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- PROGRAMA DO PROCEDIMENTO CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

1.

Entidade adjudicante, objeto e regras aplicáveis
1.1

A entidade adjudicante é a Fundação Centro Cultural de Belém, uma instituição de direito
privado e utilidade pública, com o número único de matrícula e de identificação de pessoa
coletiva 502.857.145 e sede no Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 1449-003
Lisboa, titular do direito de superfície sobre a área correspondente aos Módulos 1, 2, 3, 4 e
5 do Centro Cultural de Belém (doravante "FCCB").

1.2

O procedimento intitulado CCB New Development destina-se à seleção de um
adjudicatário para a subcessão do direito de superfície sobre a área correspondente aos
Módulos 4 e 5 do Centro Cultural de Belém e respetivos espaços exteriores, devidamente
identificadas na Plantas que constituem o Anexo I do Caderno de Encargos, através da
outorga de um contrato de subcessão de direito de superfície, tendo em vista o
desenvolvimento de projetos para a construção, instalação e exploração de unidade(s)
hoteleira(s), retalho e serviços (lojas e escritórios) e respetivas valências associadas
(doravante “Estabelecimento”) com características mínimas elencadas no Caderno de
Encargos, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos.

1.3

Para os efeitos previstos no número anterior, a Subcessionária assumirá a posição da
FCCB no contrato celebrado em 24 de janeiro de 1989 entre o Estado Português, na
qualidade de dono da obra, e Gregotti Associati Internacional, SRL e Risco, Projetistas e
Consultores de Design, S.A., na qualidade de projetistas, tendo por objeto a elaboração,
fornecimento e execução dos estudos e projetos que constituem o “Projeto para o Centro
Cultural de Belém”, o qual foi alterado por aditamento celebrado em 25 de fevereiro de
1992, sumariado no Anexo III do Caderno de Encargos, no que esteja relacionado com a
elaboração do projeto, do plano urbanístico, arquitetura de exteriores, espaços exteriores e
arruamentos.

1.4

O Código dos Contratos Públicos não é diretamente aplicável ao presente procedimento,
nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo Código, sem prejuízo da aplicação
subsidiária das disposições reguladoras do concurso público para a celebração de
contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens móveis, nos termos
prescritos pelo n.º 2 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, tal como
subsequentemente alterado.
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1.5

O procedimento não tem carácter vinculativo, reservando-se a FCCB o direito de,
livremente, não adjudicar qualquer proposta, nem celebrar qualquer contrato, não gerando
tal decisão, em qualquer circunstância, o direito a indemnização ou compensação a favor
dos participantes no procedimento, designadamente, mas não se limitando a, no que se
refere aos custos de elaboração das candidaturas ou das propostas, oportunidades
perdidas ou as rentabilidades ou lucros esperados.

1.6

As decisões de adoção do presente procedimento e de aprovação do Programa do
Procedimento e do Caderno de Encargos foram tomadas por deliberação do Conselho de
Administração da FCCB, em reunião datada de 16 de novembro de 2018.

1.7

O Anúncio, o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos estão disponíveis
gratuitamente para consulta na página eletrónica da FCCB, com o endereço
https://www.ccb.pt

1.8

A FCCB disponibilizará, no endereço indicado no número anterior, as peças do
procedimento em língua portuguesa.

1.9

Os Anexos ao presente Programa do Procedimento, a seguir identificados, constituem
partes integrantes do mesmo:


Anexo I (Declaração de candidatura)



Anexo II (Declaração de demonstração de capacidade técnica)



Anexo III (Declaração de demonstração de capacidade financeira)



Anexo IV (Convite à apresentação de Propostas)



Anexo V (Declaração de aceitação de Caderno de Encargos)



Anexo VI (Modelo de Proposta de Renda / cânone superficiário)



Anexo VII (Modelo de Proposta de Investimento)



Anexo VIII (Modelo de Avaliação das Propostas)



Anexo IX (Declaração de Habilitação)



Anexo X (Minuta de Garantia Bancária)



Apêndice A (Minuta de Documento de acionamento de Garantia Bancária)



Anexo XI (Pedido de Informação Prévia)

1.10 O procedimento compreende as seguintes fases:
(i)

Publicação de anúncio;

(ii)

Entrega, apreciação e seleção de candidaturas;

(iii)

Apresentação, apreciação e negociação das propostas;

(iv)

Análise das versões finais das propostas e escolha do adjudicatário ou decisão de
não adjudicação.
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2.

Comissão
2.1

O procedimento é dirigido por uma Comissão, constituída por cinco membros efetivos e
dois suplentes, a saber:
Membros efetivos
Professor Doutor Jorge Manuel de Azevedo Henriques dos Santos, que presidirá;
Arq.º Miguel Correia Marques dos Santos;
Eng.º Bernardo Xavier Alabaça;
Eng.º António Manuel Monteiro Ribeiro;
Arq.ª Leonor Picão.
Membros suplentes
Professor Doutor Emanuel José Leandro Maranha das Neves;
Dr. Francisco Cabral Sacadura.

2.2

3.

4.

Compete à Comissão praticar todos os atos e realizar todas as diligências relacionadas
com o procedimento, salvo no que se refere à decisão de adjudicação.

Participantes
3.1

Podem ser candidatos ou concorrentes pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou
estrangeiras, e agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a
atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica
de associação.

3.2

Os membros de um agrupamento candidato ou concorrente não podem ser candidatos ou
concorrentes no procedimento, nos termos do disposto no n.º 3.1, nem integrar outro
agrupamento candidato ou concorrente.

3.3

Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis,
perante a Entidade Adjudicante, pela manutenção da proposta.

3.4

Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes,
devem associar-se, antes da celebração do Contrato, de modo a constituírem uma única
entidade jurídica de direito português.

Esclarecimentos e retificações das peças do procedimento
4.1

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do
procedimento podem ser solicitados até ao termo do primeiro terço do prazo de
apresentação das candidaturas ou das propostas, consoante respeitem à fase da entrega,
apreciação e seleção de candidaturas ou às fases subsequentes.
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5.

4.2

Os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados, através de correio eletrónico, para o
endereço: ccbnewdevelopment@ccb.pt

4.3

No prazo fixado no n.º 4.1, os interessados devem apresentar uma lista na qual
identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do
procedimento por si detetados.

4.4

Os esclarecimentos pedidos nos termos do n.º 4.1 são prestados, por escrito, pela
Comissão, até ao termo do segundo terço do prazo de apresentação de candidaturas ou
propostas, conforme aplicável.

4.5

No prazo fixado no n.º 4.4, a Comissão pode proceder à retificação de erros ou omissões
das peças do procedimento, considerando-se rejeitados todos o que, até ao final daquele
prazo, não sejam por ela expressamente aceites.

4.6

Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a
que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência.

Princípio da colaboração
A FCCB pode solicitar aos candidatos ou concorrentes quaisquer informações complementares
que julgue necessárias para efeitos do disposto nas normas do procedimento ou da lei, devendo
estes prestá-las, por escrito, no prazo que seja fixado.

6.

Prazos
Exceto indicação expressa em contrário, os prazos referidos no presente Programa do
Procedimento são contados em dias seguidos de calendário e passarão para o dia útil seguinte
quando terminarem num sábado, domingo ou dia feriado no concelho de Lisboa.

7.

Impedimentos
7.1

Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades
que:
a)

Se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, em fase de
liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeitas a qualquer meio preventivo
de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou tenham o respetivo
processo pendente, salvo quando se encontrarem abrangidas ou tenham pendente um
plano de recuperação de empresas, judicial ou extrajudicial, previsto na lei;
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b)

Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional, no caso de pessoas singulares, ou, no caso de
pessoas coletivas, quando tenham sido condenados por aqueles crimes a pessoa
coletiva ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência,
e estes se encontrem em efetividade de funções, em qualquer dos casos sem que
entretanto tenha ocorrido a respetiva reabilitação;

c)

Tenham sido objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria
profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de
pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido objeto
de aplicação daquela sanção administrativa os titulares dos órgãos sociais de
administração, direção ou gerência das mesmas e estes se encontrem em efetividade
de funções;

d)

Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal;

e)

Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal
ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

f)

Tenham sido objeto de aplicação de sanção acessória de proibição de participação em
concursos públicos prevista em legislação especial, nomeadamente nos regimes
contraordenacionais em matéria laboral, de concorrência e de igualdade e nãodiscriminação, bem como da sanção a que se refere o artigo 460.º do Código dos
Contratos Públicos, durante o período fixado na decisão condenatória;

g)

Tenham sido objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou
judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento
de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das
normas que imponham essa obrigação, em Portugal ou no Estado de que sejam
nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

h)

Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes
crimes, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de
pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas coletivas, tenham sido
condenados pelos mesmos crimes a pessoa coletiva e os titulares dos seus órgãos
sociais de administração, direção ou gerência das mesmas e estes se encontrem em
efetividade de funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação:
(i)

