
fiscalizacao,

o Concedente

entre outros

aspetos,

fiscallzara
a atividade

publicas competentes prevista

no ambito

da Concessionaria

verificacao, designadamente:
a.

Da exploracao do Service Publico nos termos do contrato.
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b.

Do cumprimento das Obrigacoes de Servic;:o Publico.

c.

Do livre acesso

de todos

t~uiao

PUBLICOS

ATRAVES DE

ao Servic;:o Publtco, sem qualquer

os utilizadores

dlscrirninacao quanta as condicoes de acesso e realizacao, para alern das impostas
pelo contrato e pela lei.
d.

Do cumprimento de todas as normas legais, regulamentares

a exploracao

do Service Publico, bem

e contratuais apllcaveis

coma das impostcoes e diretrizes impostas

pelas Autoridades de Transportes.
e.
4.

Da correcao das informacoes prestadas pela Concessionaria.

Para efeitos

do disposto

na presente

Clausula,

a Concessionaria

tacultara

ao

Concedente ea qualquer entidade com funcoes de ftscalizacao ou auditoria, desde que
devidamente

credenciada,

acesso livre e incondicional ao estabelecimento

e a todos e

quaisquer documentos relativos ao Contrato ea Concessao, designadamente
da sociedade e a contabilidade
os documentos,
hardware,
colaboracao
5.

e respetivos documentos de suporte e, ainda, a todos

livros, registos, estatfsticas,

equipamentos

aos livros

e instalacoes

relatorios,

e prestara

bases de dados, software,

todos

os esclarecimentos

e

que lhe forem solicitados.

As determinacoes

escritas do Concedente que vierem a ser emitidas no ambito dos seus

poderes de direcao e flscalizacao na execucao da prestacao dos services de transporte
maritimo, sao de apltcacao imediata e vinculam a Concessionaria.

Clausula 33. a
(Reporte)
1.

A Concesslonaria devera remeter ao Concedente,

ate ao dia 31 de julho de cada ano,

um reporte da exploracao do Service Publico relativo ao ano de vigencia do Periodo de
Explorac;:ao terminado

em

maio,

do qual conste,

designadamente,

a seguinte

inforrnacao:
a.

Relatorio da exploracao

do Service Publico relativo a cada ano de vigencia do

Periodo de Exploracao:
i.

Lista uninominal de Viagens de Servic;:o Publico realizadas em cada mes,
incluindo hara de partida, hara de chegada,

atraso a partida,

atraso a

chegada, Velocidade Comercial e condicoes de navegabilidade;
ii.

Lista uninominal de Viagens de Servic;:o Publico nao realizadas por motivos
de forc;:a maior e respetiva fundamentacao,
29
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Lista uninominal de Viagens de Service Publico nao realizadas, em cada
mes;

iv.

Numero mensal de Lugares para Passageiros e Lugares.milhas para
passageiros (em cadeira e em camarote) oferecidos em cada viagem e em
cada mes, entre cada porto;

v.

Numero mensal de lugares e Lugares.milhas para viaturas oferecidos em
cada viagem e em cada mes, entre cada porto;

vi.

Numero mensal de passageiros e Passageiros.milhas (em cadeira e em
camarote) transportadas em cada sentido, entre cada porto;

vii.

Nurnero mensal de viaturas e Viaturas.Milhas transportadas em cada
sentido, entre cada porto;

viii.
ix.

Milhas realizadas em cada viagem.
Numero mensal de titulos comercializados, par cada Titulo de Transporte,
em cada sentido, entre cada porto.

x.

Receita mensal de titulos comercializados, par cada Titulo de Transporte,
em cada sentido, entre cada porto.

xi.

Toda a demais informacoes necessaria a verificacao do incumprimento das
Obrigacoes de Servic;:o Publico e ao apuramento do valor de deducoes dai
decorrente.

b. Relatorio de atividades acessorias da Concessao, conexas com a exploracao do
Servic;:o Publico, relativas as viagens entre a Madeira e o Continente Portugues,
realizadas durante cada ano de vlgencia do Periodo de Explorac;:ao,descriminado
par:
i.

Receitas de atividades comerciais ou prestacao de services a terceiros,
conexas com a exploracao do Service Publico e relativas as viagens entre a
Madeira e o Continente Portugues, designadamente services de vendas a
bordo ou publicidade, entre cada porto.

ii.

