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O Chefe do Gabinete 
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Com os melhores cumprimentos, ~ ~vJ I 
I 

Permanecemos a disposicao para prestar ulteriores esclarecimentos ou para colaborar no que se revelar 

necessario. 

No que concerne a reproducao do contrato de concessao, ainda nao ocorreu a celebracao do contrato 

resultante desse mesmo concurso publico, por estar a correr uma acao administrativa de contencioso 

pre-contratual, na qual e peticionada a anulabilidade da decisao de adjudicacao. 

Por referenda ao assunto melhor identificado em epigrafe, e conforme requerido, junto se remete as 

pecas do concurso publico para a concessao de services aereos regulares, em regime de concessao, na 

rota Porto Santo Funchal, que sao, alias de conhecimento puottco, 

Exmo. Senhor Deputado, 

Pedido de docurnentacao ASSUNTO: 

DATA 
25-10-2018 

NOSSA REFERENCIA 
N°: 2346/2018 
ENT.: 5355/2018 
PROC. N°: 46/2018 

SUA COMUNICA(:A.O DE 
22-08-2018 

SUA REFERENCIA 
20180260 

Grupo Parlamentar do JPP 
Rua da Alfandega, n. 0 71 
9000-059 Funchal - Madeira 

Exmo. Senhor 
Deputado da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma da Madeira 
Elvio Duarte Martins Sousa 

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
DASINFRAESTRUTURAS 

REPUBLICA 
PORTUGUESA 

 

zorritozorron@hotmail.com
Rectangle



Pagina 1 de 50 

2. 0 presente concurso tern por objeto a selecao do concorrente cuja 
proposta garanta o cumprimento das obrigac;6es modificadas de service 
publico constantes do Anexo I ao Caderno de Encargos, com menores 
encargos para os utentes e para o Estado, assegurando um service de 
transporte seguro e de qualidade, por forma a satisfazer padroes 
adequados de continuidade, de regularidade, de qualidade, de quantidade 
e de preco, nos termos dos n. "s 9 e 1 0 do artigo 1 6. 0 do Regulamento (CE) 
n." 1008/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro 
de 2008, relativo a regras comuns de exploracao dos services aereos na 
Comunidade. 

1. 0 presente Programa do Procedimento estabelece os termos a que obedece 
o concurso publico internacional para adjudicacao da exploracao, em 
regime de concessao, dos services aereos regulares, na rota Porto 
Santo I Fu nchal / Porto Santo. 

IDENTIFICA<;AO E OBJETO DO PROCEDIMENTO 

CAPITULO I 
DISPOSl<;OES GERAIS 

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA A ADJUDICAc;Ao DA EXPLORAc;Ao 
DOS ssavrcos AEREOS REGULARES, EM REGIME DE CONCESSAO, NA ROTA 

PORTO SANTO/FUNCHAL/PORTO SANTO 

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

Gullhc-rme ;:c:;:,:;;-;:.:,~·.~ 
Wiildem,u Goul!o ~i....-.·.N".dC.-.r·• 

dosReisdOlive11a ~;;;.•,:,i ,; 11 M.:utln~ 1111:~.,.,. 
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3. As decisoes de aprovacao das pecas do procedimento, de fixacao de 
obriqacoes de service publico, de desionacao do jun e de deslqnacao de 
peritos foram tomadas pelo Secretario de Estado das lnfraestruturas ao 
abrigo da subdeleqacao de cornpetencias prevista no Despacho n." 1952- 
B/2017 do Ministro do Planeamento e das lnfraestruturas, de 3 de rnarco, 
publicado no Diarlo da Republica, 2.a Serie, n." 47, de 7 de rnarco. 

2. A cornpetencia para a pratica de todos os atos necessarios a realizar no 
ambito do presente procedimento foi delegada pelo Conselho de 
Ministros, com faculdade de subdeleqacao, no Ministro do Planeamento 
e das lnfraestruturas, conforme Resolucao do Conselho de Ministros n." 
35/2017, de 23 de fevereiro, publicada no Diario da Republica, l ." Serie, 
n." 45, de 3 de rnarco, 

1. A decisao de contratar foi tomada pelo Conselho de Ministros, conforme 
Resolucao do Conselho de Ministros n." 35/2017, de 23 de fevereiro, 
publicada no Diario da Republica, l .a Serie, n." 45, de 3 de rnarco, 

30 
ORGAO COMPETENTE PARA A DECISAO DE CONTRATAR 

A Entidade Publica Adjudicante e o Estado Portuques, correndo o procedimento 
pela Secretaria-Geral da Presldencia do Conselho de Ministros na dependencia 
do Gabinete do Secretario de Estado das lnfraestruturas, sita Rua Prof Gomes 
Teixeira, n." 2 1399-022 Lisboa, com o enderec;:o eletr6nico: sec- 
geral@sg.pcm.qov.pt. 

ENTIDADE PUBLICA ADJUDICANTE 
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PE<;:AS DO PROCEDIMENTO 

2. Em conformidade com as disposicoes constantes do n." 9, do artigo 16.0 do 
Regulamento (CE) N.0 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de setembro de 2008, a concessao da exploracao da rota em referenda 
tera a duracao de 3 (tres) anos, com termo inicial no quinto dia util seguinte 
a data da notificacao da declaracao de conformidade, ou do visto, concedido 
pelo Tribunal de Contas, em sede de fiscallzacao previa a que esta sujeito o 
Contrato, contando-se a viqencia da concessao a partir dessa data. 

1. 0 local da prestacao dos services compreende as llqacoes aereas na rota 
Porto Santo/Funchal/Porto Santo. 

LOCALE PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSAO 

4. Por despacho n." 8039-A/201 7 do Secretario de Estado das 

lnfraestruturas, publicado no Diario da Republica, 2.a Serie, n." 178, de 

14 de setembro, foi subdelegado na Secretarla-Ceral Adjunta da 

Presldencia do Conselho de Ministros a cornpetenc!a para a pratica de 

todos os atos a realizar no ambito do presente procedimento, com 

excecao da tomada da decisao de adjudicacao e da outorga do contrato. 
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O preco base e de€ 5.577.900,00 (cinco milh6es quinhentos e setenta e sete 
mil e novecentos euros), correspondendo ao preco maxima que a entidade 
adjudicante se disp6e a pagar pela execucao de todas as prestacoes que 
constituem o seu objeto. 

PREC::O BASE 

3. Na Parte II encontram-se definidos o regime da concessao, e estabelecem- 
se as clausulas gerais e especiais com base nas quais os concorrentes 
deverao elaborar as respetivas propostas contendo as clausulas a incluir no 
Contrato. 

2. Na Parte I encontram-se definidos os termos a que obedece a fase de 
forrnacao do Contrato ate a sua celebracao. 

b) Parte II - Caderno de Encargos que inclui l (um) anexo. 

a) Parte I - Programa do Procedimento que inclui 5 (cinco) anexos; 

l. As pecas que constituem o procedimento concursal sao: 
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l. Os interessados poderao solicitar, por escrito, ao juri, entidade a qual, 
nos termos do n." 2 do artigo 69.0 do C6digo dos Contratos Publicos 
(adiante designado CCP), se delega tal cornpetencia, os esclarecimentos 

ESCLARECIMENTOS RELATIVOS A RETIFICA<;:AO DAS PE<;:AS DO PROCEDIMENTO 

5. Depois de efetuado o registo na plataforma, e desde que solicitado em tempo 
util, o acesso aos documentos do procedimento e feito atraves da plataforma 
eletr6nica de contratacao pub Ii ca http: I /www.saphety.com. 

4. Para ter acesso a plataforma eletr6nica de contratacao publica, cada 
interessado devera efetuar o registo no endereco eletr6nico 
http: I /www.saphety.com. 

3. 0 acesso a referida plataforma permite efetuar a consulta, bem coma 
apresentar a proposta. 

2. 0 Program a do Procedimento e o Caderno de Encargos encontram-se 
disponfveis para consulta na plataforma eletr6nica de contratacao publica 
http://www.saphety.com, desde o dia da publicacao do anuncio no Diario da 
Republica. 

l . 0 Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos encontram-se 
disponfveis na Autoridade Nacional da Aviacao Civil (ANAC), Rua B, Ediffcio 4 
- Aeroporto Humberto Delgado, l 749-034 Lisboa, desde o dia da publicacao 
do anuncio do concurso no Jornal Oficial da Uniao Europeia (adiante 
designado JOUE) e ate a data Ii mite para a apresentacao das mes mas. 

(ONSULTA DAS PE<;:AS DE PROCEDIMENTO 
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ERROS E OMISSOES DO (ADERNO DE ENCARGOS 

go 

6. Dos esclarecimentos prestados e das retificacoes referidas nos nurneros 
anteriores juntar-se-a c6pia as pecas patentes em concurso, devendo ser 
notificados todos os interessados que procederam ou venham a proceder 
ao levantamento dos documentos que servem de base ao concurso 
publicitado e disponibilizados na plataforma eletr6nica de contratacao 
publica http: //www.saphety.com nos termos referidos no n." 3 do 
presente artigo. 

5. Os esclarecimentos e as retiflcacoes referidos nos nurneros anteriores 
fazem parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito 
e prevalecem sabre estas em caso de diverqencia. 

4. O orqao competente para a decisao de contratar pode proceder a 

retificacao de erros ou de omiss6es das pecas do procedimento nos 

prazos e nos termos previstos no artigo 50. 0 do CCP. 

3. Os esclarecimentos a que se refere o numero anterior deverao ser 

prestados pelo juri, igualmente por escrito, atraves da plataforma 

indicada no numero anterior e disponibilizados na mesma ate ao fim do 

segundo terco do prazo fixado para a apresentacao das propostas. 

2. Os pedidos de esclarecimento deverao ser efetuados atraves da 

plataforma eletr6nica de contratacao publica http: //www.saphetv.com. 

necessaries a boa cornpreensao e a interpretacao das pecas do 

procedimento, ate ao primeiro terco do prazo fixado para a apresentacao 

de propostas. 
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4. Ate ao termo do prazo fixado para a apresentacao das propostas ou, no caso 
previsto no n." 3, ate ao termo do perfodo de rnanutencao da suspensao 
daquele prazo, o orqao competente para a decisao de contratar deve 
pronunciar-se sobre os erros e as omiss6es identificados pelos interessados, 
considerando-se rejeitados todos os que nao sejam por ele expressamente 
aceites. 

3. A suspensao prevista no numero anterior pode ser mantida pelo 6rgao 
competente para a decisao de contratar por um perfodo unico de, no 
rnaxirno, mais 60 dias contfnuos, o qual nao pode ser sujeito a prorroqacao. 

2. A apresentacao da lista referida no numero anterior, por qualquer 
interessado, suspende o prazo fixado para a apresentacao das propostas 
desde o termo do quinto sexto daquele prazo ate a publicitacao da decisao 
prevista no n." 4 ou, nao havendo decisao expressa, ate ao termo do mesmo 
prazo. 

c) Condicoes tecnlcas de execucao do objeto do contrato a celebrar que o 
interessado nao considere exequfveis. 

b) Especie ou quantidade de prestacoes estritamente necessarias a integral 
execucao do objeto do contrato a celebrar; ou 

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

1. Sem prejufzo do disposto no n° 2 do artigo 61 ° do CCP, ate ao termo do 

quinto sexto do prazo fixado para a apresentacao das propostas, os 

interessados devem apresentar, ao 6rgao competente para a decisao de 

contratar, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os 

erros e as omiss6es detetados no Caderno de Encargos e que digam respeito 

a: 
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b) Possuam um certificado de operador aereo valido e adequado a 
exploracao da rota a concurso e que nele constem aeronaves para 

a) Sejam titulares de uma licenca de exploracao de transporte aereo valida, 
emitida por um Estado Membro da Uniao Europeia, nos termos do 
Regulamento (CE) n° 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a regras comuns de exploracao dos services aereos na 
Comunidade, de 24 de setembro de 2008; 

1. 56 podem apresentar proposta no presente concurso as entidades que, 
cumulativamente: 

(ONCORRENTES 

(APITULO II 
DOS CONCORRENTES E DAS PROPOST AS 

6. As listas com a identiflcacao dos erros e das ornissoes detetados pelos 

interessados, bem coma as decisoes previstas nos n.0s 3 a 6, sao publicitadas 
em plataforma eletr6nica de contratacao publica http: //www.saohety.com e 
juntas as pecas do procedimento que se encontrem patentes para consulta, 
devendo todos os interessados que as tenham adquirido ser imediatamente 
notificados do facto. 

5. 0 6rgao competente para a decisao de contratar deve identificar os termos 

do suprimento de cada um dos erros ou das omissoes aceites nos termos do 

disposto no numero anterior. 
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PROPOSTAS 

1 i- 

7. Sao interditos aos concorrentes todos os atos suscetlveis de falsear as 
condicoes normais de concorrencia. 

6. Durante a pendencia do presente procedimento pre-contratual, as pessoas, 
singulares ou coletivas, que cornpoern o agrupamento concorrente sao 
solidariamente responsaveis perante a Entidade Adjudicante pela 
manutencao da proposta. 

5. Nenhuma entidade pode, em simultaneo, integrar um agrupamento e 
participar individualmente. 

4. Cada entidade pode integrar apenas um agrupamento. 

3. Os agrupamentos de empresas que se apresentem a concurso devem 
designar um dos seus membros para o representar, que sera o unico 
interlocutor para efeitos do presente concurso. 

2. As empresas podem concorrer isoladamente ou agrupadas, devendo todas 
as empresas agrupadas ser titulares de llcenca e certificado, referidos no 
nurnero anterior. 

c) Nao se encontrem em qualquer das situacoes referidas no artigo 55° do 
CCP. 

cumprimento das obriqacoes modificadas de service publico constantes 

do Anexo I ao Caderno de Encargos; 
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a) Declaracao do concorrente de aceitacao do conteudo do Caderno de 
Encargos, elaborada em conformidade com o Anexo I ao presente 
Programa do Procedimento, que faz parte integrante do mesmo, devendo 

l. As propostas devem ser instruidas com os seguintes documentos, de 
apresentacao obrigat6ria, nos termos do n." l do artigo 57.0 do CCP: 

DOCUMENTOS DA PROPOSTA 

A apresentacao das propostas e dos documentos que a acompanham devera ser 
realizada exclusivamente de forma eletr6nica, na plataforma eletr6nica de 
contratacao publica, acessfvel atraves do sltio eletr6nico 
http: //www.saphety.com disponibilizada pela empresa Saphety. 

MODO DE APRESENTA<;:AO DA PROPOSTA 

12° 

2. Cada concorrente apenas pode apresentar uma proposta, nao sendo 
admitidas propostas variantes. 

l . A proposta e a declaracao pela qual o concorrente manifesta a Entidade 
Adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual se disp6e a faze- 
lo. 

 



Pagma 11 de 50 

iii. Programa exploracao dos services, especificando capacidades em 
temos de lugares, bagagem - de rnao e de porao - e carga, 
frequencias, equipamentos (incluindo marca, modelo, confiquracao e 
payload das aeronaves), horarios (horas locais) e tempos de rotacao, 
devendo ser demonstrado que os horarios permitem ao passageiro 
deslocar-se entre o Porto Santo e o Funchal e efetuar, no mesmo dia, 
uma viagem de ida, com infcio entre as 07:00 e as l 0:00, assegurando, 

ii. Os meios alheios a utilizar, nos termos referidos na alinea anterior, e 
a respetiva forma de contratacao: 

i. Os meios humanos, assim coma os meios materiais a afetar com 
especificacao do nurnero, tipo e capacidade unitaria das aeronaves em 
termos de lugares de passageiros, incluindo as condicoes de 
operacionalidade para passageiros com mobilidade reduzida e macas, 
bagagem de rnao, bagagem de porao e carga - atento o disposto no 
n." l da Clausula Setirna do Caderno de Encargos; 

c) Modelo de Exploracao que permita aferir o cumprimento das obriqacoes 

modificadas de service publico constantes do Anexo I ao Caderno de 

Encargos, bem coma as condlcoes operacionais e econ6micas relativas a 
exploracao dos services, nomeadamente: 

b) Se aplicavel, acordo de constituicao do agrupamento concorrente 

contendo a identificacao de cada um dos seus membros, das atividades 

que cada um pretende realizar no arnbito do contrato de concessao dos 

services aereos regulares pastas a concurso e a descricao dos direitos e 

obriqacoes de cada entidade para com o agrupamento, devendo estes 

cumprir as disposicoes contidas no CCP relativas a esta materia: 

a mesma ser assinada pelo concorrente ou representante que tenha 

poderes para obrigar; 
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ix. Eventuais encargos adicionais ao preco de venda, para cada perfodo 
anual da concessao: 

viii. Prec;os e condicoes de aplicacao das tarifas a praticar referentes a 
carga. 