Participação numa organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo
2.º da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 2008;

(ii)

Corrupção, tal como definida no artigo 3.º da Convenção relativa à luta contra a
corrupção em que estejam implicados funcionários da União Europeia ou dos
Estados-Membros da União Europeia e no n.º 1 do artigo 2.º da Decisão-Quadro
2003/568/JAI do Conselho, de 22 de julho de 2003, e nos artigos 372.º a 374.ºB do Código Penal;
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(iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
(iv) Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal como definidos
no artigo 1.º da Diretiva n.º 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;
(v) Infrações terroristas ou infrações relacionadas com um grupo terrorista, tal como
definidas nos artigos 3.º e 4.º da Diretiva n.º 2017/541, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à luta contra o terrorismo, ou
qualquer infração relacionada com atividades terroristas, incluindo
cumplicidade, instigação e tentativa, nos termos do artigo 14.º da referida
diretiva;
(vi) Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos, tal como definidos
no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 5 de abril de 2011;
i)

Tenham, a qualquer título, prestado, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio
técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira
vantagem que falseie as condições normais de concorrência;

j)

Tenham diligenciado no sentido de influenciar indevidamente a decisão de contratar
do órgão competente, de obter informações confidenciais suscetíveis de lhe conferir
vantagens indevidas no procedimento, ou tenham prestado informações erróneas
suscetíveis de alterar materialmente as decisões de exclusão, qualificação ou
adjudicação;

k)

Estejam abrangidas por conflitos de interesses que não possam ser eficazmente
corrigidos por outras medidas menos gravosas que a exclusão;

l)

Tenham acusado deficiências significativas ou persistentes na execução de, pelo
menos, um contrato público anterior nos últimos três anos, tendo tal facto conduzido à
resolução desse contrato por incumprimento, ao pagamento de indemnização
resultante de incumprimento, à aplicação de sanções que tenham atingido os valores
máximos aplicáveis nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 329.º do Código dos Contratos
Públicos, ou a outras sanções equivalentes.

7.2

O disposto nas alíneas d) e e) do n.º 7.1 aplica-se sem prejuízo dos regimes de
regularização de dívidas fiscais e dívidas à Segurança Social em vigor.

7.3

O candidato ou concorrente que se encontre numa das situações referidas nas alíneas b),
c), g), h) ou l) do n.º 7.1 pode demonstrar que as medidas por si tomadas são suficientes
para demonstrar a sua idoneidade para a execução do contrato e a não afetação dos
interesses que justificam aqueles impedimentos, não obstante a existência abstrata de
causa de exclusão, nomeadamente através de:
a)

Demonstração de que ressarciu ou tomou medidas para ressarcir eventuais danos
causados pela infração penal ou falta grave;
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b)

Esclarecimento integral dos factos e circunstâncias por meio de colaboração ativa com
as autoridades competentes;

c)

Adoção de medidas técnicas, organizativas e de pessoal suficientemente concretas e
adequadas para evitar outras infrações penais ou faltas graves.

7.4

Tendo por base os elementos referidos no número anterior, bem como a gravidade e as
circunstâncias específicas da infração ou falta cometida, a Comissão pode tomar a decisão
de não relevar o impedimento.

7.5

As sanções de proibição de participação em procedimentos de formação de contratos
públicos que tenham sido aplicadas, ou consideradas válidas mediante decisão transitada
em julgado, não são passíveis de relevação nos termos do presente número.

CAPÍTULO II
FASE DA ENTREGA, APRECIAÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATURAS

8.

Candidaturas
8.1

As candidaturas devem ser apresentadas na sede da FCCB, Direção Financeira e

Administrativa, no Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 1449-003 Lisboa, ou
remetidas por correio eletrónico, com aposição de selo temporal, para o endereço
ccbnewdevelopment@ccb.pt até às 17h00 (dezassete horas) do dia que para o efeito é
indicado no Anúncio.
8.2

Quando as retificações ou os esclarecimentos prestados sobre as peças do procedimento,
no atinente à fase de entrega, apreciação e seleção de candidaturas, sejam comunicados
para além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentação de
candidaturas é prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado.

8.3

As candidaturas podem ser apresentadas em suporte físico, devendo ser entregues em
invólucros fechados, lacrados e opacos, contendo no exterior a designação do
procedimento e o nome do candidato; devem ser incluídas versões informáticas de todos
documentos apresentados, gravados numa pendrive ou num CD, nos formatos PDF, DWG
ou Word, conforme aplicável.

8.4

Caso sejam apresentadas por correio eletrónico, a mensagem de correio eletrónico e cada
um dos documentos que a acompanham devem ser digitalmente assinados por quem tenha
poderes para vincular o candidato.
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9.

Capacidade Técnica
9.1

Apenas serão admitidos os candidatos que demonstrem possuir a capacidade técnica
adequada à execução do contrato.

9.2

No caso de o candidato ser um agrupamento, a capacidade técnica de um dos membros
do agrupamento aproveita aos restantes membros; no caso de o candidato recorrer à
capacidade de entidades terceiras para cumprimento dos requisitos de capacidade técnica,
aplicar-se-á o disposto no artigo 11.4 do presente Programa do Procedimento.

9.3

Os requisitos mínimos de capacidade técnica são, cumulativamente, os seguintes:
a)

Experiência mínima de 5 (cinco) anos consecutivos na gestão, simultânea ou
sucessiva de, pelo menos, dois estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual
ou superior a Upper Midscale (correspondente à classificação, na legislação
portuguesa, de quatro estrelas ou superior), em linha com as tendências internacionais
de Lean Luxury e Lifestyle;

b)

Ter sob sua gestão, no momento da apresentação da candidatura, pelo menos:

c)

(i)

Dois ou mais estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual ou superior
a Upper Midscale (correspondente à classificação, na legislação portuguesa, de
quatro estrelas ou superior) e

(ii)

Um ou mais estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual ou superior
a Upper Midscale (correspondente à classificação, na legislação portuguesa, de
quatro estrelas ou superior) sob uma mesma marca que, no seu conjunto,
detenha uma implantação internacional, com o mínimo de 250 (duzentos e
cinquenta) quartos em mais do que um país.

Ter uma experiência mínima de três anos consecutivos na gestão da componente de
retalho e/ou serviços em ABL (Área Bruta Locável) mínima de 1.000 m2, com, no
mínimo, 50% de ocupação de retalho.

10. Capacidade Financeira
10.1 Apenas serão admitidos os candidatos que demonstrem possuir a capacidade financeira
adequada à execução do contrato.
10.2 Caso o candidato seja um agrupamento, a capacidade financeira de um dos membros do
agrupamento aproveita aos restantes membros.
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10.3 A aferição dos requisitos mínimos da capacidade financeira dos candidatos é feita com base
na documentação entregue, respeitante aos três últimos exercícios, tendo em conta os dois
indicadores seguintes, que serão aplicados de forma cumulativa:
10.3.1 Fórmula matemática
O requisito mínimo de capacidade financeira traduz-se na seguinte fórmula
matemática:

𝑽

𝒕

𝑹

𝒇

sendo:
V – o valor económico mínimo estimado do contrato, indicado exclusivamente para
efeitos de capacidade financeira dos candidatos, que se fixa em 65M€ (sessenta e
cinco milhões de euros);
t – a taxa de juro EURIBOR, a seis meses, acrescida de 200 pontos base, divulgada
à data da publicação do anúncio do procedimento;
R – o valor médio dos resultados operacionais do candidato nos últimos três
exercícios, calculado com recurso à seguinte função:
𝑅

∑

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑖
3

sendo EBITDA (i):
a)

No caso de candidatos com contabilidade organizada nos termos do Sistema
de Normalização Contabilística (SNC) criado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009,
de 13 de julho, o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento
e impostos, definidos como previsto no Anexo 2 da Portaria n.º 225/2015, de
24 de julho;

b)

No caso de candidatos não abrangidos por qualquer dos sistemas
contabilísticos mencionados nas alíneas anteriores, o resultado obtido antes
de depreciação, gastos de financiamento e impostos definidos como previsto
no Anexo 2 da Portaria n.º 225/2015, de 24 de julho, que se reproduz no
Anexo III.

(i): i=1; i=2; i=3 corresponde aos três últimos exercícios
f – um fator, igual a 1
Os valores indicados devem ser expressos em € (euros), ao câmbio da data das
demonstrações financeiras.
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10.3.2 Autonomia financeira
Os candidatos devem preencher o requisito mínimo de autonomia financeira,
comprovando que o resultado médio dos três últimos exercícios findos da divisão
dos capitais próprios pelo ativo total líquido é superior a 30%.
Para a demonstração deste requisito, os candidatos devem apresentar os
documentos a que se refere o ponto 11.5 deste Programa do Procedimento.
(i)

No caso de o candidato se ter constituído há menos de três exercícios, para
efeitos do cálculo de R só são tidos em conta os resultados operacionais do
candidato nos exercícios concluídos, sendo o denominador da função
adaptado em conformidade.