Receitas de transporte de carga, conexas com a exploracao do Service
Publico e relativas as viagens entre a Madeira e o Continente Portugues,
designadamente no que concerne a carga rodada, entre cada porto.

iii.

Atividades de transporte de carga, conexas com a exploracao do Service
Publico e relativas as viagens entre a Madeira e o Continente Portugues,
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incluindo o nurnero de TEUS, nurnero de toneladas, nurnero de camioes,
nurnero de atrelados sem veiculo motor e nurnero de veiculos ligeiros
transportados em cada viagem.
2. A Concesstonaria devera remeter ao Concedente, ate 120 dias apos o termo de cada
ano civil, um reporte anual das atividades da Concessionaria do qual conste,
designadamente, a seguinte informacao relativamente ao ano civil anterior:
a. Resumo da atividade desenvolvida ao longo do ano;
b. Relatorio e contas acompanhado par certfflcacao de Revisor Oficial de Contas;
c. Balancete analitico;

d. Copia da lnforrnacao Empresarial Simplificada (a entregar ao Concedente ate 5 dias
apos a data limite legal de prestacao desta tntormacao):
e. Lista de bens afetos ao estabelecimento da Concessao;
f.

Lista de trabalhadores afetos ao estabelecimento da Concessao.

g. Modelo Financeiro atualizado.
3. Todas as obrigacoes de reporte devem ser prestadas pela Concesslonaria em lingua
portuguesa ou, quando o original seja noutra lingua, fazer-se acompanhar da respetiva
traducao devidamente certificada, a qual prevalece sabre a original.

Clausula 34. a

(Atualizacao do Modelo Financeiro)
1. A Concesslonaria rernetera anualmente ao Concedente, em suporte inforrnatico, uma
versao do Modelo Financeiro atualizado com base em toda a informacao historica
(certificada pelo Revisor Oficial de Contas) relativa

a condicao econornica e financeira

da Concessao desde o inicio do Periodo de Exploracao ate 31 de dezembro do ano
anterior e contendo ainda a projecao atualizada dos pararnetros econornicos,
financeiros e operacionais apltcaveis desde essa data ate ao termo da Concessao,
acompanhado da respetiva fundarnentacao, bem coma a atualizacao dos seguintes
indicadores constantes do n." 6 do Anexo V do Programa de Concurso.
2. 0 envio do Modelo Financeiro atualizado nos termos da presente clausula nao constitui
qualquer aprovacao ou aceitacao explicita ou tacita, por parte do Concedente, aos
dados historicos e provisionais nele contidos.
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CAPITULO VIII
INCUMPRIMENTO E FOR<;A MAIOR
Clausula 35. a
(Forca maior)
1.

Considera-se casos de forca maior todo o evento imprevisivel, irresistivel e Insuperavel,
cujos

efeitos

se produzam

Ccncessionaria

e que

impossibilitem

maritimo, designadamente,
guerra, declarada

OU

independentemente

da vontade

temporariamente

e do controle

servtcos

da

de transporte

as situacoes de catastrofe natural, atos de terrorismo ou

nao, subversao, alteracao da ordem publica e incendio, bem coma

condicoes maritimas e/ou rneteorologicas

severamente

adversas que impossibilitem o

trafego maritimo e/ou a acostagem nos portos a escalar pelo Service Publico ou avarias
criticas que ocorram durante a viagem que impossibilitem a sua conctusao e que assim
seja determinado
2.

pelo comandante

do navio.

A ocorrencia de um caso de forca maior, quando confirmado pelo Concedente, tera par
efeito exonerar a Concesstonaria da responsabilidade
das obrtgacoes emergentes
cumprimento

pontual

pelo nao cumprimento

pontual

do contrato de Concessao, na estrita medida em que o seu

e atempado

tenha sido impedido

em virtude

da referida

ocorrencia.

Clausula 36. a
(lncumprimentodas obrigacces contratuais)
1.

Se a Concessionaria nao cumprir de forma exata e pontual as obrigacoes contratuais ou
parte delas par facto que lhe seja imputavel, o Concedente notificara a Concessionaria
para que, no prazo fixado, cumpra as obrigacoes em falta, assim coma, se possivel,
corrigir au reparar as consequencias

2.

resultantes

desse incumprimento.