vii. Eventuais condicoes tarifarias aplicaveis a combinac;6es com 
percursos distintos dos que sao objeto do concurso; 

vi. Prec;os e condicoes de aplicacao de todas as tarifas a praticar, para o 
publico em geral e para os residentes e estudantes em particular, do 
preco por viagem de ida simples e por viagem ida e volta e por tipo 
de produto tarifario; 

v. Frequencras, lugares oferecidos e capacidade de carga oferecida (ida 
e volta), por dia, por semana, por mes e para cada perfodo anual da 
Concessao; 

rv, lndicacao dos perfodos previstos para rnanutencao programada das 
aeronaves afetas a exploracao: 

dentro deste periodo, em cada estacao IATA, a conexao com um voo 
destinado a Lisboa; e uma viagem de regresso, a iniciar entre as l 7:00 
e as 22:00, assegurando a conexao, dentro deste periodo, em cada 
estacao IATA, com um voo proveniente de Lisboa. Devera ser, 
igualmente, demonstrado que os horarios das ligac;6es se encontram 
devidamente articulados com os das transportadoras aereas que 
operam de e para os principais mercados emissores de trafego; 
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v. lndicacao do preco media do barril do brent considerado na proposta 
e por cada perfodo anual da concessao, devendo ser apresentado, 
caso aplicavel, o contrato "hedging fuel", bem coma a cotacao do 
d61ar expresso em euros, e a cotacao media do d61ar face ao euro, 

iv. Custos totais, subdivididos em custos fixos e vartaveis, devendo ser 
individualizadas todas as rubricas de custos, em funcao da sua 
natureza, de acordo com a nomenclatura contabilfstica em vigor, 
evidenciando os pressupostos que serviram de base a estimativa dos 
valores apresentados, entre os quais os que serviram de base ao 
calculo do combustfvel, coma referido na alf nea seguinte; 

iii. Proveitos totais, com lnforrnacao detalhada sabre os proveitos com 
tarifas, encargos adicionais ao preco de venda, para cada perfodo 
anual da concessao: 

ii. Distribuicao tarifaria conforme pontos vi) e viii), da alfnea c) 
(estimativa da procura para cada tipo de tarifa) por cada periodo anual 
da concessao: 

i. Procura estimada por percurso e na rota por cada periodo anual da 
concessao; 

d) Plano econ6mico e financeiro de exploracao relativo a concessao, com 
explicitacao detalhada dos seguintes parametros: 

x. ldentiflcacao do(s) sistema(s) de reservas informatizado(s) a utilizar, 

indicando o(s) que permite(am) estabelecer voos em parceria com 

transportadoras aereas que operem para a Regiao Aut6noma da 
Madeira ea implernentacao do bilhete corrido. 
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I Alfnea t)do n° 1 do artigo 14° do C6digo do IVA 

i) Documento no qual se indique o montante maxima exigido a titulo de 

indernnizacao compensat6ria, isento de IVAl em euros, em algarismos e 

por extenso, para o periodo total da concessao, a qual nao podera ser 

superior a€ 5.577.900,00 (cinco milh6es quinhentos e setenta e sete mil 

h) As tripulacoes que constam da Falha de Ordenados e Salarios para a 

Seguranc;a Social ou organismo equivalente do respetivo Estado Membro 

a data da publicacao da Nota lnformativa relativa ao Convite a 
apresentacao de propostas no JOLIE; 

g) Quadro indicativo dos meios humanos e materiais a afetar, referindo as 

aeronaves que constam do certificado de operador aereo e as que estejam 

certificadas para operar nos aeroportos em causa, em conformidade com 

o especificado no Anexo I ao Caderno de Encargos, bem como as que ali 

figuram como referee ternporario de frota, sendo certo que estas ultimas 

nao serao consideradas para efeitos de apreciacao da aptidao tecnica: 

f) Nurnero ou percentagem dos membros da tripulacao comercial 

(tripulacao de cabina) que assegura as llqacoes que dominam a lfngua 

portuguesa; 

e) Plano de dlnamizacao da procura, com identiflcacao do nurnero de 

campanhas publicitanas, focalizadas nas principais acoes de marketing e 

respetivas metas de incremento do trafego, com discrirninacao do 

numero de produtos/servicos a oferecer e expllcitacao dos operadores 

envolvidos, bem como, da articulacao entre estas tres variaveis: 

que serviu de base a elaboracao da proposta, reportados a data da 

publlcacao da Nota lnformativa relativa ao Convite a apresentacao de 

propostas no JOLIE; 
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4. Todos os documentos referidos no n° l devem ser apresentados em lingua 
portuguesa ou, nao o sendo, devem ser acompanhados de traducao, 
devidamente legalizada, em relacao a qual o concorrente declare aceitar a 
prevalencla, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais. 

3. No caso de o concorrente ser um agrupamento, os documentos a que se 
refere o n° l devem ser assinados pelo representante comum, caso em que 
devem ser juntos com a proposta os instrumentos de mandato emitidos por 
cada um dos seus membros, ou, nao existindo este, por todas as pessoas 
com poderes para obrigar todas as entidades que o comp6em. 

2. Todos os documentos a que se refere o numero anterior devem ser assinados 
digitalmente pela pessoa ou pessoas com poderes para obrigar o 
concorrente. 

k) Os concorrentes podem apresentar outros documentos que julgarem 
indtspensaveis para efeitos de apreciacao da proposta, incluindo outros 
elementos que contenham atributos da proposta, assim como estudos de 
mercado ou elementos informativos que considerem de interesse. 

j) Nota justificativa do montante da cornpensacao, para o perfodo total da 
concessao, bem como para cad a perf odo anual da mes ma, na qua I o 
concorrente deve apresentar os principais pressupostos 
macroecon6micos, nomeadamente, a taxa de lnflacao, a evolucao da 
procura, as taxas de carnbio, o preco medio do combustfvel, bem como 
outros fatores determinantes na evolucao dos proveitos e dos custos 
durante o perfodo de concessao; 

e novecentos euros), bem como para cada perfodo anual, o qual sera 

apurado de acordo com as regras previstas na Clausula Vtqesirna Oitava 
do Caderno de Encargos; 
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5. Nao sao admitidas as propostas apresentadas por qualquer dos meios 
colocados ao dispor dos concorrentes ap6s o prazo limite fixado nos termos 
do n." 1, sendo o concorrente o unico responsavel por todos os atrasos que 
eventualmente se verifiquem. 

4. Os concorrentes devem prever o tempo necessario para a insercao das 
propostas e documentos que as acompanham, bem como para a sua 
assinatura eletr6nica, em funcao do tipo de acesso a Internet de que 
disp6em, uma vez que todo esse processo s6 sera permitido ate a hora 
referida no n." 1. 

3. As propostas e os documentos que as constituem sao apresentados 
diretamente na plataforma eletr6nica de contratacao publica 
http: //www.saphety.com , atraves de meio de transmissao escrita e 
eletr6nica de dados, nos termos definidos no artigo 12.0 do presente 
Programa do Procedimento. 

2. O prazo fixado para apresentacao de propostas e continuo, nae se 
suspendendo aos sabados, domingos e feriados. 

l. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados 
ate as 23 horas e 59 minutos do 68° (sexaqesirno oitavo) dia, a contar da 
data de envio do anuncio para publicacao do concurso no Jornal Oficial da 
Uniao Europeia, no amblto do presente procedimento. 

DATA LIMITE DE APRESENTAc;:Ao DE PROPOSTAS 
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11. Nas clrcunstancias previstas no nurnero anterior, o referido cancelamento e 

publicitado na plataforma eletr6nica de contratacao publica 

l 0. Nos termos do regimejurfdico contido no Regulamento (CE) n. 0 1008/2008, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, o 

presente concurso publico internacional e cancelado caso uma ou diversas 

transportadoras aereas se apresentem, no prazo de 68 (sessenta e oito) dias 

ap6s publicacao da Nata lnformativa relativa ao Convite a apresentacao de 

propostas no JOUE, para dar inf cio a prestacao de services aereos regulares 

operacional e economicamente sustentaveis, respeitando as obriqacoes 

modificadas de service publico impostas para a ligac;ao e sem solicitar 

indernnizacao compensat6ria. 

9. A prorroqacao do prazo prevista nos numeros anteriores beneficia todos os 

interessados. 

8. Sempre que a aceitacao ea rettficacao de erros ou de omiss6es referidos nos 

artigos 8.0 e 9.0 impliquem a alteracao de aspetos fundamentais das pec;as 

do procedimento, o prazo fixado no n° l, sera prorrogado, no mfnimo, por 

perfodo equivalente ao tempo decorrido desde o infcio daquele prazo ate a 
cornunicacao das retificacoes ou a publicitacao da decisao de aceitacao de 

erros ou de omiss6es. 

7. Quando as retificacoes ou os esclarecimentos referidos no artigo 8.0 sejam 

comunicados para alern do prazo ai estabelecido, a data limite fixada no n." 

l sera prorrogada, no mfnimo, por um periodo equivalente ao do atraso 

verificado. 

6. A data limite fixada no n." l pode, a pedido dos interessados e em casos 

devidamente fundamentados, ser prorrogada por prazo adequado, o qual 

aproveita a todos os interessados. 
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l 6° 

4. Quando o considerar conveniente o Iurl pode designar peritos ou consultores 
para o apoiarem no exerdcio das suas funcoes, podendo aqueles participar, 
sem direito de voto, nas suas reuni6es. 

3. O Juri pode designar um secretarlo de entre os seus membros ou de entre o 
pessoal dos services mencionados no numero anterior. 

2. O Iurl e composto por elementos designados para efeito Senhor Secretario 
de Estado das lnfraestruturas. 

1. O Juri do presente concurso e constltuido por 7 (sete) membros designados 
pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, sendo 5 (cinco) efetivos, 
um dos quais presldira, e 2 (dois) suplentes. 

1 5° 

(ONSTITUl<;:AO DO JURI 

(APfTULO Ill 
ANALISE E AVALIA<;:Ao DAS PROPOSTAS DE ADJUDICA<;:Ao 

http://www.saphety.com ate a data limite para apresentacao de propostas 
fixada no n. 0 1 do presente artigo. 
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2. 0 Juri pode solicitar aos concorrentes todos os esclarecimentos sobre as 
propostas apresentadas que entender necessaries para efeitos da analise e 

l. As propostas dos concorrentes sao analisadas e avaliadas pelo juri, de acordo 
com o criteria de adjudicacao enunciado no artigo seguinte. 

l 7° 
ANALISE DAS PRO POST AS 

4. Caso a reclamacao prevista no nurnero anterior seja deferida, mas nao se 
encontre a proposta do reclamante, o Juri fixa-lhe um novo prazo para a 
apresentar, sendo apllcavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos 
n.0s l e 2. 

3. 0 interessado que nao tenha sido incluldo na lista dos concorrentes e tenha 
apresentado a sua proposta dentro do prazo, pode reclamar desse facto, no 
prazo de 3 (tres) dias contados da publicitacao da lista, tendo para o efeito 
que apresentar comprovativo da tempestiva apresentacao da sua proposta. 

2. Aas concorrentes inclufdos na lista e atribuido, pela plataforma 
(htto.//www.saphety.com), um login e uma password, para que possam 
consultar nesta, todas as propostas apresentadas. 

l. 0 jur], no dia imediato ao termo do prazo fixado no artigo 14.0 para 
apresentacao das propostas, procede a publicitacao da lista dos concorrentes 
na plataforma eletr6nica de contratacao publica http: /lwww.saphety.com. 

LISTA DOS CONCORRENTES E CONSULTA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 
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2. No Relat6rio Preliminar, o Juri deve ainda propor, fundamentadamente, a 
exclusao das propostas que, de acordo com o n." 2 do artigo 70.0 e com o 

l. 0 juri elabora e apresenta ao 6rgao competente para a decisao de contratar, 
um Relat6rio Preliminar, no qual deve fundamentar a avaliacao de cada uma 
das propostas, assim como a respetiva ordenacao, 

19.0 

RELATORIO PRELIMINAR DO JURI 

A adjudicacao e feita segundo o criteria da proposta economicamente mais 
vantajosa, de acordo com o modelo de avaliacao constante do Anexo II ao 
presente Programa do Procedimento, que faz parte integrante do mesmo. 

18. 0 

CRITERIOS DE ADJUDICA<;:AO 

4. Os esclarecimentos referidos no n." 2 serao disponibilizados na plataforma 
eletr6nica de contratacao publica utilizada pela entidade adjudicante, 
devendo todos os concorrentes ser imediatamente notificados desse facto. 

3. Os esclarecimentos referidos no nurnero anterior devem ser fornecidos por 
escrito e fazem parte integrante das respetivas propostas, desde que nao 
contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao 
alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omiss6es 
que determinam a sua exclusao, nos termos previstos na lei e no presente 
Programa do Procedimento. 

da avaliacao das mesmas, podendo fixar prazos perent6rios para a sua 

obtencao. 
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1. Cumprido o disposto no artigo anterior, o luri elabora um Relat6rio Final 
fundamentado, no qual pondera as observacoes dos concorrentes, 
efetuadas ao abrigo do direito de audiencia previa, mantendo ou 
modificando o teor e as conclus6es do Relat6rio Preliminar, podendo ainda 
propor a exclusao de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrencia 
de qualquer dos motivos de exclusao previstos no presente Programa do 
Procedimento. 

22.0 

RELATORIO FINAL 

O Relat6rio Preliminar deve ser enviado aos concorrentes, notificando-se os 
mesmos para se pronunciarem, par escrito, ao abrigo do direito de audiencia 
previa, no prazo de 5 (cinco) dias. 

21.0 

AUDIENCIA PREVIA 

Os concorrentes sao obrigados a manter a sua proposta durante um perf ado de 
1 80 (cento e oitenta) dias a contar do termo do prazo fixado para a apresentacao 
das mesmas. 

20.0 

PRAZO DE MANUTEN~AO DAS PROPOSTAS 

3. 0 Juri deve ainda propor, fundamentadamente, a exclusao das propostas que 
nao sejam constitufdas par qualquer dos documentos previstos no n." 1 do 
artigo 13.0 

n." 2 do artigo 146.0 do CCP, devam ser exclufdas. 
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3. As notlficacoes referidas nos nurneros anteriores devem ser acompanhadas 

b) Prestar caucao nos termos do disposto rro artigo 27.0, indicando 
expressamente o seu valor. 

a) Apresentar os documentos de habilitacao exigidos nos termos do 
disposto no artigo 26.0; 

2. Juntamente com a notiflcacao da decisao de adjudicacao, o orqao 
competente para a decisao de contratar deve notificar o adjudicatar!o para: 

l. A decisao de adjudicacao deve ser notificada, em sirnultaneo, a todos os 
concorrentes, nos termos do artigo 77.0 do CCP. 

23.0 

NOTIFICA<;:Ao DA ADJUDICA<;:Ao 

4. Cabe ao orqao competente para a decisao de contratar decidir sobre a 
aprovacao de todas as propostas contidas no Relat6rio Final, 
nomeadamente, para efeitos de adjudicacao. 

3. 0 Relat6rio Final, juntamente com os demais documentos que comp6em o 

processo de concurso, e enviado ao 6rgao competente para a decisao de 

contratar. 

2. No caso previsto na parte final do nurnero anterior, bem como quando do 

Relat6rio Final resulte uma alteracao da ordenacao das propostas constantes 

do Relat6rio Preliminar, o Juri procede a nova audiencia previa, nos termos 

previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente aplicavel o disposto 

no nurnero anterior. 
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a) Nao entregue a docurnentacao prevista no artigo seguinte no prazo 
fixado para o efeito ou quando nao entregue essa documentacao em 
lfngua portuguesa ou acompanhada de traducao devidamente legalizada, 
conforme exigido no n." 2 do artigo 26.0 do presente procedimento; 

l. A adjudlcacao caduca quando, par facto que lhe seja irnputavel, o 
adjudicatario: 

25.0 

CADUCIDADE DA ADJUDICA~AO 

2. O contrato de cons6rcio deve indicar a empresa que exercera a funcao de 
chefe de cons6rcio, devendo-lhe ser conferidos, no mesmo ato, e par 
procuracao, os poderes a que se ref ere o n. 0 1 do artigo 14. 0 do Decreto- 
Lei n." 231 /81, de 28 de julho, e ainda os poderes especiais para receber 
da Entidade Adjudicante e dela dar quitacao de quaisquer quantias que 

devam ser pagas as consorciadas em execucao do Contrato. 

1. Se a adjudicacao recair em proposta apresentada par um agrupamento, 
todas as entidades que o comp6em, e apenas estas, depois de lhes ser 
notificada a adjudicacao, mas antes da celebracao do Contrato, devem 
associar-se na modalidade de cons6rcio externo, ou de agrupamento 

complementar de empresas. 

24° 

ADJUDICA~AO DE PROPOSTA APRESENTADA PORUM AGRUPAMENTO 

do Relat6rio Final de analise das propostas. 
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a) Declaracao emitida em conformidade com o modelo constante do Anexo 

Ill ao presente Programa do Procedimento e conforme referido na alf nea 

a) don. 1 do artigo 81.0 do CCP; 

b) Documentos comprovativos de que nae se encontra nas situac;:6es 

previstas nas alfneas b), d), e) e i) do artigo 55.0 do referido CCP; 

1. O adjudicatarlo deve entregar, no prazo maxima de l O (dez) dias a contar da 

notiflcacao da decisao de adjudicacao, os seguintes documentos de 

habilitacao: 

26° 

DOCUMENTOS DE HABILITA<;:AO 

CAPITULO IV 

HABILITA<;:AO E PRESTA<;:AO DE (AU<;:AO 

2. Nos casos previstos no nurnero anterior, o 6rgao competente para a 

decisao de contratar deve adjudicar a proposta graduada em lugar 

subsequente. 

d) No caso de o adjudicatario ser um agrupamento, se os seus membros nao 

se tiverem associado nos termos previstos no artigo anterior. 

c) Nao comparec;:a no dia, hara e locais fixados para a outorga do Contrato; 

b) Nao preste a caucao a que se ref ere o artigo 2 7°, em tempo e nos termos 

estabelecidos nessa disposicao e no CCP; 
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3. Caso se detetem irregularidades nos documentos apresentados no 
amblto do nurnero l do presente artigo, que possam levar a caducidade 
da adjudlcacao, nos termos do artigo 86.0 do CCP, tern o adjudicatario o 
prazo de 5 (cinco) dias para supressao dessas mesmas irregularidades. 

4. O Adjudicatario deve apresentar reproducao dos documentos de 
habilitacao atraves da plataforma eletr6nica de contratacao publica, 

5. O 6rgao competente para a decisao de contratar pode sempre exigir ao 
adjudicatario, no prazo que fixar para o efeito, a apresentacao dos 

2. Todos os documentos de habtlitacao devem ser redigidos em lfngua 
portuguesa. 

c) Licenc;a de exploracao de transporte aereo valida, emitida nos termos do 

artigo 3.0 do Regulamento (CE) n." l 008/2008, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 24 de setembro de 2008; 

d) Certificado de operador aereo valldo e adequado a exploracao da rota a 
concurso, do qual constem as aeronaves devidamente certificadas para a 
operacao, com uma capacidade da confrquracao de transporte necessaria 
ao cumprimento das obriqacoes modificadas de service publico 
constantes do Anexo I ao Caderno de Encargos, constantes da proposta, 
devendo estas ser detidas pelo adjudicatario, em regime de propriedade 
ou de locacao, nos termos da legislac;ao europeia e nacional em vigor; 

e) Documento comprovativo da modiflcacao das aeronaves, devidamente 
aprovada pela autoridade aeronautlca competente, que permita a 
instalacao de macas; 

f) Programa de Seguranc;a tsecurityi do Operador devidamente homologado 
pela autoridade apropriada; 

g) Seguros contratados, designadamente certificado de ap61ice, nos termos 
do Regulamento (CE) n." 785/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativo aos requisitos de seguro para 
as transportadoras aereas e operadores de aeronaves, alterado pelo 
Regulamento (CE) n." 1137 /2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de outubro de 2008, e pelo Regulamento (UE) n." 285/2010, da 
Cornlssao, de 6 de abril de 2010. 
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b) Mediante garantia bancaria ou sequro-caucao, nos termos do modelo 
constante do Anexo V ao Programa do Procedimento, do qual faz parte 

a) Por dep6sito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado Portuques, em nome da Entidade Adjudicante, nos termos do 
modelo constante no Anexo IV ao Programa do Procedimento, do qual 
faz parte integrante; ou 

2. A caucao a que se refere o nurnero anterior deve ser prestada: 

l. Para gar anti r a celebracao do C ontrato, assim coma o exato e pontual 
cumprimento das obriqacoes legais e contratuais que assume com a sua 
celebracao, incluindo as relativas ao pagamento de penas contratuais, e 
exigida ao adjudicatario a prestacao de caucao correspondente a 5% (cinco 
por cento) do preco contratual relativo aos 3 (tres) anos da concessao, ou 
l 0% (dez por cento) daquele preco, quando o preco total resultante da 
proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo. 