(ii)

No caso previsto no n.º 10.2, o membro, ou membros, do agrupamento que
lhe confiram capacidade financeira nos termos estipulados deste artigo terá,
ou terão em conjunto, obrigatoriamente, em caso de adjudicação, de manter
uma participação social na Subcessionária não inferior a 30% do capital social
desta.

11. Documentos da Candidatura
11.1 Os candidatos terão de apresentar uma declaração elaborada em conformidade com o
modelo constante do Anexo I deste Programa do Procedimento e subscrita pelo candidato
ou por representante com poderes para o vincular, juntando o documento que comprova os
poderes da(s) pessoa(s) que a assina(m).
11.2 No caso de a candidatura ser apresentada por um agrupamento candidato, a declaração
referida no n.º 11.1 deve ser assinada pelo representante dos membros que o integram,
caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de representação emitidos por
cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada
por todos os seus membros ou respetivos representantes.
11.3 Para demonstrar a sua capacidade técnica, os candidatos deverão apresentar uma
declaração de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Programa do
Procedimento.
11.4 Quando o candidato recorra à capacidade técnica de entidades terceiras para efeitos do
preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, a respetiva candidatura é,
ainda, instruída com uma declaração de cada uma dessas entidades através da qual estas
se comprometam incondicionalmente a disponibilizar essa capacidade técnica ao
candidato, de forma a permitir a execução das prestações objeto do contrato a celebrar.
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11.5 Para demonstrar a sua capacidade financeira, os candidatos, ou, no caso de um
agrupamento, todos os membros do agrupamento, deverão apresentar os seguintes
documentos:
a)

Informação Empresarial Simplificada (IES), ou documento equivalente, referentes aos
três últimos exercícios e validadas pelos serviços de finanças;

b)

Demonstrações de resultados dos últimos três exercícios concluídos, desde que com
as respetivas contas legalmente aprovadas, sendo que, se o candidato for um
agrupamento e se o membro com maior participação se tiver constituído há menos de
três exercícios, este só tem de apresentar esta informação relativa aos exercícios
concluídos;

c)

Uma declaração relativa aos requisitos mínimos de capacidade financeira de acordo
com o modelo constante do Anexo III deste Programa do Procedimento.

11.6 Todos os documentos devem estar redigidos em língua portuguesa ou inglesa, devem ser
entregues em papel e em suporte informático e devem ser organizados pela ordem em que
estão elencados no presente artigo.
11.7 Os documentos que estejam redigidos em língua inglesa devem ser acompanhados de
tradução certificada nos termos legais, a qual prevalece, para todos os efeitos, sobre os
documentos traduzidos.

12. Análise das Candidaturas
No dia útil imediato ao da data limite prevista no Anúncio para a apresentação das candidaturas,
a Comissão analisa as candidaturas apresentadas, por forma a determinar os candidatos que
demonstram os requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira previstos no Anúncio.

13. Relatório Preliminar
13.1 Após a análise das candidaturas e a aplicação às mesmas do critério de admissão, a
Comissão elabora fundamentadamente um relatório preliminar no qual deve propor a
admissão dos candidatos que revistam os requisitos mínimos exigidos.
13.2 No relatório preliminar, a Comissão propõe a exclusão das candidaturas que não
demonstrem os requisitos de capacidade técnica e financeira exigidos ou relativamente às
quais se verifique a inobservância de qualquer das disposições aplicáveis do presente
Programa do Procedimento, nomeadamente as que tenham sido apresentadas depois do
termo fixado para a sua apresentação, as que não contenham todos os documentos ou não
cumpram todas as formalidades exigíveis ou as que tenham sido apresentadas por
candidatos relativamente aos quais se verifica um impedimento.
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14. Audiência Prévia
Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, a Comissão envia-o a todos os
candidatos, fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias úteis, para se pronunciarem, por
escrito.

15. Relatório Final
15.1 Cumprido o disposto no artigo anterior, a Comissão elabora um relatório final devidamente
fundamentado no qual pondera as observações dos candidatos, mantendo ou modificando
o teor e as conclusões do relatório preliminar.
15.2 O relatório final constitui decisão de exclusão dos candidatos que devam ser excluídos e
de admissão dos demais.
15.3 O relatório final deverá ser notificado a todos os candidatos.

CAPÍTULO III
FASE DA APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS

16. Convite
Todos os candidatos admitidos nos termos do n.º 15 devem ser convidados a apresentar as
respetivas propostas, de acordo com o modelo constante do Anexo IV ao presente Programa do
Procedimento.

17. Propostas
17.1 As propostas devem ser apresentadas, em envelope fechado, lacrado e opaco, contendo
no exterior a designação do procedimento e o nome do candidato; devem ser incluídas
versões informáticas de todos os documentos apresentados, gravados numa pendrive ou
num CD, nos formatos PDF, DWG ou Word, conforme aplicável, a entregar na sede da
FCCB, no Centro Cultural de Belém, DFA - Direção Financeira e Administrativa, Praça do
Império, 1449-003 Lisboa, até às 17h00 (dezassete horas) do dia que para o efeito é
indicado no Convite, devendo ser constituídas por:
(i)

3 (três) exemplares em papel;

(ii)

1 (um) exemplar em suporte digital.
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17.2 As propostas devem, com respeito pelos parâmetros base definidos no Caderno de
Encargos, incluir os seguintes documentos:
a)

Declaração de aceitação do Caderno de Encargos
Declaração elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo V ao
presente Programa do Procedimento, assinada pelo representante do concorrente, ou,
no caso de um agrupamento concorrente, observando-se o disposto no n.º 11.2, sendo
que os concorrentes devem, também, declarar que se vinculam a manter a proposta
apresentada por um período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do termo
do prazo fixado para a apresentação das propostas;

b)

Proposta de renda (cânone superficiário)
Documento com a indicação do valor da renda anual (cânone superficiário), em Euros,
com exclusão do IVA; a proposta de preço deve respeitar o previsto neste Programa
do Procedimento, nomeadamente no n.º 18, e deve ser apresentada de acordo com o
modelo constante do Anexo VI deste Programa do Procedimento.

c)

Memória Descritiva 1: Memória Descritiva do Conceito e Posicionamento do
Estabelecimento
Documento caracterizador do Estabelecimento, nas suas diversas componentes de
desenvolvimento.
A Memória Descritiva do Conceito e Posicionamento do Estabelecimento deve
apresentar imagens de referência ou “moodboards” para os interiores do hotel e
restantes valências, elucidativa do tipo de ocupação pretendida para os espaços e
deve ser organizada por capítulos devidamente identificados, por forma a
corresponderem aos subfatores de avaliação indicados no ponto 2.1 do Modelo de
Avaliação das Propostas, contido no Anexo VIII deste Programa do Procedimento;

d)

Memória Descritiva 2: Memória Descritiva do
Organização do Estabelecimento

Planeamento,

Investimento

e

Documento definidor do planeamento do investimento, nas fases da construção,
exploração e manutenção do estabelecimento nas suas diversas componentes (hotel
e comércio/serviços) e da organização que deve ser organizado por capítulos
devidamente identificados, por forma a corresponderem aos subfatores indicados no
ponto 2.2 do Modelo de Avaliação das Propostas, contido no Anexo VIII deste
Programa do Procedimento.
Para efeitos de investimento, os valores devem ser apresentados a preços constantes
de janeiro de 2019.
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17.3 As propostas a apresentar devem ter em conta
a)

A documentação de registo e caderneta predial relativos ao objeto da subcessão
incluída no Anexo I do Caderno de Encargos;

b)

As características qualitativas, físicas, técnicas e construtivas mínimas obrigatórias
referidas no Anexo II do Caderno de Encargos.

17.4 Não é admissível a apresentação de propostas variantes, nem com alterações,
condicionantes ou reservas ao disposto no Caderno de Encargos.
17.5 Todos os documentos devem estar redigidos em língua portuguesa ou em língua inglesa,
devem ser entregues em papel e em suporte informático e devem ser organizados pela
ordem em que estão elencados no presente artigo.
17.6 Os documentos que estejam redigidos em língua inglesa devem ser acompanhados de
tradução certificada nos termos legais, a qual prevalece, para todos os efeitos, sobre os
documentos traduzidos.
17.7 As propostas devem ser entregues em suporte físico, em invólucros fechados, lacrados e
opacos, contendo no exterior a designação do procedimento e o nome do concorrente;
devem ser incluídas versões informáticas de todos documentos apresentados, gravados
numa pendrive ou num CD, nos formatos PDF, DWG ou Word, conforme aplicável.