Caso a Concessionaria nao cumpra as obrigacoes contratuais ou nao sejam corrigidas ou
reparadas as consequencias derivadas do incumprimento,

e nao seja apresentada, pela

Concessionaria, justlficacao atendivel para o efeito, o Concedente pode:
a.

Reduzir

o montante

obrigacoes contratuais
b.

da indernnizacao

cornpensatoria

proporcionalmente

as

nao cumpridas;

Solicitar explicacoes a Concessionarta e, se estas nao forem satisfatortas,
o contrato com f undamento em incumprimento
no artigo 333. do Codigo dos Contratos Publicos.
0

32

resolver

definitivo, nos termos do disposto

CONCURSO

PUBLICO INTERNACIONAL

PARA A CONCESSAO

DE

senvicos PUBLICOS

DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASSAGE/ROSE VEiCULOS ATRAVES DE

~,giaoAutonomn
da Madeira

NAVIO FERRY ENTRE A MADEIRA E O CONTINENTE PORTUGUES

3.

A resolucao da Concessao nos termos do artigo 333. do Codigo dos Contratos Publicos,
0

nao prejudica

o direito de indemnizacao

nos termos gerais, nomeadamente pelos

prejuizos decorrentes da adocao de nova procedimento
4.

Havendo lugar a responsabilidade
deduzido

das quantias

devidas,

de forrnacao de contrato.

da Concessionaria,
sem prejuizo

sera o montante respetivo

do Concedente

poder executar as

garantias prestadas.
5.

Na aplicacao do disposto na presente Ctausula, o Concedente atua, nos termos da lei,
segundo um prindpio de proporcionalidade

e baseia-se em critertos de razoabilidade

que ponderem a gravidade e/ou reiteracao do comportamento
lugar

a audiencia

qualquer das seguintes situacoes:

lncumprimento de qualquer obrigacao contratual resultante de aspetos submetidos

a concorrencia em

fase de concurso;

b.

Atraso no cumprimento da data de inkio do Periodo de Explorac;:ao;

c.

Desvio do objeto da Concessao;

d.

Cessacao ou tnterrupcao

da exploracao do servic;:o concessionado,

a rernocao

sido tomadas medidas adequadas
e.

havendo

previa da Concessfonaria, nos termos previsto na lei.

6. Considera-se incumprimento grave, designadamente,
a.

a sancionar,

sem que tenham

da respetiva causa;

Recusa ou impossibilidade de a Concessionaria retomar a Concessao apos sequestro,
bem coma se, apos essa retoma, persistirem

as situacoes

que motivaram

o

sequestro;
f.

Alteracao

relevante

a contratos

e documentos

a

autorizacao previa do Concedente ou proceda

que

estando

nao obtenha

alteracao daqueles em termos

diferentes dos constantes daquela autorlzacao;
g.

Recusa ou ornissao em proceder
de exploracao afetos

h.

a adequada

conservacao e manutencao

a Concessao:

Oposicao repetida ao exerdcio de ffscalizacao
demais

entidades

mobservancia

dos meios

pubticas

com

ou de

ou

sisternatica

seguranc;:a e ambientais,

quando se

funcoes

das normas de qualidade,

par parte do Concedente
de

fiscatizacao,

mostrem ineficazes as demais sancoes aplicaveis;
i.

Dissolucao ou insolvencia da Concesstonaria;

j.

lncumprimento

de decisoes judiciais ou arbitrais relacionadas com a Concessao;
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das condicoes

contratuais

resultantes
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de

aspetos

no ambito do concurso publico;

reiterado das obrigacoes de prestacao de Inforrnacao ou prestacao

reiterada de inforrnacoes incorretas ou nao fidedignas por parte da Concessionaria
ao Concedente;
m. Qualquer

incumprimento

funcionamento

do contrato

que

perturbe

gravemente

o normal

da Concessao ou do Service Publico ,

Clausula 37. a
(Sanc;:oescontratuais)
1.

Sem prejuizo das situacoes

que poderao dar origem a sequestro

Concessao, o nao cumprimento

pela Concessionaria

contrato de Concessao, originara a aplicacao

ou resolucao da

das obrigacoes

a Concessionaria

resultantes do

de sancoes contratuais,

nos termos e com os limites previstos no artigo 329. do Codigo dos Contratos Publicos.
0

2.