27° 
CAuc;Ao 

originais de quaisquer documentos cuja reproducao tenha sido 

apresentada nos termos do disposto no n." 4 do presente artigo, em caso 

de duvida fundada sabre o conteudo ou autenticidade destes. 

6. Quando o adjudicatario for um agrupamento, os documentos referidos 

nas allneas a) e b) do n." l deverao ser apresentados por todos os seus 

membros. 

7. Sem prejufzo da participacao a entidade competente para efeitos de 
procedimento criminal, a falsificacao de qualquer documento de 
habilitacao ou a prestacao culposa de falsas declaracoes determina a 
caducidade da adjudicacao. 
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l. Sao admissfveis reclarnacoes contra a minuta quando dela constem 

29° 
RECLAMA<;OES CONTRA A MINUTA 

3. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatano nos termos do nurnero anterior, 
devem ser notificados a todos os concorrentes cujas propostas nao tenham 
sido excluf das. 

2. A minuta do Contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram- 
se aceites pelo adjudicatarlo quando haja aceitacao expressa ou quando nao 
haja reclamacao nos 5 (cinco) dias subsequentes a respetiva notificacao. 

l. A minuta do Contrato, depois de aprovada nos termos do artigo 98.0 do CCP, 
e notificada ao adjudicatario nos termos do artigo l 00. 0 do CCP, devendo ser 
assinalados expressamente os ajustamentos propostos nos termos do artigo 
99.0 do referido C6digo. 

28° 
APROVA~Ao E ACEITA~Ao DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO 

CAPITULO V 

3. A caucao a que se refere o n." l deve ser prestada no prazo de l O (dez) dias 
a contar da notiflcacao da adjudicacao, devendo o adjudicatarlo comprovar 
essa prestacao junto da Entidade Adjudicante no dia imediatamente 
subsequente. 

i nteg rante. 
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31 ° 

ENCARGOS 

DISPOSlc;:6ES FINAIS 

CAPfTULO VI 

3. 0 Contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

datada aceitacao da minuta ou da decisao sabre a reclarnacao, nos termos 

do n° l do artigo l 04° do CCP. 

2. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario nos termos do nurnero anterior, 

devem ser notificados a todos os concorrentes cujas propostas nao 

ten ham sido exclufdas. 

l. A minuta do Contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram- 

se aceites pelo adjudicatario quando haja aceitacao expressa ou quando nao 

haja reclarnacao nos 5 (cinco) dias subsequentes a respetiva notificacao. 

30° 

ACEITA<;AO DA MINUTA E CELEBRA<;AO DO CONTRATO ESCRITO 

3. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatario 

nao fazem parte integrante do Contrato. 

2. Em caso de reclamacao, a entidade que aprova a minuta comunica ao 

adjudrcatario, no prazo de l O (dez) dias, o que houver decidido sobre a 

mesma, entendendo-se que a indefere se nada disser no referido prazo. 

obrigac;6es que contrariem ou que nao constem dos documentos que 

integram o contrato de concessao nos termos do disposto nos n.0s 2 e 5 do 

artigo 96.0 do CCP ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 
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Modelo de dedaracao -Anexo I ao CCP 

(a que se refere a alfnea a) do n." 1 do artigo 13.0 do Programa do 
Procedimento) 

ANEXO I 

Ao presente concurso aplica-se o disposto no Regulamento (CE) n° 1008/2008, 

de 24 de setembro de 2008, no Decreto-Lei n° 138/99, de 23 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n° 208/2004, de 19 de agosto, e pela Lei n." 14/2011, de 2 de 
maio, bem como, a tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente 
programa, o CCP. 

32° 
LEGISLA<;AO APLICAVEL 

Constituem encargos e correm por conta dos concorrentes todas as despesas 

inerentes a preparacao da proposta e a celebracao do contrato. 
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a) Nao se encontra em estado de insolvencia, em fase de liquidacao, 
dissolucao ou cessacao de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo 
de llquidacao de patrim6nios ou em qualquer situacao analoqa, nem tern 
o respetivo processo pendente; 

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

3. Declara ainda que renuncia a faro especial e se submete, em tudo o que 
respeitar a execucao do referido contrato, ao disposto na leqislacao 
portuguesa aplicavel. 

b) .... 

a) .... 

2. Declara tarnbern que executara o referido contrato nos termos previstos nos 
seguintes documentos, que junta em anexo (3): 

l .... (name, numero de documento de identificacao e morada), na qualidade 

de representante legal de (1) ... (firma, nurnero de identificacao fiscal e sede 
ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nurneros de identificacao 
fiscal e sedes), tendo tornado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de 
encargos relativo a execucao do contrato a celebrar na sequencia do 
procedimento de ... (desiqnacao ou referenda ao procedimento em 
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se 
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteudo do 
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem 
reservas, todas as suas clausulas. 
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h) Nao foi objeto de aplicacao, ha menos de dais anos, de sancao 
administrativa ou judicial pela utilizacao ao seu service de mao -de -obra 
legalmente sujeita ao pagamento de impastos e contribuicoes para a 
sequranca social, nao declarada nos termos das norm as que imponham 

g) Nao foi objeto de aplicacao da sancao acess6ria prevista na alf nea b) do 
n." 2 do artigo 562.0 do C6digo do Trabalho (12); 

f) Tenham sido objeto de aplicacao da sancao acess6ria prevista na alfnea 
e) do n." l do artigo 21.0 do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de outubro, 
na alfnea b) do n." l do artigo 71.0 da Lei n." 19/2012, de 8 de maio, e 
no n." 1 do artigo 460.0 do presente C6digo, durante o perfodo de 
inabilidade fixado na decisao condenat6ria; 

e) Tern a sua situacao regularizada relativamente a impastos devidos em 
Portugal (ou no Estado de que e nacional ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal) (11); 

d) Tern a sua situacao regularizada relativamente a contribuicoes para a 
sequranca social em Portugal (ou no Estado de que e nacional ou no qual 
se situe o seu estabelecimento principal) (lo); 

c) Nao foi objeto de aplicacao de sancao administrativa par falta grave em 
rnateria profissional (7) [ou os titulares dos seus orqaos sociais de 
administracao, direcao ou qerencia nao foram objeto de aplicacao de 
sancao administrativa par falta grave em materia profissional (B)] (9); 

b) Nao foi condenado(a) par sentence transitada em julgado por qualquer 

crime que afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos 
seus orqaos sociais de adrninlstracao, direcao ou qerencia nao foram 
condenados par qualquer crime que afete a sua honorabilidade 
profissional (S)] (6); 
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j) Nao prestou, a qualquer tftulo, direta ou indiretamente, assessoria ou 
apoio tecnico na preparacao e elaboracao das pecas do procedimento que 
lhe confira vantagem que falseie as condicoes normais de concorrencia. 

iv) Branqueamento de capitais, na acecao do artigo 1. 0 da Diretiva n. 0 

91 /308/CEE, do Conselho, de 1 0 de Junho, relativa a prevencao da 
utllizacao do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais; 

iii) Fraude, na acecao do artigo 1.0 da Convencao relativa a Protecao dos 
lnteresses Financeiros das Comunidades Europeias; 

ii) Corrupcao, na acecao do artigo 3.0 do Ato do Conselho de 26 de maio 
de 1997 e do n." 1 do artigo 3.0 da Ac;ao Comum n." 98/742/JAI, do 
Conselho; 

i) Participacao em atividades de uma orqanizacao criminosa, tal como 
definida no n." 1 do artigo 2.0 da Ac;ao Comum n." 98/773/JAI, do 
Conselho; 

adrninistracao, direcao ou qerencia nao foram condenados por al guns dos 
seguintes crimes (l S)] (16): 

i) Nao foi condenado(a) por sentenc;a transitada em julgado por algum 
dos seguintes crimes (14) [ou os titulares dos seus orqaos sociais de 

essa obriqacao, em Portugal (ou no Estado de que e nacional ou no qual 
se situe o seu estabelecimento principal) (13); 
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..... [assinatura (17)] . ..... (data) ... (local) 

7. O declarante tern ainda pleno conhecimento de que a nao apresentacao dos 
documentos solicitados nos termos do nurnero anterior, por motive que lhe 
seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacao que eventualmente 
recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra -ordenacao muito 
grave, nos termos do artigo 456.0 do C6digo dos Contratos Publlcos, a qual 
pode determinar a aplicacao da sancao acess6ria de privacao do direito de 
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 
para a forrnacao de contratos publicos, sem prejufzo da partlcipacao a 
entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos 
termos do disposto no artigo 81.0 do C6digo dos Contratos Publicos, a 
apresentar a declaracao que constitui o anexo II do referido C6digo, bem 
como os documentos comprovativos de que se encontra nas situacoes 
previstas nas alfneas b), cl), e) e 1) do n." 4 desta declaracao, 

5. 0 declarante tern pleno conhecimento de que a prestacao de falsas 

declaracoes implica, consoante o caso, a exclusao da proposta apresentada 

ou a caducidade da adjudicacao que eventualmente sobre ela recaia e 

constitui contra -ordenacao muito grave, nos termos do artigo 456.0 do 
C6digo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacao da sancao 
acess6ria de privacao do direito de participar, como candidate, como 
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, 
em qualquer procedimento adotado para a formacao de contratos publicos, 
sem prejufzo da particlpacao a entidade competente para efeitos de 
procedimento criminal. 
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MODELO DE AVALIA<;.AO DAS PROPOSTAS 

ANEXO II 

(a que se refere o artigo 18.0 do Programa do Procedimento) 

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(') No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada». 
C3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para alern desta declaracao, nos termos do 
disposto nas allneas b), c) e dJ do n." l e nos n.0s 2 e 3 do artigo 57.0 

(4) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabllitacao. 
(5) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabllltacao. 
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 
(7) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabllltacao. 
(8) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabllitacao. 
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 
(lO) Declarar consoante a sltuacao, 
(11) Declarar consoante a sltuacao, 
(12) lndicar se, entretanto, decorreu o perfodo de inabilidade fixado na decisao condenat6ria. 
(13) Declarar consoante a sltuacao. 
(14) lndicar se, entretanto, ocorreu a sua reabllltacao. 
(15) lndicar se, entretanto, ocorreu a sua reabllttacao. 
(16) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 
(17) Nos termos do disposto nos n.0s 4 e 5 do artigo 57.0 
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Este fator e valorado, em termos percentuais, para cada perfodo anual da 
concessao, pela seguinte formula: 

3. 2° Fatar - Tarlfarlo (D 

Maxie = Valor maxima da indernnizacao campensat6ria a pagar pela 
entidade adjudicante, que corresponde ao preco base do presente 
procedimento. 

IC= Valor da lndernnizacao compensat6ria exigido pelo cancorrente em 
analise, para a periodo da concessao, 

Em que, 

I = (1-IC/Max/C} "' 100 

Este criteria e valorado em terrnos percentuais, para a perf odo da 
concessao, pela seguinte formula: 

2. l ° Fator - tndemnlzacao compensat6ria exigida ao Estado (I) 

c) Qualidade do service a prestar - Q 

b) Tarifario - T e 

a) Valor das indemnizacoes compensat6rias exigidas ao Estado - I, 

1. A avaliacao sera feita segundo os seguintes fatores: 
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TAR2 = I (a, *tarifa a,+ e.: tarifa a2+ +an*tarifa an) I 
I(a, +a2+a3+ «e.) 

TAR, = I (a, *tarifa a,+ a2 * tarifa a2 + +an *tarifa an) I 
I(a,+a2+a3+ +an) 

Em que: 

TAR1 + TAR2 + TAR3 = Tarifa media para cada periodo anual da concessao 
calculada de acordo com a ponderacao das seguintes tarifas: tarifa de 
referenda para a classe econ6mica, sem restricoes, uma gama de tarifas 
especiais adaptadas a procura e subordinadas a condicoes especiais (por 
exemplo, excursao, grupos, eventos, etc.), incluindo pelo menos uma 
tarifa pex, cujos precos e condicoes de aplicacao sao fixados pelo 
concorrente, e tarifas reduzidas reservadas aos residentes em Porto Santo 
e aos estudantes cujo domicflio ou estabelecimento de ensino se situa em 
Porto Santo e, respetivamente, frequentem estabelecimento de ensino ou 
residam noutra parcela do territ6rio nacional, de acordo com a seguinte 
formula: 

38€ = Tarifa de referenda "one way" 

TAR = Tarifa media para cada perlodo anual da concessao, calculada de 
acordo com a seguinte formula 

Em que, 

T= (38€/TAR) * 100 
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Este fator e valorado, para cad a perf ado anual da concessao, recorrendo 
a cinco subfatores: (i) nurnero de frequencias diartas de ida e volta, (ii) 
horarlos, (iii) piano de dinarnizacao da procura, (iv) nurnero de lugares 
oferecidos e (v) meios humanos e materiais a afetar. 

4. 3.° Fator - Qualidade do service a prestar - (Q) 

Os valores das tarifas serao considerados, para este efeito, sem IVA. 

Sendo que, 

a., a2 ... an = Valor estimado da procura para cada tipo de tarifa. 

Na valoracao da TAR1, TAR2 e TAR3, para alem da tarifa de referenda para 
a classe econ6mica, sem restricoes e das tarifas reduzidas reservadas aos 
residentes em Porto Santo e aos estudantes cujo domidlio ou 
estabelecimento de ensino se situa em Porto Santo e, respetivamente, 
frequentem estabelecimento de ensino ou residam noutra parcela do 
territ6rio nacional, apenas serao consideradas as tarifas especiais 
apresentadas por proposta cujos valores sejam iguais ou superiores a 
75% e iguais ou inferiores a 90% do valor fixado para a tarifa de classe 
econ6mica sem restricoes. 

TAR1 = I (a, »tsrits a,+ a2* tarifa a2+ +an''tarifa an) I 
I(a, +a2+a1+ +an) 
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Este subfator tern em consideracao os horarios a serem praticados, 
durante o perfodo da concessao, e que permitem ao passageiro deslocar- 
se entre Porto Santo e Funchal e efetuar no mesmo dia, uma viagem de 
ida, com infcio entre as 07:00 e as l 0:00, assegurando, dentro deste 
perfodo, em cada estacao IATA, a conexao com um voo destinado a 
Lisboa; e uma viagem de regresso, a iniciar entre as 17:00 e as 22:00, 

2.0 subfator - Horarlos (HQ) 

l, 2 e 3 = 1.0, 2.0 e 3.0 perfodo anual da concessao, 

Fof = n° de frequencias a oferecer em cada perfodo anual da concessao, 
na proposta em analise. 

Em que, 

OSPF = n." de frequencias mfnimas a oferecer em cada perfodo anual da 
concessao 

FQ = [l - (OSPF, I Fof, + OSPF2 I Fofz + OSPF3 I Fo'3) I 3] * l 00 

O valor atribuf do a FQ e obtido atraves da seguinte formula: 

Este subfator tern em consideracao o nurnero de frequencias oferecidas 
em cada perfodo anual da concessao, 

1. 0 subfator - N° de frequencias dlarlas de ida e volta (FQ) 

Q = 2,00FQ + 0,25HQ + 0,20PQ + 0,95LQ + O, l OMQ 

Estabelecidos os cinco subfactores, o terceiro fator e valorado recorrendo 
a seguinte formula: 
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1, 2, e 3 - 1.0, 2.0 e 3.0 perfodo anual da concessao 

6 - Tempo mfnimo diarlo de permanencia no Funchal 

Tler = Tempo de perrnanencia no Funchal, por dia, por um periodo igual 
ou superior a 6 horas, no periodo de inverno, constante da proposta em 
analise, para o perfodo da concessao, 

Em que, 

Tvofi = Tempo de perrnanencia no Funchal, por dia, por um perfodo igual 
ou superior a 6 horas, no perfodo de verao, constante da proposta em 
analise, para o periodo da concessao. 

HQv = [ l - (6 rtv;« + 6 /TVof2 + 6 /TVof3) I 3] * l 00 

HQi = [l - (6/ Tiofl + 6/Tiof2 + 6/Tiof3) / 3] *l 00 

Com 

HQ = (0.6 * HQv + 0,4 * HQi) 

O valor atribufdo a HQ e obtido atraves da seguinte formula: 

assegurando a conexao, dentro deste periodo, em cada estacao IATA, 
com um voo proveniente de Lisboa. Deve ainda permitir oferecer aos 
passageiros residentes em Porto Santo a possibilidade de efetuarem uma 
viagem de ida e volta ao Funchal, no mesmo dia, e de af permanecerem 
pelo menos 6 horas. 
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NO = Custos/gastos com os operadores envolvidos em cada perfodo 

anual da concessao. 

NS = Custos/gastos com os produtos zservtcos a oferecer em cada 

perfodo anual da concessao: 

NC= Custos/gastos com as campanhas a realizar em cada perfodo anual 

da concessao: 

Sen do: 

PQ = [(NC*0,40) + (NS*0,30) + (N0*0,30)] para cada ano da concessao 
(PQl, PQ2 e PQ3). 

Em que: 

Custos/gastos POl 
---------) I 31 * 1 oo Custos/gastos PQ1 Custos/gastos PQz 

PQ = [1 - ( --------- + ----"------ 
Proveitos/rendimentos VB1 Proveitos/rendimentos VB2 + Proveitos/rendimentos V83 

Estabelecidos os tres subfactores, o Plano de dinarnizacao da procura e 

valorado recorrendo a seguinte formula: 

Este criteria e valorado em termos percentuais, para o perf odo da 

concessao, recorrendo a tres subfactores: (i) nurnero de campanhas, (ii) 

nurnero de produtos zservicos e (iii) nurnero de operadores envolvidos. 

3.0 subfator - Plano de dlnamlzacao da procura (PQ) 

No caso de os tempos de perrnanencia no Funchal serem dfspares, numa 

mesma estacao IATA (verao ou inverno), o valor atribufdo aos referidos 

tempos e atraves do calculo da media ponderada por estacao IATA. 