18. Renda (cânone superficiário)
Constitui motivo especial de exclusão de proposta a apresentação de um valor global de renda
anual (cânone superficiário) inferior aos seguintes montantes:
a)

€300.000,00 (trezentos mil euros), sem IVA, no período correspondente à primeira fase
de execução do Contrato que será desde a assinatura do Contrato até à abertura ao
público (seja em soft opening seja em operação plena) do estabelecimento hoteleiro o
qual deverá ser, no máximo, de quatro anos de vigência;

b)

€900.000,00 (novecentos mil euros), sem IVA, no período correspondente à segunda
fase de execução do Contrato, a partir da abertura ao público (seja em soft opening
seja em operação plena) do estabelecimento hoteleiro ou uma vez transcorridos quatro
anos de vigência do Contrato.

19. Inspeção ao local
19.1 Durante o prazo para apresentação de propostas, os concorrentes podem inspecionar o
espaço objeto do presente procedimento e realizar nele os reconhecimentos que
entenderem indispensáveis à elaboração das propostas ou que influam no modo de
execução das obras, em dia e hora a marcar previamente com a FCCB, não podendo
posteriormente invocar o desconhecimento das condições dos locais objeto do direito de
superfície a transmitir ou imputar qualquer responsabilidade a esse título à FCCB.
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19.2 Para efeitos do número anterior, os pedidos de inspeção deverão ser solicitados à FCCB,
até 3 (três) dias úteis antes da data pretendida e, em qualquer caso, não poderão ocorrer
após a data limite de apresentação das propostas.
19.3 Entende-se que, com a apresentação da proposta, o concorrente se inteirou localmente das
condições de realização de todos os trabalhos a efetuar, tendo procedido a todas as
avaliações, indagações e medições que considerou para o efeito necessárias e tendo
averiguado todos os factos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento de todos os
trabalhos a realizar no espaço objeto do direito de superfície a transmitir e para a respetiva
utilização.
19.4 Os trabalhos de inspeção são realizados por exclusiva conta e risco dos concorrentes,
competindo-lhes suportar todos os encargos daí resultantes.

20. Abertura das Propostas
20.1 A Comissão abre as propostas, em sessão privada, no primeiro dia útil seguinte à data limite
prevista no Anúncio para a apresentação das propostas.
20.2 Podem assistir à sessão referida no número anterior os concorrentes e seus
representantes, devidamente credenciados.
20.3 Da sessão de abertura das propostas será lavrada ata, a qual será assinada pela Comissão
e pelos concorrentes presentes.

21. Relatório Preliminar de Admissão das Propostas
21.1 Após a abertura das propostas, a Comissão elabora um relatório preliminar no qual deve
propor a exclusão das propostas relativamente às quais se verifique a inobservância de
qualquer das disposições aplicáveis do presente Programa do Procedimento ou do Caderno
de Encargos e a admissão das demais.
21.2 A título exemplificativo, devem ser excluídas as propostas que:
21.2.1 Tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação;
21.2.2 Não contenham todos os documentos ou não cumpram todas as formalidades
exigíveis, incluindo, mas não se limitando, a organização e identificação dos itens
incluídos nas Memórias Descritivas 1 e 2 conforme o disposto no Anexo VIII;
21.2.3 Apresentem atributos que violem os parâmetros base fixados no presente
Programa do Procedimento ou no Caderno de Encargos;
21.2.4 Impliquem a inobservância de vinculações aplicáveis ou que revelem a existência
de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear
as regras da concorrência;
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21.2.5 Que tenham sido apresentadas por concorrentes relativamente aos quais se
verifique um impedimento.

22. Audiência Prévia
Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, a Comissão envia-o a todos os
concorrentes, fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias úteis, para se pronunciarem, por
escrito.

23. Relatório Final de Admissão das Propostas
23.1 Cumprido o disposto no artigo anterior, a Comissão elabora um relatório final devidamente
fundamentado no qual pondera as observações dos concorrentes, mantendo ou
modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar.
23.2 O relatório final constitui decisão de exclusão dos concorrentes que devam ser excluídos e
de admissão dos demais.
23.3 O relatório final deverá ser notificado a todos os concorrentes.

24. Negociação
24.1 Os concorrentes cujas propostas tenham sido admitidas poderão participar em negociação,
para o que devem ser notificados, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis, da
data, da hora e do local da sessão de negociação.
24.2 As negociações decorrem no mesmo período e separadamente com cada um dos
concorrentes, sendo conduzidas pela Comissão que dirige o procedimento, estabelecendose como limite máximo o número de duas rondas de negociação.
24.3 As condições apresentadas nas propostas são livremente negociáveis, não podendo
resultar das negociações condições globalmente menos favoráveis para a FCCB do que as
inicialmente apresentadas.
24.4 Os concorrentes devem fazer-se representar nas sessões de negociação pelos seus
representantes legais e pelos respetivos assessores, mas as delegações não poderão
ultrapassar 4 (quatro) elementos; no caso de agrupamentos concorrentes, a sua
representação, nas sessões de negociação, deve, obrigatoriamente, ser assegurada por
um representante comum, com poderes para obrigar o agrupamento, munido dos
instrumentos de representação emitidos por cada um dos membros do agrupamento.
24.5 Das sessões de negociação são lavradas atas, das quais constam a identificação dos
concorrentes e o resultado final das negociações.
24.6 As atas devem ser assinadas pelos membros da Comissão e pelos concorrentes.
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25. Apresentação das Versões Finais das Propostas
25.1 Após as sessões de negociação, a Comissão notifica os concorrentes que tenham
participado na negociação para apresentarem, em prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis,
as versões finais integrais das suas propostas, na sede da FCCB, no Centro Cultural de
Belém, Direção Financeira e Administrativa, Praça do Império, 1449-003 Lisboa, até às
17h00 (dezassete horas) do dia em que terminar aquele prazo.
25.2 É aplicável às versões finais das propostas o disposto no n.º 17, com as necessárias
adaptações.
25.3 As versões finais integrais das propostas não podem conter atributos diferentes dos
resultantes da negociação e constantes das atas referidas no artigo anterior e não podem
conter condições globalmente mais desvantajosas do que as constantes da versão inicial
proposta apresentada pelo mesmo concorrente.
25.4 As propostas apresentadas no termo da fase de negociação substituem aquelas que hajam
sido inicialmente apresentadas.
25.5 As propostas finais são disponibilizadas simultaneamente a todos os concorrentes no dia
seguinte ao da sua apresentação.
25.6 Caso algum concorrente não tenha participado na fase de negociação, ou, tendo
participado na fase de negociação, não entregue a versão final da sua proposta, será
considerada a sua proposta inicial.

26. Critérios de Avaliação das Propostas
26.1 A avaliação das propostas será feita segundo o critério da proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os seguintes fatores:
a)

Renda (cânone superficiário): 65%;

b)

Qualidade técnica da proposta: 35%.

26.2 Deve ser proposta uma renda anual (cânone superficiário), a pagar nos termos indicados
no Caderno de Encargos, respeitando os valores mínimos, sem IVA, indicados no n.º 18,
devendo os concorrentes indicar os valores por si propostos a preços constantes de janeiro
de 2019.
26.3 O modelo de avaliação das propostas é o definido no Anexo VIII.
26.4 As classificações serão, caso tal se justifique, arredondadas para a segunda casa decimal,
sendo os valores entre 0 e 4 arredondados por defeito e os valores entre 5 e 9 arredondados
por excesso.
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26.5 Em caso de empate, deve ser adjudicada a proposta que apresentar o valor mais elevado
de renda anual (cânone superficiário); caso ainda assim se verifique um empate, o
desempate far-se-á por sorteio, realizado na presença da Comissão e dos concorrentes
que desejem assistir.

CAPÍTULO IV
FASE DA ANÁLISE DAS VERSÕES FINAIS DAS PROPOSTAS E DA ADJUDICAÇÃO

27. Relatório Preliminar
Após a análise das versões finais das propostas e aplicações dos critérios de adjudicação
previstos no n.º 26, a Comissão elabora um relatório fundamentado no qual deve propor a
ordenação das mesmas, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se se verificar,
nesta fase, qualquer dos motivos de exclusão previstos neste Programa do Procedimento.

28. Audiência Prévia e Relatório Final
28.1 Elaborado o relatório referido no artigo anterior, a Comissão envia-o aos concorrentes para
que, querendo, se pronunciem por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
28.2 Cumprido o disposto no número anterior, a Comissão elabora um relatório final,
devidamente fundamentado, com indicação da ordenação final das propostas e com
indicação das propostas excluídas.
28.3 O relatório final, juntamente com os demais elementos que compõem o procedimento, é
enviado ao Conselho de Administração da FCCB, para que este delibere sobre as propostas
nele contidas.
28.4 A decisão de adjudicação ou de cancelamento do procedimento é comunicada, em
simultâneo, a todos os concorrentes, incluindo aqueles que não foram selecionados para a
fase de negociações, acompanhada do relatório final de avaliação.