A aplicacao das presentes sancoes nao prejudica a aplicacao de outras que decorrem
da lei.

Clausula 38. a
(Penalidades)
1.

Em caso de resolucao do contrato por incumprimento
Concedente

do prestador de services, o

pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de ate 5% do valor do contrato, em

qualquer caso, sem prejuizo do disposto no n. 0 4 da presente Clausula.
2.

Na determinacao da gravidade

do incumprimento,

o Concedente

tern em conta,

nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracao, o grau de culpa do
prestador de services e as consequencias
3.

0 Concedente

pode compensar

do incumprimento.

os pagamentos

devidos ao abrigo da indernnlzacao

cornpensatorta prevista no contrato com as penas pecuntarias devidas nos termos da
presente Clausula.
4.

As penas pecuniarias previstas na presente Clausula nao obstam a que Concedente exija
uma indernnizacao pelo dano excedente.
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CAPiTULO IX
MODIFICA~AO E EXTIN~AO DO CONTRATO

Clausula 39. a
(Alterac;:oes no ambito de contrato de Concessao)

Sem prejufzo do eventual direito da Concesstonaria

a

reposicao do equilibria financeiro da

Concessao, a eventual unpostcao de alteracoes ao contrato de Concessao par ato unilateral do
Concedente, apenas se podera fundar em raz6es de interesse publico, decorrentes de
necessidades novas ou de uma nova ponderacao das ctrcunstancias existentes.

Clausula 40. a
(suspensao da Concessao)

1. 0 Concedente pode suspender a Concessao, em caso de guerra, estado de sitto ou
emergencia, independentemente de decisao judicial, ou mesmo mediante a requisicao
dos services de pessoas, bens e organizacao afetos

a Concessao ou sequestro

da mesma,

nos termos das clausulas seguintes.
2. 0 perfodo durante o qual a exploracao estiver suspensa sera acrescido ao prazo
contratualmente fixado para a duracao da Concessao.

Clausula 41 . a
(Sequestro)

1.

Em caso de incumprimento grave pela Concessionaria das obrigacoes emergentes do
presente Caderno de Encargos ou de quaisquer disposfcoes legais aplicaveis

a

Concessao, ou estando a mesma iminente, o Concedente pode, mediante sequestro,
tomar conta imediata do estabelecimento da Concessao e promover a execucao das
medidas necessarias para assegurar o objetivo desta, nomeadamente pela verificacao
de qualquer uma das circunstancias previstas no n. 2 do artigo 421. do Codigo dos
0

0

Contratos Publicos.
2. A vertticacao de qualquer situacao passivel de motivar o sequestro da Concessao pelo
Concedente obrigara a Concessionaria a disponibilizar de imediato o estabelecimento
da Concessao, logo que lhe seja comunicada a decisao de sequestro da Concessao.
3. Durante todo o perfodo em que perdurar o sequestro da Concessao, os rendimentos
obtidos serao utilizados, por ordem de prioridade, para:
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a. Ocorrer aos encargos resultantes da operacao do servtco concessionado;
b. Ocorrer as despesas necessaries ao restabelecimento do normal f uncionamento do
service concessionado por etimtnacao das circunstancias que originaram a decisao
de sequestro;
c.

Entrega do remanescente, se o houver, a Concessionarta, findo o perfodo de
sequestro.

4. A Concessionaria suportara todos os encargos resultantes da rnanutencao dos services
e as despesas necessarias ao restabelecimento da normalidade, na medida em que os
rendimentos referidos no nurnero precedente nao sejam suficientes para o efeito.
5. 0 sequestro rnantern-se pelo tempo julgado necessario pelo Concedente, com o limite
maxima de um ano. Logo que cessem as razoes que motivaram o sequestro, a
Concessionaria sera notificada para retomar a Concessao, no prazo que lhe for fixado
pelo Concedente.

Clausula 42. a
(Resolucao)

O Concedente, podera dar por finda a Concessao mediante resolucao do contrato de Concessao
nos termos e com os fundamentos previstos na lei, caso por parte da Concessionaria haja
violacao grave de qualquer das obrigacoes nele previstas.