Os tempos de permanencia no Funchal serao calculados numa base 

decimal. 
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Em que, 

MQ = (Aaf * Ntrip)/8 * 100 

O valor atribufdo a MQ e obtido atraves da seguinte formula: 

5.0 subfactor - Meios humanos e materiais a afetar (MQ) 

1, 2, 3 = 1.0, 2.0 e 3.0 perfodo anual da concessao 

40.000 = valor de referenda da capacidade a oferecer para cad a perf odo 
anual da concessao, tendo como pressuposto uma procura estimada de 
30.000 passageiros e uma taxa de ocupacao de 75% 

Lof = n° de lugares oferecidos para cada perfodo anual da concessao, na 
proposta em analise 

Em que, 

LQ = l - [(40.000/Lof, + 40.000/Lo'2 + 40.000/Loh) I 3] * 100 

O valor atribufdo a LQ e obtido atraves da seguinte formula: 

Este subfactor tern em conslderacao o nurnero de lugares oferecidos para 
cada periodo anual da concessao durante a vigencia do contrato. 

4.0 subfator - N° de lugares oferecidos (LQ) 

VB = Proveitos/rendimentos com a venda de bilhetes em cada periodo 
anual da concessao (VB1, VB2 e V83) 
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5. Obtidas as formulas e obtidos os resultados para os tres fatores (I, Te Q) 

sao-Ihes atribuldos os seguintes pesos: 

d) Os aparelhos que constam do certificado de operador aereo e os que 
estejam certificados para operar nos aeroportos em causa, excluindo 
aqueles que ali figuram como referee ternporario. 

c) Os aparelhos, devidamente certificados para a operacao, devendo as 
operac;:6es no aeroporto do Funchal obedecer as condicoes publicadas 
em "Aeronautical Information of Portugal' (AIP). 

b) As trlpulacoes que constam da Folha de Ordenados e Salaries para a 
Seguranc;:a Social ou organismo equivalente do respetivo Estado 
Membro a data da publicacao da nota informativa relativa ao convite 
a apresentacao de propostas no JOUE; 

a) Os meios humanos e materiais afetos a concessao: 

Apenas serao considerados para efeitos de valoracao: 

Aaf = n° de aparelhos afetos na proposta em analise (tipo de aparelhos 
referidos no Anexo I ao Caderno de Encargos sobre a irnposicao de 
obriqacoes modificadas de servic;:o publico a determinados services 
aereos regulares em Portugal) 

Ntripa = n° de tripulac;:6es completas por aparelho. Para efeitos do 
presente concurso considera-se, em termos valorativos, um limite 
maxima de 4 tripulacoes por aparelho. 
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No caso de se verificarem pontuacoes finais identicas, classificadas em 
primeiro lugar sera selecionada a proposta que obtiver, sucessivamente, 
a maior pontuacao no 1 ° fator - valor da indernnizacao compensat6ria 
exigida ao Estado (I), e no 2.0 fator -Tarifario (T) e no 3.0 fator - Qualidade 
da proposta (Q), por esta ordem. 

calculada nos termos da formula prevista no ponto anterior, obtendo a 
melhor classiflcacao a proposta que apresentar um valor total mais 
elevado e assim sucessivamente. 

6. As propostas serao hierarquizadas em funcao da pontuacao final, 

FACTORES VALOR 
PROPOSTAS 

I T Q FINAL 

P1 
P2 
... 
Pn 

sendo constitufda, em seguida, a matriz classificativa cujos valores sao 
diretamente ccmparavels, por se tratar de valores percentuais. 

P = (0,55 * I) + (0, 10 * T) + (0,35 * Q) 

Ou seja, a pontuacao final de cada proposta resultara da aplicacao da 

seguinte formula: 

55/100 para I 

10/100 para T 

35/100 para Q 
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ANEXO 111 

Nata: Todas as pontuacoes a atribuir em cada fator ou subfactor sao 
arredondadas a rnllesima. 
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d) Nao foi objeto de aplicacao de sancao acess6ria prevista na alf nea b) do 
n." l do artigo 627° do C6digo do Trabalho (6); 

c) Nao foi objeto de aplicacao de sancao acess6ria prevista na alf nea e) do 
n." l do artigo 21.0 do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de outubro, na 
alfnea b) don° l do artigo 71 ° da Lei n° 19/2012, de 8 de maio, e no n." 
l do artigo 460. 0 do C6digo dos Contratos Publlcos: 

b) Nao foi objeto de aplicacao da sancao administrativa por falta grave em 
materla profissional (3) [ou os titulares dos seus orqaos sociais de 
adrnlnistracao, direcao ou qerencia nao foram objeto de aplicacao de 
sancao administrativa por falta grave em materia profissional (4)] (S); 

a) Nao se encontra em estado de insolvencia, em fase de liquidacao, 
dissolucao ou cessacao de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo 
de Iiquidacao de patrim6nios ou em qualquer situacao analoqa, nem tern 
o respetivo processo pendente; 

l - ... (name, numero de documento de tdentiticscio e morada), na qualidade 
de representante legal de (1) ... (firma, numero de identitlcecio fiscal e sede ou, 
no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de tdentiticscio fiscal e 
sedes), adjudicatariota) no procedimento de concurso publico para a 
adjudicar;ao da explorscio em regime de concesseo dos servicos sereos 
regulares na rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo, declara, sob compromisso 
de honra, que a sua representada (2): 

Modelo de Declararao - Anexo II do CCP 

(a que se refere o n. 0 1 do artigo 26° do Programa do Procedimento) 
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... (local), ... (data) ... [assinatura ('o)]. 

3 - 0 declarante tern pleno conhecimento de que a prestacao de falsas 

declaracoes implica a caducidade da adjudicacao e constitui contraordenacao 

muito grave, nos termos do artigo 456.0 do C6digo dos Contratos Publicos, a 

qual pode determinar a sancao acess6ria de privacao do direito de participar, 

coma candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 

candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a forrnacao 

de contratos publicos, sem prejufzo da partlcipacao a entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

2 - 0 declarante junta em anexo [ou indica ... coma endereco do sitio da internet 

onde podem ser consultados (8)] os documentos comprovativos de que a sua 

representada (9) nao se encontra nas sltuacoes previstas nas alfneas b), d), e) e 

i) do artigo n." 55 do C6digo dos Contratos Publicos. 

f) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou 

apoio tecnico na preparacao e elaboracao das pecas do procedimento que 

lhe confira vantagem que falseie as condlcoes normais de concorrencia, 

e) Nao foi objeto de aplicacao, ha menos de 2 (dais) anos, de sancao 

administrativa ou judicial pela utilizacao ao seu service de rnao de obra 

legalmente sujeita ao pagamento de impastos e contrlbuicoes para a 

seguranc;a social, nao declarada nos termos das normas que imponham 

essa obriqacao, em Portugal (ou no Estado de que e nacional ou no qual 

se situe o seu estabelecimento principal) (7); 
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(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada». 
(3) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacao, 

(~) lndicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabllitacao. 
(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. 

(6) lndicar se, entretanto, decorreu o perfodo de inabilidade fixado na declsao condenat6ria. 
(7) Declarar consoante a sltuacao. 

(8) Acrescentar as lnformacoes necessarlas a consulta se for o caso. 
(9) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada». 
(10) Nos termos do disposto nos n."s 4 e 5 do artigo 57°. 
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(2) Eliminar o que nao interessar. 

Assinatura(s) ---------------------------------- 

-----------------· ---1~-1-~ 

Este dep6sito fica a ordem de Estado Portuques, a quern deve ser remetido o 
respetivo conhecimento. 

Vai ---- iidentiticecio comp/eta do sdjudicsterio; ------, com sede em ----- 
(endereco) -----, depositar na ------ (sede, filial, agencia ou de/egarao) ---- 

- da ----- tInstitaicio bsncerts; ----- a quantia de-------- (extenso) ------ 

--- em dinheiro /representada por tftuloste), como caucao exigida no ambito do 
concurso publico para a adjudicacao da exploracao em regime de concessao dos 
servicos aereos regulares na rota Porto Santo/Funchal /Porto Santo, relative a 
adjudicacao correspondente ao contrato de concessao de services aereos 
regulares na rota Funchal/Porto Santo/Funchal, nos termos e para os efeitos 
previstos nos n. "s 3 e 4 do art. 0 90° do Codi go dos Contratos Publicos, 

€-----------,---- 

Modelo de Guia de Deposito 

Para garantia das obrtaecoes do adjudicatario 

ANEXO IV 
(a que se refere a alfnea a) do n. 0 2 do artigo 2 7° (ceucio) do Programa do 

Procedimento) 
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Em name e a pedido de [identificarao completado adjudicatario]. vem o (a) 
iidenttticscio comp/eta da instttuicio garante], pelo presente documento, 
prestar, a favor do Estado Portuques, uma garantia bancaria/sequro caucaoti), 

ate ao montante de€---------•-- - __ [extenso], destinada(o) a caucionar 
o integral cumprimento das obrigac;6es assumidas pelo(s) garantido(s) no 
ambito do concurso ptiblico n. 0 para a sdiudtcscso da exploracio em 
regime de concessiio dos servicos eereos regulares na ligarao Porto 

Garanti a bancaria n° ---------- ou Sequro-caucao Ap61ice n° _ 

Modelo de Garantia Bancaria/Seguro-cau~ao 
para garantia das obriga~oes do adjudlcatarlo 

ANEXO V 
(a que se ref ere a alfnea b) do n° 2 do artigo 2 7° (caucao) do Programa do 

Procedimento) 
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(4) Eliminar o que nao interessar. 

(3) Nos termos da alfnea t) do n. 0 l do artigo 14.0 do C6digo do IVA 

(2) Tratando-se de "garantia bancaria" devem indicar-se os n. "s 6 e 8 do artigo 90.' do CCP 

(1) Eliminar o que nao interessar. 

A presente garantia permanece valida ate que seja expressamente autorizada a 
sua libertacao pela entidade beneflciaria, nao podendo ser anulada ou alterada 
sem esse mesmo consentimento e independentemente da liquidacao de 
quaisquer prernios que sejam devidos. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (4) garante, no caso de vir 
a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, nao podera tomar em 
consideracao quaisquer objecoes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente 
vedado opor a entidade beneflciaria quaisquer reservas ou meios de defesa de 
que o garantido se possa valer face ao garante. 

A presente garantia corresponde a % do valor das compensac;:6es financeiras 

exigidas relativas a todo o perf odo de viqencia do contrato, com exclusao do 
IVA (3) e funciona como se estivesse constituf da em moeda corrente, 
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de 
toda e qualquer irnpcrtancia, ate ao limite da garantia, logo que interpelado por 
simples notiflcacao escrita por parte da entidade beneficiaria. 

Santo/Funchal/Porto Santo, nos termos e para os efeitos previstos nos n."s __ 
(2) , do art." 90° do C6digo dos Contratos Publicos. 

 



Assinado de forma digital por 
crgoncalves@sg.pcm.gov.pt 
DN: cn=crgoncalves@sg.pcm.gov.pt 
Dados: 2017.11.24 17:13:04 Z 

Catarina Maria Rornao Goncalves 

3 - A ANAC poderci impor a CONCESS/ONARIA a adoc;ao de medidas destinadas a reforc;ar a 

seguranca ("safety and security") dos servicos aereos concessionados, sempre que tal se the 

afigurar conveniente, devendo para o efeito elaborar um relatorio no qua/ refira 

expressamente as razoes que levam aquetas tmposicoes." 

( .. .) 
(Seguranca} 

"CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 

Deve ler-se: 

3 - A ANAC podera impor a CONCESSIONARIA a adodio de medidas destinadas a reforc;ar a 

seguranca ("safety and security") dos servicos de transporte de cari;?a aerea e correio 

concessionados, sempre que tat se the afigurar conveniente, devendo para o efeito elaborar 

um relatorio no qua/ refira expressamente as razoes que levam aquelos imposic;oes." 

( ... ) 
(Seguranc;a) 

"CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 

Onde se le: 

Ao abrigo do disposto no n. 0 3 do artigo 50. 0 do C6digo dos Contratos Publicos e ao abrigo das 
competencies subdelegadas pelo Secretario de Estado das lnfraestruturas atraves do Despacho 
n." 8039-A/2017 de 11 de setembro, publicado no Diario da Republica, 2." serie, n." 178, de 
14 de setembro, informo da decisao de retifica~ao do n. 0 3 da Clausula 24. • do Caderno de 
Encargos, nos seguintes termos: 

DECISAO DE RETIFICACAO DO CADERNO DE ENCARGOS 

Concurso publico internacional para a exploracao dos services aereos regulares, em 
regime de concessao, na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo 

Procedimento concursal 2-CP-SGPCM/2017 
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no arnbtto do "Concurso Publico Internacional para a Celebracao do Contrato de 

Contrato a celebrar na sequencia da adjudicacao a efetuar pelo Estado Portuques 

1 - 0 presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no 

(Objeto e ambito da concessao) 

Ci.AUSULA PRIME/RA 

DISPOSl<;OES GERAIS 

CAPrTULO I 

CONCESSAO, NA ROTA PORTO SANTO/FUNCHAL/PORTO SANTO 

EXPLORAy\O DOS seavicos A~REOS REGULARES, EM REGIME DE 

CONCURSO P0BUCO INTERNACIONAL PARA A ADJUDICAy\O DA 

CADERNO DE ENCARGOS 

Guilherme 
W.ildem.arGcul.io;;:... , : , ,' 
dos i:iEis d Oli-.1eir.i ~- 
Ma,11ni 
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a) Os suprimentos dos erros e omissoes do presente Caderno de 

Encargos, identificados pelos concorrentes, desde que os mesmos 

documentos: 

- O Contrato integra, para alern do clausulado contratual, os seguintes 

(Contrato) 

CLAUSULA SEGUNDA 

contrato. 

3 - A exploracao pela CONCESSIONARIA dos referidos services aereos 

regulares sujeitos a obrigac;:6es modificadas de service publico, clnqir-se-a a 

exploracao da rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo nos termos a fixar no 

e condicoes, constantes do Anexo I ao presente Caderno de Encargos. 

regulares sujeitos a obriqacoes modificadas de service publico, por forma a 

assegurar a satisfacao permanente de padroes adequados de continuidade, 

regularidade, qualidade, quantidade e prec;:o na rota concessionada, nos termos 

2 - A presente concessao tern por objeto a exploracao de services aereos 

Santo". 

Concessao dos Services Aereos Regulares na rota Porto Santo/Funchal/Porto 
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outros, pela ordem de prevalencia de a) para e). 

b) Em caso de contradicao entre os anexos, prevalecem uns sabre os 

C6digo. 

pelo adjudicatarlo nos termos do disposto no artigo l 01.0 desse 

disposto no artigo 99.0 do C6digo dos Contratos Publicos e aceites 

primeiros, salvo quanta aos ajustamentos propostos de acordo com o 

a) Em caso de dlverqencia entre os documentos referidos no nurnero 

anterior e o clausulado da minuta de contrato, prevalecem os 

2 - Na fase de concurso e ate a assinatura do Contrato: 

C6digo dos Contratos Publicos. 

e) Os esclarecimentos que o adjudicatario venha a prestar a respeito da 

sua proposta, sem prejufzo do disposto no n." 2 do artigo 72.0 do 

d) A proposta adjudicada; 

do Programa do Procedimento; 

c) 0 Caderno de Encargos e seus anexos; 

tenham sido expressamente aceites pelo orqao competente para a 

decisao de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificac;:6es que venham a ser prestados, nos 

termos do artigo 50.0 do C6digo dos Contratos Publicos e do artigo 8.0 
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2 - O inlcio da viqencia do Contrato e coincidente com o iniclo da prestacao 

efetiva dos services objeto do mesmo. 

Tribunal de Contas, em sede de fiscallzacao previa a que esta sujeito o Contrato. 

da notificacao da declaracao de conformidade, ou do vista, concedido pelo 

duracao de 3 (tres) anos, e inicia a sua viqencia no quinto dia util seguinte a data 

aereos na Comunidade, a concessao da exploracao da rota em referencia tera a 

24 de setembro de 2008, relativo a regras comuns de exploracao dos services 

do Regulamento (CE) N.0 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

1 - Em conformidade com as dlsposicoes constantes do n." 9, do artigo 16.0 

(Ouracao da concessao e inicio da viqencia do contrato) 

Cl.AUSULA TERCEIRA 

outros, pela ordem de prevalencia de a) para e). 

b) Em caso de contradicao entre os anexos, prevalecem uns sabre os 

nurnero, 

prevalencia e determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse 

a) Em caso de diverqencia entre os documentos referidos no n." 1, a 

3 - Na fase de execucao do Contrato: 
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Salvo quando no Contrato, ou em quaisquer documentos mencionados na 

clausula segunda, se preveja a intervencao expressa do Concedente considerar- 

se-a que todos os atos, obriqacoes, deveres e direitos, a cargo do mesmo, serao 

(lntervencao do CONCEDENTE) 

ClAUSULA QUINTA 

Clausula 41 / do presente Caderno de Encargos. 

O prazo da concessao estabelecido na clausula anterior nao podera ser 

prorrogado, salvo nos termos previstos no n." 3 da Clausula 40/ e no n." 3 da 

(lmpossibilidade de prorroqacao) 

CI.AUSULA QUARTA 

Contra to. 

assegurar o cumprimento do infcio efetivo da exploracao, nos termos do 

3 - A CONCESSIONARIA obriga-se a desenvolver todas as acoes tendentes a 
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(Bens que integram a concessao) 

CI.AUSULA SfnMA 

3 - A CONCESSIONARIA esta ainda sujeita aos prindpios estabelecidos no 

artigo 429.0 do C6digo dos Contratos Publicos, 

2 - O regime de exclusividade tera, como condicao de viqenc!a, a obriqacao 

da CONCESSIONARIA fazer a exploracao efetiva dos services aereos regulares na 

rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo e dar integral cumprimento as obriqacoes 

modificadas de service publlco, com observancia das clausulas do Contrato. 

l - A exploracao dos services aereos regulares na rota objeto da presente 

concessao cabera a CONCESSIONARIA em regime de exclusividade. 

(Exclusividade e Prindpios) 

CI.AUSULA SEXTA 

praticados ou exercidos pelos orqaos competentes da Autoridade Nacional da 

Aviacao Civil. 
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1 "Iusto valor" e a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes 
conhecedoras e dispostas a isso, numa transacao em que nao exista relacionamento entre elas, tratando-se 
de um conceito em utlllzacao desde a publlcacao da Diretriz Contabilfstica n. 0 l /91, de 8 de agosto. 

equivalentes as dos bens substitufdos e nao onerem a concessao. 

condicoes de operacionalidade, qualidade e funcionamento, no mfnimo, 

qualquer forma, posta em causa, e desde que os bens substitutes apresentem 

medida em que a exploracao dos services concessionados nao seja, sob 

concessionados poderao ser substitufdos pela CONCESSIONARIA, apenas na 

3 - Os bens materiais a afetar a exploracao dos services aereos 

exploracao das obrigac;6es de service publico. 