29. Sociedade Subcessionária e Documentos de Habilitação
29.1 No prazo de 10 (dez) dias úteis após a comunicação da adjudicação, deve ser constituída
pelo adjudicatário a sociedade com quem será assinado o contrato.
29.2 O adjudicatário deve entregar, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da
decisão de adjudicação, os seguintes documentos de habilitação:
a)

Prova de constituição da sociedade cessionária e da participação no respetivo capital
de todos os membros do agrupamento adjudicatário ou do adjudicatário, se este for
constituído por apenas uma entidade;
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b)

Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas
alíneas b), d), e) e h) do n.º 7.1 do presente Programa do Procedimento;

c)

Declaração elaborada nos termos do Anexo IX ao presente Programa do
Procedimento;

d)

A caução referida no Caderno de Encargos, prestada através de garantia bancária
emitida nos termos da minuta que consta do Anexo X a este Programa do
Procedimento.

29.3 Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo
adjudicatário nos termos do número anterior ou se verifique a falta de algum deles por
motivos não imputáveis ao adjudicatário, poderá ser concedido um prazo adicional de 5
(cinco) dias úteis, destinado ao seu suprimento.
29.4 Os documentos de habilitação devem ser redigidos em língua portuguesa.

30. Não apresentação dos Documentos de Habilitação
30.1 A adjudicação caducará se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar
os documentos de habilitação nos prazos previstos no artigo anterior.
30.2 Sem prejuízo da participação à entidade competente para o procedimento criminal, a
falsificação de qualquer documento de habilitação ou a prestação de falsas declarações
determina a caducidade da adjudicação.
30.3 Em caso de caducidade da adjudicação, o Conselho de Administração da FCCB pode
adjudicar a proposta ordenada em segundo lugar.

31. Minuta do contrato
31.1 Depois de aprovada a minuta do contrato, o adjudicatário é notificado, assinalando-se os
ajustamentos propostos, se for caso disso.
31.2 A minuta do contrato a celebrar, incluindo já eventuais ajustamentos, considera-se aceite
pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos 5
(cinco) dias úteis subsequentes à respetiva notificação.

32. Assinatura do contrato
32.1 A assinatura do contrato, a celebrar por escritura pública, terá lugar no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da decisão de adjudicação, prorrogável por igual período por decisão
da FCCB.
32.2 O adjudicatário será notificado pela FCCB com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis da data, hora e local em que ocorrerá a assinatura do contrato.
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33. Comunicações
33.1 Salvo no que se refere a entrega das propostas, todas as comunicações referentes ao
presente procedimento deverão:
a)

Se enviadas à FCCB, ser remetidas exclusivamente por e-mail para o endereço
ccbnewdevelopment@ccb.pt devendo ser assinados pelo representante do
concorrente;

b)

Se enviadas aos concorrentes, ser remetidas exclusivamente por e-mail para os
endereços que estes deverão indicar à FCCB nos termos deste Programa do
Procedimento, devendo ser assinadas pelo Presidente da Comissão ou por dois dos
seus membros.

33.2 Não são consideradas quaisquer comunicações que não cumpram os requisitos do número
anterior.
33.3 Os concorrentes podem alterar o endereço de e-mail que indicaram à FCCB através de
comunicação enviada nos termos do n.º 33.1, que produzirá efeitos no quinto dia seguinte
ao do seu envio.
33.4 Nas comunicações, apenas podem ser anexados ficheiros em formato PDF não editável,
em formato Word ou Excel editável e em formato DWG.
33.5 Nas comunicações pode ser usado o formato ZIP de compressão de dados e/ou ser uma
só comunicação desdobrada em tantas quantas sejam necessárias em razão da sua
dimensão em megabytes, devendo, nesse caso, ser indicado no campo Assunto o texto
CCB New Development.
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- Anexo I -

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
(1 página)
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- Anexo I DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
1.

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante legal
de [firma, número de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por firmas, números de
identificação fiscal e sedes], tendo tomado conhecimento das peças do procedimento de
negociação para a celebração de CONTRATO DE SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE
SOBRE OS MÓDULOS 4 E 5 DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM, vem por este meio
apresentar a sua candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes documentos
destinados à qualificação: [enumerar documentos]

2.

Para o efeito declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações
previstas número 7 do Programa do Procedimento.

3.

Para quaisquer comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento, deve ser utilizado
o seguinte endereço de correio eletrónico: ccbnewdevelopment@ccb.pt

4.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a
caducidade da adjudicação, sem prejuízo da eventual participação à entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

5.

O declarante confirma, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o seu
consentimento no que respeita à cedência e tratamentos dos dados do presente procedimento de
negociação para efeitos de comunicação com a Fundação Centro Cultural de Belém e publicitação
dos resultados nos sites institucionais da Fundação Centro Cultural de Belém.
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- Anexo II -

DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(2 páginas)
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- Anexo II DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante de [firma,
número de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por firmas, números de identificação
fiscal e sedes], tendo tomado conhecimento das peças do procedimento de negociação para a
celebração do CONTRATO DE SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS MÓDULOS
4 E 5 DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM, declara, sob compromisso de honra, para efeitos de
comprovação dos requisitos de capacidade técnica, que [a sua representada / os membros do seu
representado a seguir indicados] desempenhou[aram] ou desempenha[m] as seguintes atividades:
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Atividade / Experiência

Experiência mínima de 5 (cinco) anos consecutivos na
gestão, simultânea ou sucessiva, de, pelo menos, dois
estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual
ou superior a Upper Midscale (correspondente à
classificação, na legislação portuguesa, de quatro
estrelas ou superior), em linha com as tendências
internacionais de Lean Luxury e Lifestyle
Estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual
ou superior a Upper Midscale (correspondente à
classificação, na legislação portuguesa, de quatro
estrelas ou superior)

Designação

Localização

Duração da atividade

Proponente

Marca e n.º de quartos /
abrangência internacional

N/A
_____ a _____
N/A
_____ a _____

_____ a _____

_____ a _____

Estabelecimentos hoteleiros com posicionamento igual
ou superior a Upper Midscale (correspondente à
classificação, na legislação portuguesa, de quatro
estrelas ou superior) sob uma mesma marca que, no
seu conjunto, detenha uma implantação internacional,
com o mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) quartos
em mais do que um país.

_____ a _____

Estabelecimentos de retalho e/ou serviços em ABL
(Área Bruta Locável) mínima de 1000 m2 com, no
mínimo, 50% de ocupação de retalho, geridos por
períodos consecutivos de pelo menos três anos

_____ a _____
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- Anexo III -

DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
(3 páginas)
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- Anexo III DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante de [firma,
numero de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por […]], tendo tomado conhecimento
das peças do procedimento de negociação para a celebração do CONTRATO DE SUBCESSÃO DE
DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS MÓDULOS 4 E 5 DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM,
declara, sob compromisso de honra, para efeitos de comprovação dos requisitos de capacidade
financeira, que os elementos de informação abaixo indicados constituem a expressão da verdade e se
encontram de acordo com as Demonstrações de Resultados dos Relatórios e Contas da sua
representada [caso se trate de um agrupamento, indicar o nome do membro cuja capacidade financeira
aproveitará aos demais] relativos aos últimos três exercícios concluídos e com as contas legalmente
aprovadas:

(valores em Euros)

Ano N-2

Ano N-1

Ano N

R

EBITDA

Obtêm-se então os seguintes valores que garantem o cumprimento do requisito mínimo de capacidade
financeira definido no artigo 10.3 do Programa do Procedimento:

Parâmetros

Valores

Vxt
Rxf

Sendo:


N, o último exercício concluído desde que com as respetivas contas legalmente aprovadas;



V × t ≤ R × f, o requisito mínimo de capacidade financeira definida artigo 10.3 do Programa do
Procedimento;
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V, o valor económico mínimo estimado do contrato, indicado exclusivamente para efeitos de
capacidade financeiras dos candidatos, fixado no artigo 10.3 do Programa do Procedimento;



t, a taxa de juro EURIBOR a seis meses, acrescida de 200 pontos base, divulgada à data da
publicação do anúncio do procedimento;



f, o fator indicado no artigo 10.3 do Programa do Procedimento;



R, o valor médio dos resultados operacionais do candidato nos exercícios N-2, N-1 e N,
calculado com recurso à seguinte função:

𝑅

∑

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 i
3

Mais se obtém, quanto à autonomia financeira, que o resultado médio dos três últimos exercícios findos
resultante da divisão dos capitais próprios pelo ativo total é superior a 30%.

(A)

(B)

(A) / (B)

Capital Próprio
(valores em Euros)

Ativo Líquido
(valores em Euros)

AUTONOMIA
FINANCEIRA

Ano N-2
Ano N-1
Ano N
Média
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Anexo 2 da Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho
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- Anexo IV -

CONVITE
(2 páginas)
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- Anexo IV CONVITE

Lisboa, […] de […] de 2019
Registada com AR

Assunto: Convite para a apresentação de propostas no âmbito do procedimento intitulado CCB NEW
DEVELOPMENT, CONTRATO DE SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS
MÓDULOS 4 E 5 DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM

Exmos. Senhores,
No âmbito do procedimento acima identificado, e tendo V. Exas. sido qualificados de acordo com a
decisão de qualificação notificada em [_____], serve o presente para convidar V. Exas. a apresentar
proposta, nos termos e condições que a seguir se indicam:
1.