Clausula 43. a
(Revoga~ao)

O Concedente podera acordar com a Concessionaria a revogacao do contrato de Concessao, nos
termos do artigo 331. do Codigo dos Contratos Publtcos.
0

CAPITULO X
DISPOSl<;OES FINAIS

Clausula 44. a
(Cessaoda posi~aocontratual)

Mediante pedido fundamentado da Concessionaria, o Concedente pode autorizar a cessao da
correspondente posicao contratual, nos termos previstos na alinea a) do n. 0 2 e n. 0 6 do artigo
318. e artigo 319. do Codi go dos Contratos Pubticos.
0

0
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(Sigilo)

1. As Partes devem guardar sigilo sabre toda a inforrnacao e docurnentacao, tecnica e nao
tecnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo au em relacao com a execucao do contrato.
2. Exclui-se do ambtto do sigilo a inforrnacao relativa a procura e receitas do Service
Publico, as quais podem ser tornadas publicas pelo Concedente ou transmitidas a
terceiros, designadamente no ambito do procedimentos concursais subsequentes.
3. A inforrnacao e a docurnentacao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.
4. 0 dever de sigilo rnantern-se em vigor ate ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar
do cumprimento ou cessacao, par qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da
sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao
de segredos comerciais au da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as
pessoas coletivas.

Clausula 46. a
(Comunicacoes contratuais)

1. As comurucacoes, autorizacoes e aprovacoes decorrentes das dlsposicoes a constar do
contrato de Concessao, salvo disposicao em contrario, serao efetuadas par escrito e
remetidas por uma das seguintes formas:
a. Par correio eletronico;
b. Em rnao, desde que comprovadas par protocolo;
c.

Por telefax;

d. Par correio registado com aviso de rececao.
2. As cornunicacoes previstas no contrato consideram-se efetuadas:
a. No proprio dia em que forem transmitidas em mao, par telefax au par mail se
transmitidas entre as 9.00 horas e as 17.00 horas au no dia util imediatamente
seguinte, e
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b. Na data da assinatura do aviso de rececao, quando remetidas pelo correio.
3. A contagem dos prazos fixados no presente Caderno de Encargos aplicam-se as regras
estabelecidas no artigo 471. 0 do C6digo dos Contratos Publicos.

Clausula 47. a
(Foro competente)

As quest6es emergentes do contrato serao da competencia do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Funchal, com renuncia expressa a qualquer outro foro.

Clausula 48. a
(Lei aplicavel)

O contrato de Concessao estara sujeito

a lei portuguesa,

qualquer outra.

38

com expressa renuncia

a aplicacao de

CONCURSO

PUBLICO INTERNACIONAL

DE TRANSPORTE

MARfTIMO

PARA A CONCESSAO

DE PASSAGEIROS

E VEICULOS

NAVIO FERRY ENTRE A MADEIRA E O CONTINENTE

DE SERVl<;:05

PUBLICOS

ATRAVES DE

~~giao Autonoma
da Madeira

PORTUGUES

t.,

,

• _ wd

ANEXO I
OBRIGA~OES DE SERVl~O PLIBLICO
Clausula I

Portos a escalar
1.

0 Concedente

considera

que as Obrigacoes de Servic;:o Publico estipuladas

e que se

pretendem ver garantidas podem ser alcanc;:adas pela escala nos portos a seguir indicados:
a)

Na ilha da Madeira, o Porto do Funchal.

b) No Continente Portugues, um dos portos a seguir indicados:

2.

i.

Porto de Portimao:

ii.

Porto de Setubal:

iii.

Porto de Lisboa;

iv.

Porto de Leixoes,

0 porto a escalar no Continente

Portugues, nos termos do nurnero anterior,

devera ser

proposto pela Concessionaria no documento da proposta a que alude a alinea b) do n." 1
do artigo 8. do Programa do Concurso.
0

3.

A proposta da Concesstonaria apenas pode indicar um dos portos elencado na alinea b) do
n. 1 da presente Clausula.
0

4.

As Obrigacoes de Servic;:o Publico, calculo e pagamento de tndemnizacoes cornpensatortas
e demais condicoes previstas no presente Contrato aplicam-se de igual forma a qualquer
que seja o porto a escalar no Continente Portugues.

5.