2 - Cabe a CONCESSIONARIA a prova da adequacao desses bens para a 

seguranc;a. 

sem prejufzo do cumprimento de todas as disposicoes aplicaveis em materia de 

situacao, sejam indispensaveis para o adequado desenvolvimento da Concessao, 

revelar-se necessaries a execucao do Contrato, desde que, numa e noutra 

na proposta da CONCESSIONARIA, bem como todos aqueles que vierem a 

Sistema de Normalizacao Contabilf stica em vigor, pr6prios ou alheios, incluf dos 

valorizados segundo o criterio contabilfstico "justo valor"}, de acordo com o 

l - Consideram-se afetos a presente Concessao todos os bens materiais 
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concessao visa sobretudo o seguinte: 

a) Garantia de um numero mfnimo de frequencias: 

1 - A trnposicao de obrigac;;6es de service publico aplicada aos servicos 

aereos regulares na rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo, objeto da presente 

(Objetivos das obriqacoes impostas) 

CL4USULA 0/TAVA 

OBRIGA<;OES DE SERVl<;O P0BUCO 

CAPfTULO II 

5 - Os bens materiais a afetar a exploracao dos servicos aereos 

concessionados apenas poderao ser alienados ou onerados pela 

CONCESSIONARIA, nos termos e nas condlcoes previstas nos n.0s 4 a 7 do artigo 

419.0 do C6digo dos Contratos Publlcos. 

prazo de 8 (oito) dias seguidos, ap6s a sua veriflcacao. 

devera ser comunicado pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE ea ANAC, num 

4 - Ocorrendo alguma das situacoes referidas no nurnero anterior, tal facto 
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SEC<;AO I 

PLANO DE EXPLORA~O 

CAPrTULO Ill 

EXPLORA~O 

Anexo I ao presente Caderno de Encargos, assim como o disposto no Contrato, 

e ainda as obriqacoes da CONCESSIONARIA em rnateria de seguros. 

2 - A imposicao das obriqacoes de service publico aplicada a rota 

concessionada constitui para a CONCESSIONARIA a obriqacao de cumprir, 

escrupulosa e integralmente as obriqacoes de service publico constantes do 

h) Continuidade e pontualidade dos services. 

f) Garantia ao nfvel da sequranca aerea; 

g) Hxacao de uma estrutura tarlfaria mais favoravel aos utentes, e 

e) Garantia de limites mfnimos de capacidades; 

correio; 

d) Garantia de capacidade de transporte de passageiros, bagagem, carga e 

c) Garantia relativa a categoria de aeronaves utilizadas; 

b) Garantia de horarios adequados; 
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viagem nos voos previstos para as pr6ximas 48 horas. 

adicional, quando aqueles passageiros nao tiverem possibilidade de seguir 

3 - Sempre que o nurnero de passageiros em lista de espera for superior a 

capacidade da aeronave utilizada na rota, a CONCESSIONARIA efetuara um voo 

liqacoes marftimas regulares. A taxa de ocupacao de cada um desses voos 

adicionais nao devera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

religiosas e eventos desportivos e culturais, bem como durante a ausencia de 

face a trafego extraordlnarto, gerado, nomeadamente, pelas festividades 

2 - Serao oferecidas pela CONCESSIONARIA frequencias adicionais para fazer 

ao presente Caderno de Encargos. 

exploracao compreendida na concessao, nos exatos termos fixados no Anexo I 

frequencias de voos e de garantia de equipamentos postos ao service da 

1 - A CONCESSIONARIA obriga-se a cumprir integralmente o seu piano de 

(Frequencias e equipamentos) 

Ci.AUSULA NONA 
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Anexo I ao presente Caderno de Encargos. 

proposta da CONCESSIONARIA, em cumprimento das obrigac;6es fixadas no 

As frequencias serao efetuadas nos periodos e nos horarios apresentados na 

(Horarios) 

CL4USULA DtCIMA PRIME/RA 

2 - Salvo limitacoes no horario de funcionamento dos aeroportos, o referee 

de capacidade referido no nurnero anterior nao esta sujeito a lirnitacoes em 

rnateria de horarios. 

em, pelo menos, 60% (sessenta por cento), a partir do momento em que seja 

possfvel restabelecer a operacao e ate ao escoamento total do trafego 

acumulado durante a lnterrupcao da exploracao, 

1 - No caso das llqacoes aereas serem temporariamente interrompidas 

devido a ocorrencia de condicoes imprevisfveis, de forca maior ou outras nae 

trnputaveis a CONCESSIONARIA, a capacidade programada devera ser reforcada 

(lnterrupcao temporaria das liqacoes) 

CL4USULA DtCJMA 
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reservado. 

respeitante, entendendo-se par "cancelamento" a nao reallzacao de um voo que 

anteriormente estava programado e em que, pelo menos, um lugar foi 

1 - Salvo em caso de forca maior, o numero de voos cancelados por raz6es 

diretamente irnputaveis a CONCESSIONARIA nao deve exceder, por cada estacao 

IATA, 2% (dois por cento) do nurnero de voos programados, para o perfodo 

(Continuidade e pontualidade) 

CLAUSULA DlCJMA TERCEIRA 

Caderno de Encargos. 

constante da sua proposta e das obrigac;6es fixadas no Anexo I ao presente 

A CONCESSIONARIA obriga-se a cumprir e a executar a estrutura tarifaria 

(Tarifario) 

CLAUSULA DlCIMA SEGUNDA 
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devendo sempre ser respeitada a Clausula Setlrna do presente Caderno de 

Encargos. 

como a forma de contratacao dos mesmos, sao os que constam da sua proposta, 

2 - Os meios pr6prios ou alheios a utilizar pela CONCESSIONARIA, assim 

exploracao dos services aereos compreendidos na presente Concessao sao os 

que se encontram especificados na sua proposta. 

1 - Os meios humanos e materiais a afetar pela CONCESSIONARIA a 

(Meios humanos e materiais afetos a exploracao) 

Ci.AUSULA D{C/MA QUARTA 

IATA. 

quinze por cento 1 5% (quinze por cento) dos voos referentes a cada estacao 

2 - Salvo em caso de forca maior, os atrasos superiores a 1 5 (quinze) 

minutos diretamente irnputaveis a CONCESSIONARIA nao devem afetar mais de 
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parceria com transportadoras aereas que operem para a Regiao Aut6noma da 

A CONCESSIONARIA obriga-se a assegurar a qestao e o controlo de reservas 

atraves de sistema(s) informatizado(s), que permite(am) estabelecer voos em 

(Sistemas de reservas) 

CLAUSULA DlCIMA QUINTA 

compreender a If ngua portuguesa. 

exploracao dos services aereos regulares objeto do contrato deve falar e 

4 - Face a especificidade destas liqacoes, a maioria dos membros da 

tripulacao comercial (trlpulacao de cabina) a afetar pela CONCESSIONARIA a 

aprovacao previa da ANAC. 

uma confiquracao interior diferente as constantes da sua proposta, sem 

designadamente, falha tecnlca, devidamente comprovada com a apresentacao 

do respetivo relat6rio, a CONCESSIONARIA nao podera utilizar aeronaves com 

3 - Salvo em caso de ocorrencia de circunstancias extraordinarias, 
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transportadoras aereas que operam de e para os principais mercados 

emissores de trafego para aquela reqiao: 

o Porto Santo se encontram devidamente articulados com os das 

exploracao, demonstrado que os horarios das liqacoes entre o Funchal e 

estacao inverno IATA 201 7 /201 8, a apresentar antes do infcio da 

para o tipo de aviao em causa), abrangendo o perfodo remanescente da 

(marca, modelo e capacidade, em temos de lugares e carga, certificada 

operacao, nurnero de identificacao dos voos, horario e tipo de aeronaves 

a) Programa detalhado dos services a oferecer, especificando dia de 

pronuncie sobre o mesmo, e que devera conter: 

exploracao dos servicos aereos concessionados, de forma a que esta se 

1 - A CONCESSIONARIA devera submeter a aprovacao da ANAC um piano de 

(Aprovacao do piano) 

CI.AUSULA OtCIMA SEXTA 

Madeira e a irnplernentacao do bilhete corrido nos termos e condicoes 

especificados na sua proposta. 
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Clausula Nona do presente Caderno de Encargos. 

exploracao dos services aereos concessionados, enquadraveis no ambito da 

2 - A CONCESSIONARIA devera realizar voos adicionais ao piano de 

IATA, com um voo proveniente de Lisboa. 

assegurando a conexao, dentro deste perfodo, em cada estacao 

~ uma viagem de regresso, a iniciar entre as 17:00 e as 22:00, 

conexao com um voo destinado a Lisboa, e 

~ uma viagem de ida, com infcio entre as 07:00 e as l 0:00, 

assegurando, dentro deste perfodo, em cada estacao IATA, a 

estacao em causa, devendo garantir que a capacidade oferecida satisfaca 

a procura, permitindo ao passageiro deslocar-se entre o Porto Santo e o 

Funchal e efetuar no mesmo dia: 

cada estacao IATA, a apresentar ate 30 (trinta) dias antes do infcio da 

concessao, a precisar nos moldes definidos na alfnea anterior, relativo a 

entre o termo da estacao inverno IATA 201 7 /2018 e o fim da viqencia da 

b) Plano de frequencias. capacidades e faixas horarias dos voos a realizar 
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SEC~O II 

RECURSO A SUBCONTRATA<;AO 

adicionais ao referido piano de exploracao, com vista ao born cumprimento do 

Contrato de Concessao, 

5 - A CONCESSIONARIA desde ja se obriga a acatar as determinac;:6es da 

ANAC relativamente ao piano de exploracao, bem coma, a realizacao de voos 

interior, certificada para o tipo de aeronave em causa). 

tipo de aeronaves (marca, modelo e capacidade maxima da confiquracao 

especificar o dia de operacao, o numero de identificacao dos voos, o horario e o 

4 - O pedido de autorizacao a apresentar a ANAC devera, igualmente, 

apresentacao de um pedido devidamente justificado. 

3 - Sem prejufzo do disposto no nurnero anterior, a reallzacao de voos 

adicionais nos termos do Anexo I ao Caderno de Encargos carece de aprovacao 

previa da ANAC, devendo, para o efeito, a CONCESSIONARIA proceder a 
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maxima de confiquracao interior superior a constante da sua proposta, quando 

4 - A CONCESSIONARIA podera utilizar aeronaves com uma capacidade 

da leqislacao e regulamentos apllcaveis. 

previamente autorizado pela Autoridade Nacional da Aviacao Civil, nos termos 

subcontratacao por parte da CONCESSIONARIA s6 e admissfvel depois de 

3 - Sem prejufzo do disposto no nurnero 1 antecedente, o recurso a 

obriqacoes decorrentes da presente concessao. 

da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o cumprimento de todas as 

2 - Nao obstante o recurso a subcontratacao referida no nurnero anterior, e 

piano de exploracao apresentado. 

imprevisfveis tal se revele objetivamente necessario para dar cumprimento ao 

concessionados, outras aeronaves, quando em face de acontecimentos 

subcontratar em regime de leasing, para a exploracao dos servicos aereos 

1 - A CONCESSIONARIA podera, a titulo excecional, sem onerar a concessao, 

(Admissibilidade) 

CL4USULA D{C/MA SIT/MA 
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SEC<;.AO IV 

VENDA DE BILHETES 

No decurso da execucao do Contrato, o CONCEDENTE pode, a pedido 

fundamentado da CONCESSIONARIA, autorizar a cessao da correspondente 

posicao contratual, nos termos previstos nos artigos 316. 0 a 319. 0 do C6digo 

dos Contratos Publicos. 

(Admissibilidade) 

SEC<;Ao Ill 

CESSAO DA POSl<;.AO CONTRATUAL 

Cl..AUSULA D~CIMA OITAVA 

tal recurso seja permitido pela leqtslacao e regulamentos aplicaveis, apenas, 

para acomodar o aumento pontual dos nfveis da procura, o que devera ser 

justificado com a apresentacao de reporte do seu sistema de reserva, nao 

podendo nessas situacoes o coeficiente medio de ocupacao ser inferior a setenta 

e 75% (setenta e cinco por cento). 
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atuacao em materia de qualidade, bem como os respetivos sistemas de controlo. 

af se especificando as metas, pararnetros e os criterios que estruturarao a sua 

- A CONCESSIONARIA, ate a data do infcio efetivo da exploracao, devera 

conceber, definir e adotar um sistema de garantia de qualidade, devidamente 

documentado por um piano de qualidade e por um manual de procedimentos, 

(Sistema de Garantia de Qualidade) 

CI.AUSULA V/CtsJMA 

SEC<;AO V 

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE 

para a rota abrangida pela presente concessao procederao a venda dos bilhetes 

de acordo com os valores contratados e em conformidade com as condlcoes 

gerais de aplicacao da estrutura tarifarla constantes da proposta apresentada e 

das obriqacoes fixadas no Anexo I ao presente Caderno de Encargos. 

Todos os estabelecimentos, aqencias de venda e sftio da Internet da 

CONCESSIONARIA aptos para a comercializacao de bilhetes de transporte aereo 

(Estabelecimentos e aqencias de venda) 

CLAUSULA DtCIMA NONA 
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cumprimento dos nfveis de fiabilidade exigidos pelo presente Caderno de 

Encargos. 

2 - A CONCESSIONARIA devera oferecer uma capacidade de transporte 

adequada aos nfveis da procura garantindo, para alern do cumprimento dos 

indicadores de qualidade, condicoes de comodidade, rapidez e sequranca. 

para isso, a ter constitufdo permanentemente reservas suficientes para o 

(continuidade, regularidade e pontualidade) sejam cumpridos, obrigando-se, 

materiais necessaries, que permitam garantir que os indicadores de qualidade 

1 - A CONCESSIONARIA devera manter operacionais os recursos humanos e 

(lndicadores de qualidade) 

CLAUSULA V/Gts/MA PRIME/RA 

2 - O sistema de garantia de qualidade devera estar conforme com os 

requisitos mfnimos constantes das Clausulas Viqesima Primeira a Viqesirna 

Terceira do presente Caderno de Encargos. 
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d) Descrever o sistema de garantia de qualidade e prever a sua revisao em 

funcao da experiencia adquirida, com as alterac;:6es que vierem a revelar- 

nomeadamente ao nfvel da satisfacao dos utentes e da melhoria continua 

da eflclencia na prestacao de services e das inerentes condic;:6es sociais e 

ambientais; 

a) Definir a polftica de qualidade, identificando designadamente as 

caracterfsticas do service a prestar, a imagem da CONCESSIONARIA ao 

nfvel da prestacao de services e o papel do pessoal para atingir os 

objetivos da qualidade; 

b) Definir a responsabilidade da qestao em relacao a polftica de qualidade; 

c) Definir os objetivos da qualidade, identificando as metas a atingir, 

O piano de qualidade exigido na Clausula Vigesima deve, nomeadamente: 

(Plano de qualidade) 

Cl.AUSULA V/Gts/MA SECUNDA 

PLANO DE QUALi DADE 

SUBSE<;AO I 
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SEGURAN<;A 

SEC<;AO VI 

qualidade que regulamentam a acao, controlo e registo das atividades inerentes. 

para posterior implernentacao, os procedimentos do sistema de garantia de 

A CONCESSIONARIA devera, ainda, definir, ate a data do lnlcio da exploracao, 

(Regras) 

Ci.AUSULA V!Gls!MA TERCEIRA 

PROCEDIMENTOS 

SUBSEC<;AO II 

auditorias internas e externas. 

e) Especificar as estruturas e os mecanismos de avallacao, incluindo 

Concessao; 

se mais convenientes para garantir uma melhor eficlencla da presente 
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destinadas a reforcar a seguranc;a ("safety and security') dos services de 

3 - A ANAC podera impor a CONCESSIONARIA a adocao de medidas 

manutencao de aeronaves utilizadas na exploracao dos services concessionados 

ou a seguranc;a dos services. 

ernerqencia, bem como os contratos com terceiros respeitantes a operacao ou a 

operacoes e de manutencao e outros documentos subjacentes a respetiva 

certiflcacao enquanto operador aereo, os manuais de sequranca ou os pianos de 

utilize na exploracao das liqacoes concessionadas e, bem assim, os manuais de 

a docurnentacao respeitante a llcencas ou certificados do pessoal e material que 

2 - A CONCESSIONARIA devera apresentar a ANAC, a solicitacao desta, toda 

Aviacao. 

procedimentos emanados da ANAC ou da Aqencia Europeia para a Seguranc;a da 

outras convencoes ou acordos internacionais, bem como as normas e os 

apllcaveis sobre seguranc;a, resultantes da leqislacao nacional e da Uniao 

Europeia, da Convencao sobre Aviacao Civil Internacional e seus Anexos, e de 

1 - A CONCESSIONARIA sera obrigada a cumprir todas as disposicoes 

(Seg u ran ca) 

CI.AUSULA V!Gls!MA QUARTA 
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(Seguros) 

CI.AUSULA VJGtsJMA QUINTA 

execucao concreta. 

colaborando, quer no planeamento dessas mesmas medidas, quer na sua 

6 - A CONCESSIONARIA cooperara, de forma especial e prioritaria, com as 

entidades de protecao civil na concecao e adocao de medidas de ernerqencia, 

ANAC. 

manuais de seguranc;:a e aos pianos de ernerqencia, sem a aprovacao previa da 

5 - A CONCESSIONARIA nao podera introduzir quaisquer alterac;:6es aos seus 

4 - No referido relat6rio far-se-a rnencao expressa ao prazo concedido a 

CONCESSIONARIA para introducao das novas medidas, o qual nao podera ser 

inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

transporte de carga aerea e correio concessionados, sempre que tal se lhe 

afigurar conveniente, devendo para o efeito elaborar um relat6rio no qual refira 

expressamente as raz6es que levam aquelas imposic;:6es. 
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CONCESSIONARIA. 

correndo, num e noutro caso, os respetivos custos por conta da 

sendo a mesma insuficiente, pagar diretamente os sobreditos prernios, 

4 - No caso de a CONCESSIONARIA nae proceder ao pagamento dos prernios 

dos referidos seguros, o CONCEDENTE podera utilizar a caucao prestada ou, 

3 O CONCEDENTE nao respondera por quaisquer tipos de 

responsabilidades, seja a que titulo for, pela inadequacao, pelo cancelamento, 

pela suspensao, pela rnodificacao ou pela substituicao das referidas ap61ices de 

seguros, cabendo tal responsabilidade e risco a CONCESSIONARIA. 

seguro deve ser previamente comunicado ao CONCEDENTE. 