Este Convite para a apresentação de propostas é dirigido pela Fundação Centro Cultural de
Belém, uma instituição de direito privado e utilidade pública com o número único de matrícula e
identificação de pessoa coletiva 502857145 e sede no Centro Cultural de Belém, Praça do
Império, 1449-003 Lisboa (doravante, "FCCB") que, por via do Decreto-Lei n.º 361/91, de 3 de
outubro, foi investida na titularidade do direito de superfície relativamente aos terrenos afetos à
construção dos Módulos 4 e 5 do Centro Cultural de Belém.

2.

O presente Convite é enviado simultaneamente a todos os candidatos admitidos.

3.

O procedimento destina-se à seleção de um adjudicatário com vista à subcessão do direito de
superfície que tem por objeto a área correspondente aos módulos 4 e 5 do Centro Cultural de
Belém e respetivos espaços exteriores, melhor identificada nas Plantas que constituem o
Anexo I ao Caderno de Encargos, através da outorga de um contrato de subcessão do direito de
superfície relativo àquele bem e à construção, instalação e exploração de um estabelecimento
com as características mínimas identificadas no Caderno de Encargos.

4.

Qualquer esclarecimento sobre o presente procedimento deve ser remetido para o endereço de
correio eletrónico: ccbnewdevelopment@ccb.pt
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5.

A proposta deve ser entregue até às 17h00 (dezassete) horas do dia que corresponder ao termo
do prazo fixado no Anúncio, e ser apresentada nos termos do disposto no Programa do
Procedimento.

6.

O presente procedimento não tem caráter vinculativo, reservando-se a FCCB o direito de,
livremente, não adjudicar qualquer proposta, nem celebrar qualquer contrato, em qualquer
circunstância, não gerando tal decisão qualquer direito indemnizatório ou compensatório a favor
dos participantes, designadamente no que se refere aos custos de elaboração de proposta ou a
rentabilidades ou lucros esperados.

7.

Para suporte ao desenvolvimento de estudos para a instalação do estabelecimento, são juntos
ficheiros em formato PDF e DWG contendo a documentação do Pedido de Informação Prévia
aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, constante do Anexo XI ao Programa do
Procedimento.

A FCCB aproveita para salientar que o presente Convite não se encontra sujeito ao Código dos
Contratos Públicos, designadamente a sua Parte II, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do
mesmo Código. A apresentação de proposta na sequência deste convite significa a adesão
incondicional de V. Exas. a este entendimento.
Colocamo-nos desde já à Vossa disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que entendam
necessário sobre este assunto.
Na expectativa de uma resposta de V. Exas., apresentamos os melhores cumprimentos.
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- Anexo V -

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS
(1 página)
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- Anexo V DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS
1.

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante de
[firma, número de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por firmas, números de
identificação fiscal e sedes], tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos
relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de negociação para a
celebração de CONTRATO DE SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS
MÓDULOS 4 E 5 DO CENTRO CULTURAL DE BELÉM, declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas cláusulas.

2.

Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos:
[enumerar documentos da proposta]

3.

Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do
referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4.

Declara, igualmente, que se vincula a manter a sua proposta por um período de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.

5.

Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações
previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e no artigo 7 do Programa do
Procedimento.

6.

Quando a Fundação Centro Cultural de Belém o solicitar, o concorrente obriga-se a apresentar os
documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e)
e h) do n.º 1 do artigo 7.1 do Programa do Procedimento.

7.

O declarante tem pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados
nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da
adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada, sem prejuízo da eventual
participação às entidades competentes para efeitos de responsabilidade criminal e
contraordenacional.
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- Anexo VI -

MODELO DE PROPOSTA DE RENDA (CÂNONE SUPERFICIÁRIO)
(1 página)
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- Anexo VI MODELO DE PROPOSTA DE RENDA (CÂNONE SUPERFICIÁRIO)

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante de [firma,
número de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por firmas, números de identificação
fiscal e sedes], obriga-se a pagar à entidade adjudicante uma renda anual (cânone superficiário)
correspondente aos seguintes montantes (sem IVA):
1. Primeiros quatro anos de vigência do contrato ou, se anterior, até à data de abertura ao
público do estabelecimento hoteleiro (seja em soft opening, seja em operação plena):
‐

O valor de €300.000,00 (trezentos mil Euros);

2. Período subsequente:
‐

[indicar valor proposto].

[Data]
[Assinatura]
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- Anexo VII -

MODELO DE PROPOSTA DE INVESTIMENTO
(1 página)
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- Anexo VII MODELO DE PROPOSTA DE INVESTIMENTO
(A integrar na Memória Descritiva 2)
Fundação Centro Cultural de Belém
Construção, Exploração e Manutenção dos Módulos 4 e 5 e Espaços
Exteriores - Estimativa de investimento
Construção
un

€ / m2

….€
(total)
total

Módulo 4 (usos previstos:
retalho e escritórios)
Construção abaixo do solo

3,010 m2

…..€

…..€

Construção acima do solo
Pátio (arranjos exteriores)
Total

7,170 m2
1,050 m2

…..€
…..€

…..€
…..€
…..€

Construção abaixo do solo

7,275 m2

…..€

…..€

16,330 m2

…..€

…..€

4,030 m2

…..€

…..€

Módulo 5 (usos previstos: hotel)
Construção acima do solo, sem
FF&E
Espaços exteriores (pátio +
terraços ajardinados)
FF&E
Total

V.G.

…..€
…..€

Espaço público
Infraestruturas enterradas,
pavimentos, arborização,
mobiliário urbano, etc.
Outros (gestão, estudos, projetos, fiscalização, etc.)

(discriminar)

…..€

…..€

(discriminar)

….€
(total)
…..€

(discriminar)

…..€

Manutenção (valor anual)

….€
(total)

Outros
Notas:

…..€

….€
(total)

Exploração (valor anual)

Manutenção dos edifícios
Manutenção FF&E (Furniture,
Fixtures & Equipment)

…..€
9,203 m2

(discriminar)

…..€
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- Anexo VIII -

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
(4 páginas)
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- Anexo VIII MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

1.

Princípios Gerais
As propostas serão classificadas numa escala de 0 a 100 pontos.
As propostas serão classificadas de acordo com a pontuação obtida nos seguintes fatores:
a)

Qualidade Técnica da Proposta (QP)

b)

Valor da Renda Anual (Cânone Superficiário) (VRA)

A proposta economicamente mais vantajosa (PEMV) será aquela que obtiver a maior pontuação,
a qual será calculada através da média ponderada das classificações obtidas em cada um dos
critérios e subcritérios, de acordo com a seguinte fórmula:
PEMV = QP + VRA

2.

Qualidade Técnica da Proposta
O critério QP baseia-se na avaliação dos documentos indicados nas alíneas c) e d) do ponto 17.2
do presente Programa, no âmbito do qual, estes serão apreciados de acordo com os subfatores
a seguir indicados.

2.1

Estabelecimento – Conceito e Posicionamento (cfr. Memória Descritiva 1)
Adequação da proposta do estabelecimento hoteleiro igual ou superior à categoria Upper
Midscale, com a correspondente equivalência na componente de retalho e serviços (área
hoteleira: 65-70% e área de retalho e/ou serviços: 30-35%), de acordo com os seguintes
subsubfatores:
2.1.1 Modelo do estabelecimento hoteleiro
(i)

Proposta global para o hotel, contendo a descrição de todos os serviços a
disponibilizar, dimensão prevista para o hotel em número de quartos, dimensão
de outras áreas e respetivos serviços; devendo incluir mood boards de interior
design;

(ii)

Modelo organizativo da gestão e da exploração, nº de pessoas / função no
estabelecimento, preços a praticar.

2.1.2 Área de Retalho e/ou Serviços
Proposta global para a área de retalho e/ou serviços a disponibilizar, devendo incluir
mood-board de interior design, marca a utilizar, tipologias, branding e imagem
associados;

43 / 56

2.1.3 Modelo de articulação do Estabelecimento com o CCB, nas valências do seu Centro
de Congressos e Reuniões e Centro de Espetáculos.

2.2

Planeamento, Investimento e Organização (cfr. Memória Descritiva 2)
Adequação da proposta do estabelecimento hoteleiro e da componente de retalho e/ou
serviços, de acordo com os seguintes subsubfatores:
2.2.1 Planeamento geral e completo, com definição precisa das diferentes fases de
desenvolvimento, desde o projeto até à abertura ao público (seja em soft opening,
seja em operação plena);
2.2.2 Estimativa de investimento em construção, exploração e manutenção, seguindo o
Modelo do Anexo VII deste Programa do Procedimento (para efeitos de investimento
previsto por rúbricas, os valores devem ser apresentados a preços constantes de
janeiro de 2019);
2.2.3 Organização
Descrição do modelo organizativo das equipas responsáveis pela execução,
exploração e manutenção do estabelecimento no período abrangido pela subcessão,
bem como indicação da percentagem referencial mínima em ano de cruzeiro a afetar
à manutenção do estabelecimento.