A Concessionaria obriga-se a apresentar, nos termos da alinea g) do n." 1 do artigo 8. do
0

Programa de Concurso, duas declaracoes,

assinadas pelo representante da adrninlstracao

portuaria do Porto do Funchal e pelo representante da adrnlnlstracao

portuaria do porto

indicado na proposta a que alude a alinea b) do n." 1 do artigo 8.0 do Programa do Concurso,
expressando a sua recetividade

a que a exploracao do Servic;:o Publico efetue escala nesse

porto.
6.

Por necessidade
Concessionaria

imperiosa

ou por interesse

pode ser autorizada

publico,

pelo Concedente

devidamente

justificados,

ou pela Autoridade

a

Portuarla

respetiva, a seu pedido ou por imposicao daquelas, a explorar o Servic;:o Publico realizando
escala noutros portos da Regiao Autonorna da Madeira ou no Continente Portugues.
7.

A Concessionaria pode ainda realizar escalas noutros portos, nacionais ou estrangeiros,
termos previstos no n. 1 da Clausula 4. a do Caderno de Encargos.
0
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Clausula II

Especifica~oestecnicas do navio
1.

As especiftcacces tecnicas do navio a utilizar na exploracao do Servic;:o Publico deverao ter
em conta os espac;:os disponiveis e as ccndicoes dos terminais para navios Ferry nos portos
a escalar.

2.

0 navio devera
comprimento

dispor de autonomia

de manobras

de entrada e saida dos portos,

maxima de 175 metros, calado maxima de 6,5 metros e arqueacao

bruta

superior a 12.000 TAB de forma a proporcionar estabilidade e conforto aos passageiros.
3.

0 navio devera ter uma velocidade de servic;:o e velocidade maxima que permita cumprir
com a Velocidade Comercial proposta pela Concesstonaria em sede de concurso, nos termos
da alinea b) do n. 1 do artigo 8. do Programa de Concurso, a qual nao podera ser inferior
0

0

a 21 nos.
4.

0 ano de construcao

do navio nao podera ser anterior ao ano de construcao

do navio

constante da proposta da Concesslonaria em sede de concurso, nos termos da alinea b) do
n. 0 1 do artigo 8. 0 do Programa de Concurso, o qual nao podera ser anterior ao ano 1998.
5.

0 navio devera dispor de zona de restauracao com capacidade
passageiros, com funcionamento,

adequada

ao nurnero de

no minima, nos periodos de pequeno alrnoco, almoc;:o e

jantar.
6.

0 navio devera dispor, no minima, do nurnero de Lugares para Passageiros em cadeira e
em camarote correspondente

a

proposta da Concessionarta em sede de concurso,

nos

termos da alinea b) do n." 1 do artigo 8. do Programa de Concurso, os quais nao poderao
0

ser inferiores a 400 Lugares para Passageiros em cadeira e a 200 Lugares para Passageiros
em camarote.
7.

A contabiltzacao

do nurnero de Lugares para Passageiros

rege-se

pelo constante do

certificado de lotacao de passageiros do navio.
8.

0 navio devera dispor, no minima, de capacidade

9.

A arnarracao do navio no porto do Funchal devera ser assegurada pela Concessjonaria.
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Clausuta Ill
Viagens de Service Publico
1.

A Concesslonaria obriga-se a cumprir, em cada ano de vigencta do Perfodo de Exploracao,
no minima, o nurnero anual de Viagens de Servic;:o Pubtico, entre a ilha da Madeira e o
Continente Portugues, proposto pela Concessionaria em sede de concurso, nos termos da
alinea b) do n.? 1 do artigo 8. do Programa de Concurso, o qual nao podera ser inferior a
0

24 Viagens de Service Publico.
2.

O nurnero anual de Viagens de Service Publico previsto no nurnero anterior devera
compreender a reatizacao de, no minima, 24 Viagens de Servlco Publico com uma
periodicidade semanal no periodo entre 1 de junho e 15 de setembro de cada ano.

3.

Os horarios de partida e chegada de cada viagem deverao ser estabelecidos e cumpridos
pela Concesstonaria, assegurando o cumprimento da Velocidade Comercial proposta pela
Concessionaria em sede de concurso, nos termos da alinea b) do n.? 1 do artigo 8.0 do
Programa de Concurso, a qual nao podera ser inferior a 21 nos.