2 - 0 cancelamento, a suspensao ou a substituicao de quaisquer ap61ices de 

exigfveis. 

a exploracao dos services aereos compreendidos na Concessao, legalmente 

um modo efetivo e eficaz, a cobertura de todos os riscos sequraveis e inerentes 

de seguro, em vigor por todo o perfodo da Concessao, por forma a garantir, de 

l - A CONCESSIONARIA assequrara a existencia e manutencao das ap61ices 
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(Assuncao do risco e responsabilidade) 

CL.AUSULA V/Cts/MA SlnMA 

contratuais tidas com as entidades financiadoras, seja a que tltulo for. 

CONCEDENTE quaisquer excecoes ou meios de defesa que resultem das relacoes 

2 - Fica desde ja vedada a CONCESSIONARIA a possibilidade de opor ao 

meios financeiros necessaries ao desenvolvimento de todas as atividades que 

integram ou venham a ser integradas no objeto da Concessao, de forma a 

garantir o integral cumprimento das obriqacoes assumidas. 

- E da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencao dos 

(Meios Financeiros) 

CL.AUSULA V/Cts/MA SEXTA 

SEC<;AO VII 

MEIOS FINANCEIROS E ASSUN<;AO DO RISCO 
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CAPfTULO IV 

praticados. 

emergentes do Contrato, como se tais atos ou ornissoes fossem por si 

comitente - comissano, pelos danos causados a terceiros pelas entidades a que 

tenha recorrido, seja a que tftulo for, no ambito do cumprimento de obriqacoes 

3 - A CONCESSIONARIA respondera ainda nos termos gerais da relacao 

pelo atempado e rigoroso cumprimento das obrigac;:6es constantes do Contrato 

e das decorrentes de normas, regulamentos ou disposic;:6es administrativas que 

lhe sejam aplicaveis, nao podendo opor a Concedente qualquer contrato ou 

relacao com terceiros para exclusao ou limitacao dessa responsabilidade. 

2 - A CONCESSIONARIA e, face a CONCEDENTE, a (mica e direta responsavel 

exigido ao CONCEDENTE qualquer tipo de responsabilidade. 

quando o contrario resulte expresso do Caderno de Encargos, respondendo nos 

termos da lei geral por quaisquer danos causados no exercf cio das atividades 

que constituem o objeto da concessao, pela culpa e pelo risco, nae podendo ser 

responsabilidade por todos os riscos inerentes a presente Concessao, exceto 

1 - A CONCESSIONARIA assume, de forma expressa e integral, a 
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ii) os correspondentes custos/gastos operacionais incorridos com essa 

prestacao, englobando os custos/gastos vartaveis, incluindo os 

como, 

proveitos/rendimentos e custos/gastos devidamente justificados e 

efetivamente suportados, do seguinte rnodo: 

i) todos os proveitos/rendimentos operacionais, que decorrem da 

prestacao dos servic;:os de interesse geral no amblto da concessao, bem 

a) O resultado da concessao sera calculado anualmente, em funcao dos 

prestacao dos services da concessao e o inf cio efetivo da exploracao da mesma 

e sera apurado nos termos das alf neas seguintes: 

2 - 0 montante da indemnlzacao compensat6ria a receber pela 

CONCESSIONARIA tera em conta a especificidade, o grau de risco inerente a 

1 - Como contrapartida da prestacao dos services aereos de acordo com as 

obrigac;:6es de service publico impostas, a CONCESSIONARIA tera direito a 

receber do CONCEDENTE uma indemnizacao compensat6ria. 

(Calculo da lndernnlzacao compensat6ria) 

CLAUSULA V/Gts/MA OITA VA 

INDEMNIZA<;AO COMPENSAT6RIA 
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valores seguintes, com inclusao da taxa de IVA aplicavel, apos 

certificacao pela lnspecao-Ceral de Financas: 

i) ao valor calculado de acordo com as alf neas a) e b); 

cada perfodo anual da concessao correspondera ao menor dos dois 

c) 0 total da indernnizacao compensat6ria suportada pelo CONCEDENTE, em 

financiados na modalidade de locacao operacional. 

lucro razoavel nao sao considerados os bens utilizados na concessao 

aos passageiros transportados no ambito da concessao, os custos/gastos 

incorridos com o piano de dinamizacao da procura, e a parte dos 

custos/gastos fixos comuns inerente a prestacao daqueles services, caso 

a empresa exerca outras atividades fora do ambito da concessao: 

b) Um lucro razoavel correspondente a rernuneracao do capital investido na 

atividade de prestacao dos services de interesse geral no amblto da 

concessao, calculado pela aplicacao de uma rernuneracao aos ativos 

lfquidos afetos a atividade da concessao no infcio de cada perfodo anual 

da mesma, lfquidos dos apoios ao lnvestimento efetuados pelo Estado ou 

dos fundos estruturais da Uniao Europeia, que tera como limite rnaximo 

uma taxa anual postecipada de 6,08%. Para efeitos do apuramento do 

custos/gastos incorridos com a taxa de service a passageiros, respeitante 
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aplicavels em Portugal. 

informacao devidamente fundamentada sabre os elementos referidos nas 

alfneas a) e b) do nurnero 2, incluindo justlficacao para os desvios encontrados 

face aos valores constantes da proposta, e ainda sabre os procedimentos e 

crlterios contabilfsticos utilizados, de acordo com os normativos contabilisticos 

maxima de 180 (cento e oitenta) dias do termo de cada perfodo anual, com 

Financ;:as, um relat6rio anual da execucao financeira da concessao, no prazo 

4 - Para certificacao do valor a pagar nos termos da alfnea c) do n." 2 da 

presente Clausula, a CONCESSIONARIA devera remeter a lnspecao-Ceral de 

calculo da indernnizacao compensat6ria estabelecidos no numero anterior. 

Clausula Decirna Sexta do Caderno de Encargos, nao podem acarretar qualquer 

esforc;:o financeiro adicional para o CONCEDENTE, mantendo-se os princfpios de 

3 - Os voos adicionais ao piano de exploracao dos services aereos 

concessionados, operados em conformidade com as requisites constantes da 

ii) ao limite do montante da lndernnizacao compensat6ria indicado na 

proposta da CONCESSIONARIA para cada perfodo anual da concessao. 
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Concessao so sera disponibilizado ap6s o apuramento do montante exato da 

indernnizacao compensat6ria devida, e correspondera a diferenc;:a entre o 

referido montante e o somat6rio dos pagamentos ja efetuados. 

Viqesima Oitava, mas sempre em cumprimento dos limites anuais fixados para 

cada ano econ6mico da totalidade do perfodo em que vigorar a Concessao, 

sendo que o pagamento relativo ao ultimo trimestre de cada perfodo anual da 

quarto) do limite referido na subalinea ii) da alfnea c) do n." 2 da Clausula 

efetuado apos cada trimestre da Concessao, no valor correspondente a ~ (um 

l - 0 pagamento da indernnizacao compensat6ria, pelo CONCEDENTE, 

atraves da Direcao-Ceral do Tesauro e Financ;:as, a CONCESSIONARIA, sera 

(Pagamento da Indemnizacao compensat6ria) 

CI.AUSULA TRJGlsJMA 

quinhentos e setenta e sete mil e novecentos euros). 

pode ser, em qualquer caso, superior a € 5.577.900,00 (cinco milh6es 

A indernnizacao compensat6ria para todo o periodo da concessao nao 

(Prec;:o base) 

CI.AUSULA VJGlsJMA NONA 
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(Revisao) 

Cl.AUSULA TRIGESIMA PRIME/RA 

referido prazo de pagamento. 

Clausula Triqesirna Quarta, salvo se o mesmo se revelar sob qualquer aspeto 

insuficiente ou incomplete, o que determinara a suspensao da contagem do 

rececao do relat6rio elaborado pela CONCESSIONARIA, indicado no n." 6 da 

reportada a cada um dos tres primeiros trimestres de cada periodo anual da 

Concessao e efetuado no prazo maxima de 180 (cento e oitenta) dias ap6s a 

3 - O pagamento pelo CONCEDENTE da indernnizacao compensat6ria 

prevista na Clausula Triqesirna Oitava. 

Tesauro e Financ;:as para o efeito, podendo esta entidade, em caso de 

incumprimento da CONCESSIONARIA, acionar a caucao de boa exploracao, 

maxima de 30 (trinta) dias a contar da cornunicacao da Direcao-Ceral do 

ultimo trimestre da Concessao em que sera objeto de reembolso, no prazo 

indernnizacao compensat6ria no trimestre imediatamente seguinte, salvo no 

da Concessao seja a favor do CONCEDENTE, sera objeto de acerto na 

2 - Caso o saldo correspondente ao ultimo trimestre de cada periodo anual 
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incendlo. 

guerra, declarada ou nao, de subversao, de alteracao da ordem publica e de 

catastrofe natural, os atos de intervencao ilfcita, os atos de terrorismo ou de 

celebrado no ambito da presente concessao, designadamente as situac;:6es de 

- Considera-se caso de forc;:a maior todo o evento imprevisfvel, inevitavel 

e insuperavel, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade e do 

controle da CONCESSIONARIA e que impec;:am o cumprimento do contrato 

(Regras gerais) 

Ci.AUSULA TR!Gls!MA SECUNDA 

CAPfTULO V 

FOR<;A MAIOR 

CONCEDENTE a CONCESSIONARIA. 

em alta ou em baixa, do valor da indernnizacao compensat6ria a atribuir pelo 

execucao das mesmas, nos termos do Contrato, podera importar uma revisao, 

exploracao dos servic;:os aereos concessionados ou dos pr6prios mecanismos de 

Sem prejufzo do disposto nas Clausulas anteriores, a introducao de 

alterac;:6es ou de ajustamentos das obrigac;:6es de service publico impostas a 
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programada a partir do momenta em que seja possfvel restabelecer a operacao 

e ate ao escoamento total do trafego acumulado durante a interrupcao da 

exploracao da rota concessionada. 

proceder ao reforco, em, pelo menos, sessenta por cento (60%), da capacidade 

imediato dar integral cumprimento as obriqacoes de service publico impostas e 

4 - Logo que cesse o caso de forca maior a CONCESSIONARIA devera de 

possfvel, indicar quais as obriqacoes emergentes do contrato de cujo 

cumprimento, no seu entender, se encontra impedida ou dificultada por forca 

de tal ocorrencia e as medidas que pretende par em pratica para mitigar o 

impacto do evento. 

3 - Ocorrendo um caso de forca maior a CONCESSIONARIA devera de imediato 

comunicar esse facto ao CONCEDENTE ea ANAC, bem coma, no mais curto prazo 

pelo nao cumprimento pontual das obriqacoes emergentes do Contrato, na 

estrita medida em que o seu cumprimento pontual e atempado tenha sido 

impedido em virtude da referida ocorrencia. 

CONCEDENTE, tera por efeito exonerar a CONCESSIONARIA da responsabilidade 

2 - A ocorrencia de um caso de forca maior, quando confirmado pelo 
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2 - Sempre que ocorra um caso de forca maior que tenha um impacto 

negativo sobre a exploracao dos servicos aereos regulares na rota, e este 

corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes da sua verlflcacao, a um 

risco sequravel em pracas da Uniao Europeia, por ap61ices comercialmente 

de Concessao. 

excessivamente onerosa para o CONCEDENTE, a resolucao do Contrato 

a) A reposicao do equilfbrio financeiro da Concessao, ou, 

b) Nos casos em que a impossibilidade de cumprimento se torne efetiva ou 

em que a reposlcao do equilfbrio financeiro da Concessao se revele 

l - Sem prejufzo do disposto na Clausula anterior, a ocorrencia de um caso 

de forca maior que tenha um impacto negativo sobre a exploracao das liqacoes 

concessionadas podera implicar a adocao de uma das seguintes medidas: 

(Efeitos) 

CL4USULA TR!Gls!MA TERCEIRA 

indernnizacao compensat6ria proporcionalmente aos voos nao efetuados. 

5 - Caso a CONCESSIONARIA nao possa explorar a rota concessionada par 

motivos de forca maior, o CONCEDENTE podera reduzir o montante da 
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CAPfTULO VI 

FISCALIZA<;AO DA CONCESSAO 

naturais, independentemente de tais riscos se encontrarem cobertos. 

a terrorismo, a intervencao ilfcita, a cataclismos e a outras grandes catastrofes 

forca maior relativos a guerra, a hostilidades, a invasao, a tumultos, a rebeliao, 

3 - Consideram-se exclufdos da previsao do numero anterior, os casos de 

excesso dos prejufzos sofridos relativamente a indernnizacao da ap61ice 

em causa, ou daquela que seria aplicavel independentemente das 

tirnitacoes resultantes de franquia, capital seguro ou limite de cobertura. 

b) Havera lugar a reposicao do equilfbrio financeiro apenas na medida do 

tempestivo da obriqacao na medida em que aquele cumprimento se 

tornasse possfvel em virtude do recebimento do montante da 

indemruzacao resultante da ativacao da ap61ice que cobria aquele risco; 

contratado, ou de ter ou nao a obriqacao de as contratar ao abrigo do Contrato, 

aplicar-se-a o seguinte: 

a) A CONCESSIONARIA nao ficara exonerada do cumprimento pontual e 

aceitaveis e independentemente de a CONCESSIONARIA as ter efetivamente 
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contablli stico que permita uma correta identificacao e fundamentacao dos 

4 - A CONCESSIONARIA obriga-se a dispor de um sistema de inforrnacao 

que, para o efeito, elaborara um relat6rio. 

obriqacoes de service publico cometida a Autoridade Nacional da Aviacao Civil 

tera obrigatoriamente em conta o resultado da fiscalizacao do cumprimento das 

3 - 0 valor das indemnizacoes compensat6rias a pagar pelo CONCEDENTE 

compensat6rias a pagar pelo CONCEDENTE. 

concessao, cabendo-lhe pronunciar-se sobre o valor das indernnizacoes 

2 - Cabera a lnspecao-Ceral de Financas fiscalizar a atividade da 

CONCESSIONARIA no que respeita aos aspetos econ6micos e financeiros da 

abrangidas no ambito das atribuicoes e cornpetencias de outras entidades. 

regulamentos aplicaveis e, bem assim, em tudo o que respeite a materias nao 

respeite ao cumprimento do Contrato de Concessao, da leqislacao e 

l - Cabera a ANAC fiscalizar a atividade da CONCESSIONARIA em tudo o que 

(Fiscalizai;ao) 

Ci.AUSULA TRJGtsJMA QUARTA 
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CONCESSIONARIA. 

Inspecao-Ceral de Financ;:as que vierem a ser emitidas no ambito dos respetivos 

poderes de fiscallzacao sao de aplicacao imediata e vinculam a 

7 - As determinac;:6es da Autoridade Nacional da Aviac;:ao Civil e/ou da 

CONCESSIONARIA. 

constantes do Anexo I ao presente Caderno de Encargos e da proposta da 

exploracao, um relat6rio de execucao dos services concessionados durante o 

referido trimestre com elementos que permitam a verificacao das obrigac;:6es 

6 - A CONCESSIONARIA apresentara a ANAC, ap6s cada trimestre de 

todos os esclarecimentos que lhe forem requeridos pelo CONCEDENTE. 

documentos relativos as atividades compreendidas na concessao, e prestara 

o livre acesso a todos os livros de atas, livros de presenc;:a e documentos anexos 

relativos a CONCESSIONARIA, bem coma aos livros, registos e demais 

5 - A CONCESSIONARIA facultara a ANAC e/ou a lnspecao-Ceral de Financ;:as 

a prestar as entidades fiscalizadoras toda a inforrnacao necessaria, adequada e 

requerida por aquelas para a prossecucao das respetivas func;:6es de fiscalizacao. 

custos/gastos e proveitos/rendimentos irnputaveis ao service concessionado, e 
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obriqacoes resultantes do contrato de concessao, oriqinara a aplicacao a 

CONCESSIONARIA de sancoes contratuais, nos termos e com os limites previstos 

no artigo 329.0 do C6digo dos Contratos Publlcos. 

l - Sem prejufzo das situacoes que poderao dar origem a sequestro ou 

resolucao da concessao, o nao cumprimento pela CONCESSIONARIA das 

(Sancoes contratuais) 

CL4USULA TR/Gls!MA SEXTA 

dada pelo Decreto-Lei n." 208/2004, de 19 de agosto. 

disposto no artigo 23° do Decreto-Lei n° 138/99, de 23 de abril, com a redacao 

termos da lei constitui contraordenacao, punfvel com coima, nos termos do 

A violacao, pela CONCESSIONARIA, seus representantes ou auxiliares, das 

obriqacoes de service publico impostas a exploracao da rota concessionada e 

das determinacoes da Autoridade Nacional da Aviacao Civil proferidas nos 

(Contraordenac;6es) 

CL4USULA TR/Gls/MA QUINTA 
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M = nurnero de meses de carencia (arredondado, por defeito, para 

as unidades), sendo N + M= 12 

3 = Coeficiente multiplicador da penalidade. 

as unidades) 

N = numero de meses de exploracao (arredondado, em excesso, para 

D = deficit real apurado durante o peri odo de exploracao: 

Em que: 

(D/N x M) x 3 

1 - Durante o primeiro ano 

4 - Em caso de interrupcao temporarla ou definitiva dos services diretamente 

imputavel a concesslonaria podera ser aplicada uma sancao, calculada de acordo 

com a seguinte formula: 

inferiores a€ 2.500 (dais mil e quinhentos euros). 

3 - As multas a fixar nos termos do Contrato de Concessao nao poderao ser 

cumprimento das obriqacoes constantes do Contrato de Concessao resulte da 

verificacao de casos de forca maior. 

2 - A CONCESSIONARIA nao serao aplicadas sancoes sempre que o nao 
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c) 0 nao cumprimento da estrutura tarifaria constante da proposta 

apresentada pela CONCESSIONARIA, nos termos do disposto na Clausula 

CONCEDENTE, prevista na Clausula Ouadraqesima Quinta; 

b) A violacao da obriqacao fixada na Clausula Nona e sancionada com uma 

multa de€ 2.500 (dois mile quinhentos euros); 

terminar o incumprimento, ou ate que seja acionada a faculdade do 

multa diaria de€ 2.500 (dois mil e quinhentos euros), ate ao dia em que 

ao inlcio efetivo da exploracao da Concessao, e sancionada com uma 

a) A violacao da obriqacao contratual que vier a ser fixada de acordo com o 

disposto no n° 2 da Clausula Terceira, designadamente no que se refere 

5- Sem prejuizo do regime contraordenacional aplicavel pela violacao das 

obriqacoes de service publico, a violacao das obriqacoes contidas no Contrato 

de Concessao podem ser aplicadas a CONCESSIONARIA as seguintes sancoes: 

por defeito, para as unidades); 

3 = Coeficiente multiplicador da penalidade. 