3.

Valor da renda anual (cânone superficiário)
O fator VRA baseia-se na avaliação do documento indicado na alínea b) do artigo 17.2 e 18, no
âmbito do qual é apreciado o valor da renda anual (cânone superficiário) para o período de
vigência do contrato.

4.

Classificação
As propostas serão classificadas nos seguintes termos:

4.1

Qualidade Técnica da Proposta: máximo 35 pontos
A.

A ponderação dos subfactores e dos subsubfatores será a seguinte:
(a) (Memória Descritiva 1) Estabelecimento – Conceito e Posicionamento (CP): de 0
a 100 pontos - ponderação: 60%
(i)

Proposta global para o estabelecimento hoteleiro: de 0 a 100 pontos –
ponderação: 40%

(ii)

Modelo organizativo da gestão e da exploração: de 0 a 100 pontos –
ponderação: 30%

(iii) Proposta global para a área de retalho e/ou serviços a disponibilizar: de 0
a 100 pontos – ponderação: 20%
(iv) Articulação com o CCB: 0 a 100 pontos – ponderação: 10%
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(b) (Memória Descritiva 2) Planeamento, Investimento e Organização (PIO): de 0 a
100 pontos - ponderação: 40%

B.

(i)

Planeamento: de 0 a 100 pontos – ponderação: 35%

(ii)

Estimativa de investimento: de 0 a 100 pontos – ponderação: 40%

(iii)

Organização: de 0 a 100 pontos – ponderação: 25%

A pontuação atribuída a cada subsubfator será a seguinte:


90-100 pontos: proposta de muito boa qualidade e elevado grau de caracterização
das diferentes componentes;



70-89 pontos: proposta de boa qualidade e com um bom grau de caracterização
das diferentes componentes;



50-69 pontos: proposta de qualidade satisfatória e com um suficiente grau de
caracterização das diferentes componentes;



26-49 pontos: proposta de qualidade fraca e com um insuficiente grau de
caracterização das diferentes componentes;



0-25 pontos: proposta de muito fraca qualidade e com um medíocre grau de
caracterização das diferentes componentes.

A pontuação do critério da Qualidade Técnica da Proposta é obtida através da fórmula:
QP = CP + PIO
Em que:
CP = 0,6 x [(i) x 0,40) + (ii) x 0,30) + (iii) x 0,20) + (iv) x 0,10)]
PIO = 0,4 x [(i) x 0,35) + (ii) x 0,40) + (iii) x 0,25)]
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4.2

Valor da Renda Anual (cânone superficiário): máximo 65 pontos
Valor da Renda Anual (cânone superficiário), a partir da data de abertura ao público (seja
em soft opening seja em operação plena) do estabelecimento hoteleiro: 0 a 65 pontos

Valor da Renda Anual
(Cânone Superficiário)

Pontos

900.000€

20,0

950.000€

22,5

1.000.000€

25,0

1.050.000€

27,5

1.100.000€

30,0

1.150.000€

32,5

1.200.000€

35,0

1.250.000€

37,5

1.300.000€

40,0

1.350.000€

42,5

1.400.000€

45,0

1.450.000€

47,5

1.500.000€

50,0

1.550.000€

52,5

1.600.000€

55,0

1.650.000€

57,5

1.700.000€

60,0

1.750.000€

62,5

= ou > 1.800.000€

65,0
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- Anexo IX -

DECLARAÇÃO
(1 página)
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- Anexo IX DECLARAÇÃO
1.

[Nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante de
[firma, número de identificação fiscal e sede / agrupamento composto por firmas, números de
identificação fiscal e sedes], concorrente no procedimento de negociação para a celebração de
CONTRATO DE SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS MÓDULOS 4 E 5 DO
CENTRO CULTURAL DE BELÉM, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada
não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos
Contratos Públicos e no artigo 7 do Programa do Procedimento.

2.

O declarante junta em anexo [ou indica… como endereço do sítio da Internet onde podem ser
consultados] os documentos comprovativos de que a sua representada não se encontra nas
situações previstas nas alíneas b), d), e), e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e
nas alíneas b), d), e), e i) do artigo 7.1 do Programa do Procedimento.

3.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a
caducidade da adjudicação, sem prejuízo da eventual participação à entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

[Local], [data] [Assinatura]
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- Anexo X -

GARANTIA BANCÁRIA
(3 páginas)
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- Anexo X GARANTIA BANCÁRIA

O Banco [●], com sede em [●], NIPC [●], com o capital social integralmente realizado de € [●],
representado por [●] e [●], na qualidade de [●], com poderes para o ato, adiante designado por
"Garante", a pedido do seu cliente [●] adiante designado por "Ordenante", e tendo pleno conhecimento
de que:
(a)

O Ordenante é outorgante, na qualidade de cocontratante, do CONTRATO DE
SUBCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE OS MÓDULOS 4 E 5 DO CENTRO
CULTURAL DE BELÉM, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, adiante designado por
"Contrato de Subcessão de Direito de Superfície", firmado em [●] com a Fundação Centro
Cultural de Belém, uma instituição de direito privado e utilidade pública com o número único
de matrícula e identificação de pessoa coletiva 502857145 e sede no Centro Cultural de
Belém, Praça do Império, 1449-003 Lisboa, adiante designada por "Beneficiária",

(b)

Nos termos do disposto no Contrato de Subcessão de Direito de Superfície, é obrigação do
Ordenante a constituição de uma caução no valor mínimo de 5% do montante
correspondente à soma das rendas anuais indicadas na proposta adjudicada, destinada a
assegurar o cumprimento de todas as obrigações que para o Ordenante decorrem daquele
contrato.

Pela presente garante, na qualidade de principal pagador, e em favor da Beneficiária, o pontual
cumprimento pelo Ordenante de todas as obrigações que para o Ordenante decorrem do Contrato de
Subcessão de Direito de Superfície, nos seguintes termos e condições:
1.

A presente garantia assegura o pagamento de qualquer quantia que seja pela Beneficiária pedida
ao Garante ate ao montante máximo de [●] (extenso);

2.

A presente garantia poderá igualmente ser acionada pela Beneficiária no caso de ocorrer rescisão
do Contrato de Subcessão de Direito de Superfície, nos termos aí previstos;

3.

A presente garantia bancaria é autónoma, irrevogável, incondicional e à primeira solicitação,
obrigando-se o Garante a pagar à Beneficiaria, por uma ou mais vezes, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de solicitação que Ilhe seja por esta dirigida, qualquer quantia por ele
indicada até à concorrência do valor garantido;

4.

No caso de o termo do prazo indicado em 3. supra ocorrer em dia em que os Bancos não estejam
abertos ao comercio na cidade de Lisboa, o pagamento solicitado pela Beneficiária deverá estar
disponível, atá às 12 (doze) horas do primeiro dia útil imediatamente seguinte, na conta bancária
para o efeito indicada pela Beneficiária na solicitação referida no número anterior;
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5.

O Garante aceita, definitiva, irrevogável e incondicionalmente, que não tem o direito de apreciar,
em nenhuma circunstância, a legalidade ou a justeza dos pedidos que lhe forem endereçados
pela Beneficiária, renunciando, expressamente e sem reservas, ao benefício da prévia excussão
dos bens do Ordenante e ao direito de contestar a validade dos pedidos efetuados e dos
pagamentos que realizar ao abrigo desta garantia;

6.

O Garante procederá ao pagamento das quantias que lhe forem solicitadas pela Beneficiária
independentemente de autorização ou concordância do Ordenante, cuja solicitação lhe está, em
todo o caso, vedada, ou a prévia notificação deste;

7.

O Garante não poderá opor à Beneficiária qualquer meio de defesa ou exceção que o Ordenante
pudesse invocar perante a Beneficiária, e não poderá operar qualquer compensação com créditos
que eventualmente detenha sobre a Beneficiária;

8.

Se o Garante for por lei obrigado a deduzir quaisquer quantias sobre os montantes pagos à
Beneficiária, obriga-se a entregar-lhe, a cada solicitação, um montante líquido igual ao valor
reclamado, considerando-se nesse caso que o montante garantido é reduzido apenas no valor do
pagamento líquido efetuado à Beneficiária;

9.

Os pedidos que, ao abrigo desta garantia, forem pela Beneficiária dirigidos ao Garante, deverão
respeitar os termos constantes do Apêndice A e ser-lhe-ão remetidos por carta registada enviada
para o enderenço nela indicado, que lhe pertence.