Clausula IV
Estrutura Tarifaria
1.

Fixam-se as seguintes Tarifas rnaximas, por pessoa, por trajeto, a praticar no Servico
Publico, para viagens entre a ilha da Madeira e o Continente:
TARIFAS MAXIMAS POR CADA TiTULO
Segmento de Ta11f.t:
Epoca

TIPOS
DE
TiTULOS

Res1dentes

N.10Rc~dcntes

Estudarrtes

Alta

Ba1xa

Alta

Ba1xa

Alta

Ba1x.1

Passagelros em cadeira:

29, 10 €

24,20 €

25,50 €

20,40 €

85,00 €

68.00€

Passageiros em camarotes:
Individual interior
Duplo interior
Quadruplo Interior
Individual exterior
Duplo exlll rlor
Quadruplo exterior
Suite (:Z pessoas)
Suite (1 pessoa)

79.80 €
59,85 €
39.90 €
99.70€
74,80 €
49,90 €
129.80€
259,50 €

63.80 €
47.85 €
31.90 €
79 80€
59,85 €
39 90€
103.80 €
207.60 €

69,80 €
52.35 €
34.90 €
87,30 €
65.50 €
43.70 €
113,50€
227 00 €

55,90 €
41,90€
27,90 €
69,80 €
52.35 €
34,90€
90,80 €
181 60 €

199,50 €
149.65 €
99,80 €
249,30 €
187,05 €
124,80 €
324,40 €
648,70 €

159 60 €
119.70 €
79,80 €
199,40 €
149.60 €
99.80 €
259 50 €
519 00 €

Crlaneas:
Ate 3 anos:
4 a 11 anos:
Velculos Ligeiros1:
Ligelros:
Matos:
Blcicletas:
Velculos eh!tricos:

Gratis
50% desconto

Gratis
50% desconto

115,00 €
125.00 €
40,00 €
35 00 €
5,00€
10.00€
50% desconto

125.00 € I 115.00 €
40,00 €
35,00 €
10.00€
5.00 €
I
50% desconto

I

Gratis
50% desconto

125,00 €
115 00€
35.00 €
40.00 €
10,00 €
5.00€
50% desconto

1 -Quando o passageiro viaje acompanhado do velculo Ligeiro e adquira o Titulo relative a Passageiro+Velculo Llgeiro em
conjunto
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Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se as seguintes epocas:
a) Epoca Alta: meses de abril a setembro e o periodo compreendido entre as dias 15
de dezembro e 15 de janeiro;
b) Epoca Baixa: restantes dias do ano.

3.

A tiplftcacao dos passageiros residentes e estudantes deslocados, sera a mesma que se
encontra prevista no Decreto-Lei 134/2015, de 24 de julho, au noutro diploma que lhe
venha a suceder e/ou regulamentar.

4.

A verificacao da elegibilidade dos passageiros residentes e estudantes

e

realizada pela

Concessionaria, no momenta da aquisicao do titulo au no momenta do embarque, mediante
apresentacao, pelos passageiros, de docurnentacao que comprove reunir as criterios de
elegibilidade a que se refere o nurnero anterior.
5.

0 armador devera propor ao Concedente, sujeito

a

aprovacao deste, as mecanismos a

implementar para veriflcacao da elegibilidade dos passageiros, em cada caso.
6. Caso o navio utilizado na exploracao do Servic;:o Publico nao disponha de qualquer um dos
tipos de Tftulos indicados no nurnero 1, a correspondente Tarifa nao se aplica.
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ANEXO II
MATRIZ DE RISCO DA CONCESSAO
A titulo indicativo, apresenta-se de seguida uma matriz dos principais riscos da Concessao.

RISCO

CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

EXPLORA<;AO DO SERVl<;O PUBLICO
Risco Comercial

./

Risco de Producao

,/

INVESTIMENTO
lnvestimento e dispontbilizacao dos
meios necessaries
exploracao do
Servico Publico

a

,/

COMPENSA<;OES POR OBRIGA<;OES DE SERVl<;O PUBLICO
,/

Cornpensacoes por OSP
REEQUILIBRIO FINANCEIRO

,/

Alteracoes legislativas gerais
,/

Alteracoes legislativas especificas
FOR<;A MAIOR
Eventos de forca maior

,/
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