D = deficit real apurado no ano anterior; 

M = nurnero de meses de carencia no ano em causa (arredondado, 

(D/12 x M) x 3 

2 - Nos restantes anos 
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i) O incumprimento relativo a nao inclusao no sftio da Internet da 

CONCESSIONARIA das regras previstas na Clausula Decima Nona, 

referentes a venda de bilhetes, e sancionado com uma multa de€ 2.500 

(dois mil e quinhentos euros); 

sancionado com uma multa de€ 2.500 (dois mile quinhentos euros); 

h) O nao cumprimento do disposto no n." 5 da Clausula Decima Sexta e 

Clausula Decirna Quarta, e sancionado com uma multa de€ 2.500 (dois 

mil e quinhentos euros); 

e) A violacao da obriqacao fixada nos termos do disposto na Clausula 

Decirna Quinta, e sancionada com uma multa de € 2.500 (dois mil e 

quinhentos euros); 

f) 0 nao cumprimento do piano de exploracao apresentado, e aprovado 

pela ANAC, nos termos das all neas a) e b) da Clausula Oecima Sexta, e 

sancionado com uma multa de€ 5.000 (cinco mil euros); 

g) 0 nao cumprimento dos prazos previstos nas alfneas a) e b) do n." l da 

Clausula Decirna Sexta, e sancionado com uma multa de€ 2.500 (dois 

mil e quinhentos euros); 

d) 0 nao cumprimento do disposto na proposta referente aos meios 

humanos afetos a prestacao de services, tal como referido no n° 4 da 

mil e quinhentos euros); 

Decirna Segunda, e sancionado com uma multa no valor de€ 2.500 (dois 
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2 - A decisao de aplicacao da sancao e da cornpetencia do CONCEDENTE. 

previstas no clausulado anterior e da cornpetencia da ANAC. 

1- A instrucao dos processes referentes a aplicacao de sancoes contratuais 

(Processo) 

CL4USULA TR/Gts/MA Str/MA 

criminal, contraordenacional e civil. 

6 - A apllcacao das presentes sancoes nao prejudica a aplicacao de outras 

que decorrem da lei, nem isenta a CONCESSIONARIA de responsabilidade 

j) A vlolacao da obriqacao fixada no n. 0 5 da Clausula Viqesima Quarta e 

sancionada com uma multa de€ 2.500 (dois mil e quinhentos euros), e 

k) A falta de comunicacao previa prevista no n." 2 da Clausula Viqesirna 

Quinta e sancionada com uma multa de€ 2.500 (dois mil e quinhentos 

euros). 
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1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obriqacoes, a 

CONCESSIONARIA devera prestar uma caucao correspondente a 5% (cinco por 

cento) do preco contratual relativo aos 3 (tres) anos da Concessao, ou, 1 0% (dez 

(Caucao de boa exploracao da concessao) 

CI.AUSULA TRIGls/MA 0/TAVA 

CAPfTULO VII 

CAUc;Ao DE EXPLORAc;Ao 

aplicavel, um prazo nao inferior a 5 (cinco) nem superior a 1 O (dez) dias para 

que esta cumpra a obriqacao em falta. 

5 - No ato de notificacao da sancao, a ANAC fixara a CONCESSIONARIA, se 

respetiva notificacao a CONCESSIONARIA. 

4 - As sancoes a aplicar serao exigidas nos termos e no prazo fixados na 

do Contrato, consubstanciam sancoes contratuais. 

comunicara a Autoridade Nacional da Avlacao Civil as violacoes que, nos termos 

3 - No ambito da sua acao fiscalizadora, a lnspecao-Ceral de Financas 
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o prazo fixado; 

contratuais aplicadas nos termos do contrato ate 1 0 (dez) dias, ap6s 

b) Quando a CONCESSIONARIA nao liquide o valor das sancoes 

independentemente de decisao judicial, designadamente, nos seguintes casos: 

a) Na sltuacao prevista no n. 0 4 da Clausula Viqesirna Quinta; 

3 - 0 CONCEDENTE pode considerar perdida a seu favor a caucao prestada, 

entidade do despacho de aprovacao pelo membro do Governo responsavel pela 

area das financas do ultimo saldo certificado pela lnspecao-Geral de Financ;as, 

se este for a favor da CONCESSIONARIA, ou do reembolso do saldo pela 

CONCESSIONARIA, se este for a favor do Estado. 

seguintes a comunlcacao da Direcac-Ceral do Tesauro e Financas aquela 

2 - O CONCEDENTE devera liberar a caucao nos 30 (trinta) dias uteis 

de decisao judicial. 

quando este seja a favor do Estado, podendo ser executada, independentemente 

favor da CONCESSIONARIA, ou, ate ao reembolso do ultimo saldo da Concessao 

adjudicada seja considerado anormalmente baixo, que devera perdurar ate ao 

termo do processo de aprovacao pelo membro do Governo responsavel pela area 

das flnancas, do ultimo saldo certificado da Concessao, no caso de este ser a 

por cento) daquele preco, quando o preco total resultante da proposta 
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(Alteracoes no amblto de contrato de concessao) 

Ci.AUSULA TR/Gts/MA NONA 

CAPrTULO VIII 

MODIFICAc;OES E EXTINc;AO DA CONCESSAO 

imputavels. 

aereo e da respetiva licenca: 

b) A CONCESSIONARIA nao explora os servicos concessionados durante 

um perfodo de 48 (quarenta e oito) horas, par raz6es que lhe sao 

4 - Para efeitos do presente Caderno de Encargos, deve entender-se coma 

interrupcao definitiva dos servicos, as situacoes em que: 

a) A CONCESSIONARIA deixa de ser titular de um certificado de operador 

concessionado. 

saldo certificado pela lnspecao-Ceral de Hnancas a favor deste ate l O 

(dez) dias, ap6s o prazo fixado; 

d) Em caso de interrupcao definitiva da exploracao do service 

c) Quando a CONCESSIONARIA nao reembolse o CONCEDENTE do ultimo 
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presente Concessao, as seguintes situacoes: 

l - Sao enquadraveis para efeitos de reposicao do equilfbrio financeiro da 

(Reposicao do equilfbrio financeiro) 

Ci.AUSULA QUADRAGtsJMA 

da concessao, nos termos da clausula seguinte. 

3 - A verificacao da previsao contida no nurnero l, podera conferir a 

CONCESSIONARIA, sendo caso disso, direito a reposicao do equilfbrio financeiro 

de aprovacao previa pelo membro do Governo responsavel pela area das 

financ;:as. 

o CONCEDENTE sendo que as referidas alterac;:6es deverao tarnbern ser objeto 

anterior, salvo se da mesma resultar um acrescimo de custo da concessao para 

2 - Compete ao CONCEDENTE executar a medida prevista no nurnero 

circunstancias existentes. 

publico, decorrentes de novas necessidades ou de uma nova ponderacao das 

unilateral do CONCEDENTE, apenas se podera fundar em raz6es de interesse 

l - A eventual irnposicao de alteracoes ao contrato de concessao par ato 
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lugar a reposicao do equilfbrio financeiro da concessao, no prazo maxima de l O 

devera notificar o CONCEDENTE da ocorrencia de qualquer evento que possa dar 

2 - Para os efeitos previstos na presente Clausula, a CONCESSIONARIA 

Encargos. 

equilfbrio financeiro e expressamente previsto no presente Caderno de 

d) Quaisquer outros cases em que o direito de aceder a reposicao do 

apresentacao da proposta, adequadamente justificada; 

combustfvel, expresso em euros, relativamente ao mes anterior da 

Segunda, exceto se em resultado dos mesmos se verificar a suspensao do 

contrato de concessao nos termos da Clausula Ouadraqesirna Primeira; 

c) Variacao superior a 2 5% (vinte cinco por cento) no prec;:o medic do 

b) Ocorrencla de casos de forca maier nos termos da Clausula Triqesima 

Oitava; 

aumento de custos ou uma perda de receitas, que nao seja compensada 

pela indemnlzacao compensat6ria nos termos da Clausula Viqeslrna 

desenvolvimento das atividades integradas na concessao, desde que, em 

resultado direto da mesma, se verifique para a CONCESSIONARIA um 

a) Modlficacao unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, das condicoes de 
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ou mesmo mediante a requisicao dos services de pessoas, de bens e de 

suspender a concessao, em caso de guerra, de estado de sitlo ou ernerqencia, 

1 - 0 CONCEDENTE pode, independentemente de decisao judicial, 

(Suspensao) 

CL4USULA QUADRAGtsJMA PRIME/RA 

CAPrTULO IX 

SUSPENSAO DA CONCESSAO 

partes. 

a tftulo de lucro razoavel, mediante a prorroqacao do prazo de viqencia do 

Contrato se esta for acordada pelas partes ou outra forma acordada entre as 

a CONCESSIONARIA pelo CONCEDENTE, no valor estrito da perda incorrida pela 

CONCESSIONARIA, sobre a qual nao incidira, em caso algum, qualquer adicional 

3 - Havendo lugar a reposicao do equillbrio financeiro da concessao esta 

sera operada mediante a atribuicao de uma indernnizacao compensat6ria direta 

nurnero anterior. 

(dez) dias seguintes a sua ocorrencia, no que refere as sltuacoes previstas no 
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(Sequestro) 

CI.AUSULA QUADRAGtsJMA TERCEIRA 

terminar quando cessar o motivo que lhe tiver dado causa. 

O CONCEDENTE tera o direito de proceder, nos termos da lei, a requisicao 

civil dos bens e dos trabalhadores afetos a concessao, devendo a requislcao 

(Requlsicao civil) 

CI.AUSULA QUADRAGtsJMA SECUNDA 

3 - O perf odo durante o qual a exploracao estiver suspensa sera acre sci do 

ao prazo contratualmente fixado para a duracao da concessao. 

anterior. 

2 - Compete ao CONCEDENTE executar a medida prevista no nurnero 

das Clausulas seguintes. 

orqanizacao afetos a Concessao ou recorrer ao sequestro da mesma, nos termos 
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(Rend i mentos) 

Ci.AUSULA QUADRAGtsJMA QUARTA 

nurnero l. 

3 - Compete ao CONCEDENTE, determinar a execucao da medida prevista no 

imediato o estabelecimento da concessao, logo que lhe seja comunicada a 

decisao de sequestro da concessao par alguma das vias referidas na Clausula 

Ouinquaqeslrna. 

concessao pelo CONCEDENTE obriqara a CONCESSIONARIA a disponibilizar de 

2 - A verlflcacao de qualquer situacao passfvel de motivar o sequestro da 

no n." 2 do artigo 421.0 do C6digo dos Contratos Publicos. 

nomeadamente pela verlflcacao de qualquer uma das circunstancias previstas 

a execucao das medidas necessarias para assegurar o objetivo desta, 

sequestro, tomar conta imediata do estabelecimento da concessao e promover 

emergentes do Contrato ou de quaisquer disposicoes legais apllcaveis a 

concessao, ou estando a mesma iminente, o CONCEDENTE pode, mediante 

- Em caso de incumprimento grave pela CONCESSIONARIA das obriqacoes 
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CAPfTULO X 

TERMO DA CONCESSAO 

for fixado pelo CONCEDENTE. 

CONCESSIONARIA sera notificada para retomar a concessao, no prazo que lhe 

3 - Logo que cessem as raz6es que motivaram o sequestro, a 

restabelecimento da normalidade, na medida em que os rendimentos referidos 

no ponto precedente nao sejam suficientes para o efeito. 

rnanutencao dos services, bem como as despesas necessarlas ao 

2 - A CONCESSIONARIA suportara todos os encargos resultantes da 

peri odo de sequestro. 

c) Entrega do remanescente, se o houver, a CONCESSIONARIA, findo o 

circunstancias que originaram a decisao de sequestro; 

l - Durante todo o perfodo em que perdurar o sequestro da concessao, os 

rendimentos obtidos serao utilizados, por ordem de prioridade, para: 

a) Ocorrer aos encargos resultantes da operacao do service concessionado; 

b) Ocorrer as despesas necessarias ao restabelecimento do normal 

funcionamento do service concessionado por eliminacao das 
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que motivaram o sequestro; 

ap6s sequestro, bem como se, ap6s essa retoma, persistirem as situacoes 

d) Recusa ou impossibilidade de a CONCESSIONARIA retomar a concessao 

causa; 

que tenham sido tomadas medidas adequadas a rernocao da respetiva 

c) Cessacao ou interrupcao da exploracao do service concessionado, sem 

b) Desvio do objeto da concessao: 

a) Atraso no cumprimento da data de inicio da exploracao fixada na 

Clausula Terceira do presente Caderno de Encargos, por peri odo superior 

a sessenta (60) dias; 

obrigac;6es nele previstas, designadamente quando se verifique: 

caso haja por parte da CONCESSIONARIA violacao grave de qualquer das 

do contrato de concessao nos termos e com os fundamentos previstos na lei, 

l - O CONCEDENTE, podera dar por finda a concessao mediante resolucao 

(Resoluc;ao) 

CLAUSULA QUADRAGts/MA QUINTA 

SEC<;AO I 

RESOLU<;AO 
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(Processo) 

CLAUSULA QUADRAGts/MA SEXTA 

concessao. 

i) lncumprimento de decis6es judiciais ou arbitrais relacionadas com a 

h) Dissolucao OU insolvencia da CONCESSIONARIA; 

slstematica inobservancla das normas de qualidade e seguranc;a, quando 

se mostrem ineficazes as demais sancoes aplicaveis; 

g) Oposicao repetida ao exercfcio de flscalizacao, reiterada desobediencia 

as legftimas determinac;6es da Autoridade Nacional da Aviacao Civil, ou 

termos diferentes dos constantes daquela autorizacao: 

f) Recusa ou ornissao em proceder a adequada conservacao e rnanutencao 

dos meios de exploracao afetos a concessao: 

autorizacao previa da Autoridade Nacional da Aviacao Civil, a 

CONCESSIONARIA nao a obtenha ou proceda a sua alteracao daqueles em 

e) Alteracao relevante a contratos e documentos que estando sujeita a 
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Contratos Publicos. 

incumprimento definitivo, nos termos do disposto no Artiga 333° do C6digo dos 

nao forem satisfat6rias, resolver o Contrato de Concessao com fundamento em 

CONCEDENTE pode ainda solicitar explicacoes a CONCESSIONARIA e, se estas 

sejam corrigidas ou reparadas as consequencias derivadas do incumprimento, o 

3 - Caso a CONCESSIONARIA nao cumpra as obrigac;:6es contratuais ou nae 

voos efetuados e/ou em funcao dos incumprimentos verificados. 

reduzir o montante da indernnizacao compensat6ria proporcionalmente aos 

CONCEDENTE deve, independentemente da eventual resolucao do contrato, 

sejam corrigidas ou reparadas as consequencias derivadas do incumprimento, o 

2 - Caso a CONCESSIONARIA nao cumpra as obrigac;:6es contratuais ou nao 

consequencias resultantes desse incumprimento. 

as obriqacoes em falta, assim como, se possfvel, corrija ou repare as 

obrigac;:6es contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, o 

CONCEDENTE notificara a CONCESSIONARIA para que, no prazo fixado, cumpra 

1 - Se a CONCESSIONARIA nao cumprir de forma exata e pontual as 
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executar as garantias prestadas. 

2 - Havendo lugar a responsabilidade da CONCESSIONARIA, sera o montante 

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do CONCEDENTE poder 

de forrnacao de contrato. 

Contratos Publlcos, nao prejudica o direito de indernnlzacao nos termos gerais, 

nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adocao de novo procedimento 

1 - A resolucao do Contrato nos termos do artigo 333.0 do C6digo dos 

(Efeitos da resolucao) 

Ci.AUSULA QUADRACtsJMA 0/TAVA 

do contrato de concessao, proceder ao sequestro da Concessao, 

Em caso de urqencia, o CONCEDENTE podera, antes de proceder a resolucao 

(Sltuacoes u rgentes) 

Ci.AUSULA QUADRAClslMA SU/MA 
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(Comunicac;6es, autorizacoes e aprovacoes) 

ClAUSULA QUINQUAGts/MA 

CAPrTULO XI 

DISPOSl<;OES DIVERSAS 

O CONCEDENTE, depois de ouvida a Autoridade Nacional da Aviacao Civil, 

podera a qualquer momento acordar com a CONCESSIONARIA a revoqacao do 

Contrato de Concessao, nos termos do artigo 3 31. 0 do C6digo dos Contratos 

Publicos. 

(Revogac;ao) 

CI.AUSULA QUADRAGts/MA NONA 

SEC<;AO II 

REVOGA<;AO 
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3 - As comunicacoes previstas no contrato consideram-se efetuadas: 

concurso.osp@anac.pt. 

Autoridade Nacional da Aviacao Civil, Rua B, Ediffcios 4, 5 e 6 - Aeroporto 

Humberto Delgado - 1749-034 Lisboa, Fax: 218 473 585 e endereco eletr6nico: 

e 

endereco eletr6nico: qab.infraestruturas@n,pi.qov.pt 

domidlios do CONCEDENTE: O Estado Portuques, representado pelo Secretario 

de Estado das lnfraestruturas, Rua Barbosa do Bocage n." 5, 1049-039 Lisboa e 

2 - Para efeitos do presente caderno de encargos, considerar-se-ao como 

d) Par correio registado com aviso de rececao, 

ininterrupta"; 

b) Em rnao, desde que comprovadas por protocolo; 

c) Por telefax, desde que comprovadas par "recibo de transmissao 

a) Por correio eletr6nico; 

serao efetuadas por escrito e remetidas por uma das seguintes formas: 

- As cornunicacoes, autorizacoes e aprovacoes decorrentes das 

disposicoes a constar do contrato de concessao, salvo disposicao em contrario, 
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salvo quando se mostre que o mesmo nao teria sido celebrado sem a parte 

viciada. 

declarada nula ou anulavel, tal nao deterrninara a invalidade de todo o contrato, 

No caso de alguma das dtsposicoes do Contrato de Concessao vier a ser 

(lnvalidade parcial) 

Ci.AUSULA QUJNQUAGtsJMA SECUNDA 

estabelecidas no artigo 471.0 do C6digo dos Contratos Publicos. 

Salvo disposicao espedfica constante do Contrato de Concessao, a contagem 

dos prazos fixados no presente Caderno de Encargos aplicam-se as regras 

(Prazos e sua contagem) 

Ci.AUSULA QUJNQUAGtsJMA PRIME/RA 

ou no dia util imediatamente seguinte, e 

b) Na data da assinatura do aviso de rececao, quando remetidas pelo correio. 

a) No pr6prio dia em que forem transmitidas em mao, par telefax ou par 

correio eletr6nico se transmitidas entre as 9.00 horas e as l 7.00 horas 
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CAPfTULO XII 

DISPOSl<;OES FINAIS 

todas as obrigac;6es decorrentes do Contrato. 

todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento da 

exploracao dos services compreendidos na concessao, que sejam observadas 

2 - Constitui especial obriqacao da CONCESSIONARIA promover e exigir de 

1 - As Partes obrigam-se a cooperar e a prestar o auxllio que razoavelmente 

lhes puder ser exigfvel tendo em vista a prossecucao do born desenvolvimento 

da exploracao dos services compreendidos na concessao. 

(Deveres gerais) 

Cl.AUSULA QUINQUAGts/MA TERCEIRA 
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disposic;:6es por que se rege a presente concessao deverao ser por esta 

2 - Todas as duvidas que a CONCESSIONARIA tenha na interpretacao das 

Segunda. 

Contrato de Concessao, deverao ser consideradas as disposic;:6es dos 

documentos que nele se consideram integrados nos termos da Clausula 

l - Na interpretacao, inteqracao ou aplicacao de qualquer disposlcao do 

(Regras de interpretacao) 

CL4USULA QUJNQUAGtsJMA QUINTA 

2 - Enquanto vigorar o Contrato de Concessao, observar -se-ao as suas 

disposic;:6es, bem coma as disposic;:6es dos Anexos que o integram. 

l - 0 Contrato de Concessao estara sujeito a lei portuguesa, com expressa 

renuncia a aplicacao de qualquer outra. 

(Lei apllcavel) 

CL4USULA QUJNQUAGtsJMA QUARTA 

 



Pagina 63 de 78 

litf gio especffico emergente do Contrato. 

nurnero anterior por acordo escrito, decidindo submeter a arbitragem algum 

2 - 0 CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA podem derrogar o disposto no 

outro. 

Tribunal Administrative e Fiscal de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer 

ou resolucao do mesmo, 0 CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA elegem o 

designadamente relativos a interpretacao. execucao, incumprimento, invalidade 

l - Para conhecer de quaisquer litfgios emergentes do Contrato, 

(Fora competente) 

CLAUSULA QUINQUAGtslMA SEXTA 

qualquer tltulo par todas as consequencias derivadas da ma interpretacao, 

submetidas ao CONCEDENTE, sob pena de a CONCESSIONARIA responder a 
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4 do artigo 16.0 do Regulamento (CE) n." 1008/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008 

Cornunicacao da Comissao nos termos do procedimento previsto no n." 

ao Caderno de Encargos 

ANEXO I 
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programada deve ser reforc;:ada em, pelo menos, 60% (sessenta por 

condic;:6es imprevisfveis, a razoes de forc;:a maior ou outras, a capacidade 

Caso as ligac;:oes sejam temporariamente interrompidas devido a 

os meses de maio a setembro, inclusive. 

outubro a abril, inclusive, e duas frequencias diarias de ida e volta durante 

Pelo menos uma frequencia diarla de ida e volta durante os meses de 

-,. Em termos do ruimero de trequenciss mi nimas e capacidades 

2. As obriqacoes de service publico sao as seguintes: 

de 201 8, por um perfodo de 3 (tres) anos, obriqacoes modificadas de 

service publico na rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo. 

2008, relativo a regras comuns de exploracao dos servic;:os aereos na 

Comunidade, o Governo Portuques decidiu impor, a partir de l 5 de marc;:o 

1. Nos termos do disposto no n." 4 do artigo 16.0 do Regulamento (CE) n." 

l 008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 

lrnposlcao de obriqacoes modificadas de service publlco a determinados 

servlcos aereos regulares em Portugal 
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satisfaca a procura. 

exploracao relativo a cada estacao IATA, ate 30 (trinta) dias antes do infcio 

da referida estacao, devendo garantir que a capacidade oferecida 

A Concessionaria devera submeter a aprovacao da ANAC o programa de 

seguir viagem nos voos previstos para as pr6ximas 48 horas. 

• Sempre que o numero de passageiros em lista de espera for superior 

a capacidade da aeronave utilizada na rota, sera efetuado um voo 

adicional, quando aqueles passageiros nao tiverem possibilidade de 

cento). 

voos adicionais nao devera ser inferior a 75% (setenta e cinco por 

liqacoes marftimas regulares. A taxa de ocupacao de cada um desses 

e eventos desportivos e culturais, bem como durante a ausencia de 

• Serao oferecidos voos adicionais para fazer face a trafego 

extraordinarlc, gerado, nomeadamente, pelas festividades religiosas 

Voos adicionais 

exp I oracao. 

cento), a partir do momento em que seja possfvel restabelecer a operacao 

e ate ao escoamento total do trafego acumulado durante a lnterrupcao da 
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A Concesslonaria devera ainda apresentar um piano de dinamlzacao da 

procura, com identlflcacao das principais acoes de marketing e respetivas 

metas de incremento do trafego. O incumprimento do referido piano sera 

de bagagem de porao e 8 (oito) kg de bagagem de rnao, por passageiro. 

No mesmo voo, devera ser acomodado, no mfnimo, 23 (vinte e tres) kg 

adicional no periodo hornoloqo seguinte. 

oferecer devera corresponder ao acrescimo de uma frequencia 

• Se ultrapassar os 80% (oitenta por cento), a capacidade mi nima a 

cento); 

respeitar um coeficiente de ocupacao de 75% (setenta e cinco por 

• Se situe entre 75% (setenta e cinco por cento) e 80% (oitenta por 

cento), a capacidade mfnima a oferecer no perfodo homoloqo 

seguinte sera acrescida do diferencial da oferta que permita 

rota, no perfodo compreendido entre maio e setembro, inclusive: 

Nos anos subsequentes, quando o coeficiente medic de ocupacao numa 

a setembro e de 16.500 lugares de outubro a abril. 

Devera ser oferecida uma capacidade mfnima de 23.500 lugares de maio 
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Salvo em caso de forca maior, o nurnero de voos cancelados por raz6es 

diretamente irnputavels a transportadora nao deve exceder, por cada 

);;- Em termos de continuidade e pontualidade dos services 

horarios das liqacoes entre o Funchal e o Porto Santo se encontram 

devidamente articulados com os das transportadoras aereas que operam 

dee para os principais mercados emissores de trafego para aquela reqlao, 

No ambito do Programa de Exploracao devera ser demonstrado que os 

conexao com um voo proveniente de Lisboa. 

~ uma viagem de regresso, a iniciar entre as 17:00 e as 22:00, 

assegurando, dentro deste periodo, em cada estacao IATA, a 

conexao com um voo destinado a Lisboa, e 

~ uma viagem de ida, com infcio entre as 07:00 e as 10:00, 

assegurando, dentro deste perfodo, em cada estacao IATA, a 

Deverao permitir ao passageiro deslocar-se entre Porto Santo e Funchal 

e efetuar no mesmo dia: 

};;> Em termos de horsrios 

sujeito a penalizacoes com reflexo ao nfvel da cornpensacao financeira, 

cujos pressupostos devem ser estabelecidos no Contrato de Concessao, 
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of Portugal"(AIP). 

Funchal obedecer as condicoes publicadas em "Aeronautical Information 

As liga<;oes devem ser garantidas atraves de aparelhos, devidamente 

certificados para a operacao, devendo as operacoes no aeroporto do 

operacionais 

~ Em termos de categoria de aeronaves utilizadas e condicoes 

interrompidos ap6s um pre-aviso de 6 (seis) meses. 

salvo no caso da excecao anteriormente mencionada, apenas podem ser 

Os services devem ser garantidos durante, pelo menos, um ano civil, e 

Salvo em caso de forca maior, as atrasos superiores a l 5 (quinze) 

minutes, diretamente irnputaveis a transportadora, nao devem afetar 

mais de l 5% (quinze par cento) dos voos. 

programado e em que, pelo menos, um lugar foi reservado. 

"csncelsmento" a nao realizacao de um voo que anteriormente estava 

estacao aeronautica IATA, 2% (dais par cento) do nurnero de voos 

programados, para o perfodo respeitante, entendendo-se par 
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etc.), incluindo pelo menos uma tarifa pex. 

a condicoes especiais (por exemplo: excursao, grupos, eventos, 

b) Uma gama de tarifas especiais adaptadas a procura e subordinadas 

a) Uma tarifa de referenda para a classe econ6mica, sem restricoes. 

A estrutura tarlfarla deve incluir: 

~ Em termos de tarifas 

flores, bem como o correio ea imprensa escrita dlaria, 

de saude e aos produtos peredveis essenciais, como pescado, fruta, 

No transporte de mercadorias, a transportadora aerea devera dar 

prioridade aos produtos de necessidade imediata, tais como 

medicamentos ou outros bens relacionados com a prestacao de cuidados 

de pelo menos 145 (cento e quarenta e cinco) kg por dia, nos voos de ida 

e volta. 

~ Em termos de transporte de carga e correio 

O transporte de carga, incluindo o correio, devera permitir o escoamento 

As aeronaves devem, ainda, possuir condicoes de operacionalidade para 

os passageiros com mobilidade reduzida e para o transporte de macas. 
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euro). 

./ Taxa de sequranca, em conformidade com a leqlslacao em vigor; 

./ Taxa de asslstencla a passageiros de mobilidade reduzida; 

./ Taxa de reserva e ernlssao de bilhete, nos seguintes termos: 

• Em aqencias de viagens e lojas de venda da transportadora, no 

valor maximo de 5€ (cinco euros); 

• Em "Call Centers" ou via internet, no valor maxima de €1 (um 

em vigor; 

./ Taxa de service a passageiros, em conformidade com a leqlslacao 

tarifas acrescem os encargos referentes a: 

A estrutura tarifaria nao inclui taxas, pelo que aos quantitativos das 

estudantes, entre o Porto Santo e o Funchal. 

ii. €29 (vinte e nove euros) - ida e volta nas liqacoes, para 

residentes, entre o Porto Santo e o Funchal; 

i. €39 (trinta e nove euros) - ida e volta nas liqacces, para 

sao as seguintes: 

ensino ou residam noutra parcela do territ6rio nacional. Essas tarifas 

estudantes cujo domidlio ou estabelecimento de ensino se situa no 

Porto Santo e, respetivamente, frequentem estabelecimento de 

c) Tarifas reduzidas reservadas aos residentes no Porto Santo e aos 
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rota em questao. 

Podera ser estabelecida uma penalizacao para o caso de "no-show", que 

nao devera exceder 20% do preco do bilhete aplicado ao passageiro na 

bilhete. 

bem coma outros encargos incorridos ap6s o momenta de aquislcao do 

check-in, embarque prioritario, seguros de viagem, comissoes bancarias, 

a transportadora aerea ou aos seus agentes pelo transporte do passageiro 

e da sua bagagem e corresponde ao somat6rio da tarifa aerea, das taxas 

aeroportuarias (taxa de service a passageiros, taxa de seguranc;a e taxa 

de assistencia a passageiros de mobilidade reduzida) e da taxa de reserva 

e emlssao de bilhete, excluindo os produtos e services de natureza 

opcional, nomeadamente excesso de bagagem, rnarcacao de lugares, 

O preco do bilhete e, assim, o valor monetario, expresso em euro, pago 

que nao estejam referenciadas na presente comunicacao. 

A transportadora aerea nao podera cobrar aos passageiros outras taxas, 
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Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativo a regras comuns de 

do Regulamento (CE) n° l 008/2008 do Parlamento Europeu e do 

licenc;:a de exploracao valida, emitida por um Estado-Membro nos termos 

- podem participar todas as transportadoras aereas titulares de uma 

do seguinte: 

servic;:os, as transportadoras aereas da uniao europeia ficam informadas 

excecional das exlqencias inerentes, nomeadamente, a continuidade dos 

3. Atendendo a irnportancia e especificidade da rota em causa e ao carater 

Aut6noma da Madeira ea implementacao do bilhete corrido. 

parceria com as transportadoras aereas que operem para a Regiao 

inforrnacao adequada, bem como a possibilidade de estabelecer voos em 

distribuicao que, atentas as caracterf sticas dos servic;:os, garanta uma 

de reservas informatizado, sem prejufzo do recurso a outros canais de 

Os voos devem ser comercializados atraves de, pelo menos, um sistema 

),. Em termos de comerctatiracio de voos 

de prestacao do servic;:o. 

O tarifario para o transporte de carga esta sempre sujeito a aprovacao 

previa da ANAC podendo ser objeto de revisao anual ap6s o primeiro ano 
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capacidade de exploracao dessa rota durante um ano, de acordo com as 

apresentar, previamente, um piano econ6mico que comprove a sua 

- as transportadoras que pretendam dar infcio a exploracao de services 

aereos regulares na rota objeto da presente obriqacao deverao 

- tendo em conta a especificidade destas liqacoes, as transportadoras 

tern de demonstrar que a maioria dos membros da tripulacao comercial 

que assegura as Iiqacoes fala e compreende a lfngua portuguesa; 

imprevistas; 

transportadoras capacidade adicional para fazer face a sltuacoes 

piano de exploracao da rota, bem como os meios humanos associados, 

sem prejufzo de, a titulo excecional, poderem subcontratar a outras 

ao cumprimento das obriqacoes modificadas de service publico em 

apreco, incluindo aeronaves de reserva, adequadas para satisfazer o 

inscritas no seu certificado de operador aereo as aeronaves necessarias 

aereos regulares na rota em referenda terao de demonstrar que tern 

- as transportadoras que pretendam dar infcio a exploracao dos services 

operador aereo (COA) adequado; 

exploracao dos services aereos na Comunidade, e de um certificado de 
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as 23:59 horas do 68.0 (sexaqesimo oitavo) dia a contar da data de 

publicacao do anuncio do concurso no Jornal Oficial da Uniao Europeia, 

4. As propostas a ser apresentadas pelos concorrentes na plataforma 

eletr6nica de contratacao publica http: //www.saphety.com, acessfvel ate 

punfvel com coimas. 

- a interrupcao da exploracao do service em causa, sem observancia do 

pre-aviso previsto pelas obriqacoes de service publlco supracitadas, ou o 

nao cumprimento das referidas obriqacoes, constitui contraordenacao 

propostas no Jornal Oficial da Uniao Europeia, nas instalacoes da 

Autoridade Nacional da Avlacao Civil, Rua B, Edificio 4, Aeroporto 

Humberto Delgado, l 749-034 Lisboa, atraves do endereco eletr6nico 

concurso.osp@anac.pt ou, atraves do n." de fax (351) 218473 585 ; 

deverao ser entregues no prazo de 68 (sessenta e oito) dias apos a 

publicacao da Nota lnformativa relativa ao Convite a apresentacao de 

escrupulosamente todas as obriqacoes de service publico estabelecidas, 

em apreco, sem exigir indernnizacao compensat6ria, cumprindo 

obriqacoes impostas, e que demonstre um resultado operacional positivo 

no respetivo piano de exploracao da operacao; 

- as candidaturas para a exploracao de services aereos regulares na rota 
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de forca maier, o montante da indemnizacao compensat6ria podera ser 

reduzido proporcionalmente aos voos nao efetuados. 

Caso a Concessionaria nao possa explorar o service em causa por motives 

Tribunal de Contas, em sede de flscalizacao previa a que esta sujeito o 

Contrato, que se estima ocorra ate 1 5 de rnarco de 2018, contando-se a 

viqencia da Concessao a partir dessa data. 

notificacao da declaracao de conformidade, ou do visto, concedido pelo 

O Contrato de Concessao em regime de exclusividade tera a duracao de 

3 (tres) anos, com termo inicial no quinto dia util seguinte a data da 

proposta. 

O montante exato da indernnizacao compensat6ria finalmente atribufda 

sera determinado anualmente em funcao dos custos/gastos e 

proveitos/rendimentos efetivamente realizados no service de interesse 

geral e devidamente justificados, ate ao limite do montante indicado na 

durante um perfodo de 3 (tres) anos, a partir de 1 5 de rnarco de 201 8 

(com uma reparticao anual). 

devem refletir explicitamente o montante exigido a titulo de 

indernnizacao compensat6ria para a exploracao do service em causa, 
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termo do prazo fixado para a apresentacao das mesmas. 

publica http: //www.saphety.com, desde o dia da publicacao do anuncio 

no Diario da Republica, e patentes na Autoridade Nacional da Aviacao 

Civil, desde o dia da publicacao da Nota lnformativa relativa ao Convite a 

apresentacao de propostas no Jornal Oficial da Uniao Europeia e ate ao 

documentacao com ele relacionadas encontram-se disponfveis para 

consulta dos interessados na plataforma eletr6nica de contratacao 

As obrlqacoes modificadas de service publico, o texto do aviso, publicado 

no Jornal Oficial da Uniao Europeia, e quaisquer inforrnacoes e/ou 

indernnizacao pelos prejufzos sofridos. 

satisfat6rias, resolver o contrato sem pre -aviso e exigir uma 

- Solicitar explicacoes a Concesslonaria e, se estas nao forem 

proporcionalmente aos voos nao efetuados, 

compensat6ri a, indernnizacao da montante 0 Reduzir 

de service publico, as autoridades portuguesas poderao: 

que nae os de forca maior, ou em caso de incumprimento das obriqacoes 

Caso a Concessionarla nao explore a rota em causa por outros motivos 
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publicitado na plataforma eletr6nica de contratacao publica 

http:/Jwww.saphetv.com, ate a data limite para apresentacao de 

propostas, fixada no artigo 14.0 do Programa do Procedimento. 

compensat6ria. Nestas circunstancias, o referido cancelamento e 

para dar infcio a prestacao de services aereos regulares, operacional e 

economicamente sustentaveis, respeitando as obriqacoes modificadas de 

servlco publico impostas para a rota, e sem solicitar indemnlzacao 

(sessenta e oito) dias ap6s a publicacao da Nata lnformativa relativa ao 

Convite a apresentacao de propostas no Jorn al Oficial da Uniao Europeia, 

2008, o presente concurso publico internacional e cancelado, caso uma 

ou diversas transportadoras aereas se apresentem, no prazo de 68 

l 008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 

5. Nos termos do regime jurfdico contido no Regulamento (CE) n." 

 