10. O prazo de que o Garante dispõe para realizar o pagamento conta-se, para todos os efeitos, a
partir da data da receção da carta acima referida;
11. Os pagamentos a efetuar pelo Garante nos termos desta garantia serão processados através de
transferência bancária para a conta constante do pedido remetido pela Beneficiária, com datavalor não posterior ao prazo indicado em 3. supra;
12. A presente garantia constitui uma garantia à solicitação permanente e manter-se-ão em vigor
mesmo após a liquidação ou dissolução do Ordenante, da nomeação de um administrador da
insolvência ou da emissão de despacho a declarar a insolvência, nos termos da legislação
aplicável;
13. Sem prejuízo do disposto em 15. infra, as obrigações do Garante e os direitos da Beneficiária não
serão afetados por qualquer ato ou facto jurídico que ocorra nas relações jurídicas que entre
qualquer um dos Ordenante, Beneficiária, Garante ou qualquer terceiro se estabeleçam no futuro
ou existam no momento de emissão desta garantia;
14. Se alguma das disposições da presente garantia for julgada nula ou ilegal, manter-se-ão em vigor
as restantes, com as adaptações que se revelarem necessárias;
15. A presente garantia só poderá ser alterada com o acordo expresso e escrito da Beneficiária;
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16. A presente garantia permanecerá em vigor até à data referida na cláusula [•] do Contrato de
Subcessão de Direito de Superfície, podendo ser atendida qualquer reclamação que ao Garante
seja endereçada após as 17 (dezassete) horas do último dia daquele prazo;
17. Quando expirar o prazo da presente garantia ou se encontrar pago o montante total garantido, o
original deste documento deverá ser devolvido pela Beneficiária ao Garante;
18. A presente garantia está sujeita à lei Portuguesa e o foro da Comarca de Lisboa é exclusivamente
competente para dirimir qualquer litígio que com ela se relacione.
O Garante declara ainda que:
(i)

É-lhe possível e legal a emissão desta garantia nos termos nela exarados.

A emissão desta garantia não viola qualquer lei, regulamento ou instrução que de algum modo limite o
montante de crédito que pode ser concedido pelo Garante a um único mutuário ou cliente.

[Local, data de emissão]

(Nome completo do(s) signatário(s) e qualidade em que assina(m).
Reconhecimento das assinaturas nessa qualidade)
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- Apêndice A -

Minuta do Documento de Acionamento da Garantia Referente a Caução
(1 página)
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- Apêndice A Minuta do Documento de Acionamento da Garantia Referente a Caução

Ex.mos Senhores,
[designação da instituição e morada para envio de eventual acionamento da garantia]

Lisboa, [●]
Ref.: Garantia Bancária n.º [●] emitida em [●]
Pela presente, e nos termos da Garantia por V. Exas. emitida em [●] a favor da Fundação Centro
Cultural de Belém, uma instituição de direito privado e utilidade pública com o número único de
matrícula e identificação de pessoa coletiva 502857145 e sede no Centro Cultural de Belém, Praça do
Império, 1449-003 Lisboa, em referência ao pontual cumprimento das obrigações que para a [_____]
resultam do Contrato de Subcessão de Direito de Superfície, vimos reclamar de V. Exas. a quantia
global de [●], que nos é devida pelo Ordenante, e que nos deverá ser entregue nos termos do disposto
naquela Garantia por transferência bancária ordenada para a nossa conta IBAN [●] junto do [●].

Com os nossos melhores cumprimentos,
(Nome completo do(s) signatário(s) e qualidade em que assina(m)
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- Anexo XI -

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA
(2 partes)

55 / 56

- Anexo XI PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA À CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA





Parte 1
‐

RISCO – Memória Descritiva (Maio.2017):

17 páginas

‐

RISCO – Fotografias do Imóvel (Maio.2017):

6 páginas

‐

RISCO – Peça Desenhada LNU 101 CA:

1 desenho

‐

RISCO – Peça Desenhada LNU 102 CA:

1 desenho

‐

RISCO – Peça Desenhada LNU 103 CA:

1 desenho

Parte 2
‐

Documentação da Câmara Municipal de Lisboa e respetivos anexos:

36 páginas
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1. Introdução
A Fundação Centro Cultural de Belém pretende promover a construção dos Módulos 4 e 5 do
Centro Cultural de Belém, através de um concurso para selecção de um promotor.
Previamente ao lançamento do concurso, pretende obter da Câmara Municipal de Lisboa,
Direcção Geral do Património Cultural e demais entidades, parecer sobre o Estudo Preliminar
de Arquitectura

que integrará o referido concurso e a que se refere a presente Memória

Descritiva.
Este Estudo Preliminar visa estabelecer uma morfologia base que permita aos concorrentes
,
elaborarem os seus estudos e apresentarem as respectivas propostas. O desenvolvimento do
projecto passará sempre pela apresentação de um projecto de licenciamento e pela realização
de novas consultas às entidades.

2. Antecedentes
O projecto inicial do CCB, vencedor do concurso realizado em 1988, previa a construção de
5 módulos, dos q'i~aisapenas 3 foram construídos

(Fig. 1).

Os módulos 1, 2 e 3, respectivamente Centro de Reuniões, Centro de Espectáculos e Centro
de Exposições, eram, e são, o elemento principal do projecto original e encontram-se
perfeitamente

integrados

"complementares",

hoje

na área monumental de Belém. Os módulos 4 e 5, apesar de

são da maior importância para Lisboa e para o Centro Cultural de Belém,

pelos seguintes motivos:
Asseguram uma ligação digna entre os Jerónimos e a Torre de Belém, que actualmente se
faz pelo passeio da Av. da India, em condições de pouco conforto para os peões.
Permitem abrir uma nova ligação (visual, pedonal e viária) entre a encosta do Restelo e o
rio.
Poderão gerar dinâmicas que influenciem a requalificação do Bairro do Bom Sucesso, até
à Av. da Torre de Belém.
Permitem dar saída, para poente, ao percurso com origem na Praça do Império, atraindo
mais visitantes para o Centro Cultural.
Criam uma fonte de financiamento fundamental para a sustentabilidade da Fundação CCB.

Flg. 1 - Módulos

1 a 5

Nos diversos estudos realizados entre 1992 e 2016 os usos dos módulos 4 e 5 variou entre a
hotelaria,

habitação,

documentação
volumétricas,

comércio,

e auditório).
no entanto

eventos e equipamentos

Estes diferentes

nunca se perderam

culturais

(biblioteca,

usos deram origem a diferentes
os princípios

da proposta

centro

de

soluções

apresentada

a

concurso e que consistiam em dar sequência ao percurso pedonal Jerónimos / Torre de
Belém, pelo interior do Centro, e fazer a transição entre a monumental idade da Praça do
Império e a fragmentação do bairro do Bom Sucesso.

3. Enquadramento

no Plano Director Municipal de Lisboa

Os terrenos destinados aos módulos 4 e 5 estão qualificados na planta de ordenamento do
POM como Espaços Consolidados - Espaços Centrais e Residenciais - Traçado urbano C.
Inicialmente considerou-se

que o desenvolvimento do projecto poderia ser concretizado por

"operação de loteamento" ou por "obra de edificação".

Na opção de operação de operação de loteamento

o índice máximo a observar seria de 1.2,

podendo ser majorado até 1.5 através de créditos de construção.
Na opção obra de edificação a edificabilidade

à envolvente

e da profundidade

de empena

isolados não há regra de profundidade
A maior diferença

adequada

referência do loteamento,

das cérceas justificáveis

aos usos propostos

de loteamento

com a Superfície vegetal ponderada

a Svp teria de ser superior

uma vez que as regras para os logradouros

com a norma da profundidade

a 0.4 da área de

estão directamente

de empena, não há um valor de Svp a cumprir.

Não sendo possível cumprir a Svp exigida numa operação de loteamento
redução de edificabilidade),

a opção de concretizar

e não sendo possível pedir dispensa desta exigência,

adoptou-se

definido para as operações
de loteamento.
'icomo referência uma edificabilidade

como referência o índice de 1.2 que está

Nesta parcela, com uma área de 20.198 m2, temos

máxima de 24.000 m2.

Na operação urbanística a realizar devem ser observados
de cedência e de lugares de estacionamento
No caso das cedências
no artigo 88.

(sob pena de uma

este projecto através de uma operação de loteamento ficou afastada.

Ainda assim, na solução apresentada

0

(em edifícios

com o parâmetro A superior a 0,2 também aplicado a esta área.

,
No caso ae obra de edificação,

significativa

face

de empena).

entre os dois cenários relaciona-se

(Svp). No caso de operação

relacionadas

ficaria dependente

os parâmetros de cálculo das áreas

público e privado.

para espaços verdes e equipamentos

POM, uma vez que esta obra de edificação

loteamento:

30 m2/1 00m2 de superfície de pavimento.

de terreno

imediatamente

a poente do Módulo

deve ser adoptado

é equiparável

o previsto

a uma operação

de

Nestas cedências não é incluída a faixa

3, cedida

para o prolongamento

da Rua

O. Lourenço de Almeida.
Face à edificabilidade

prevista, a área de cedência necessária é de cerca de 7.200 m2, não

sendo possível atingir esta área na zona de intervenção.
No caso dos lugares de estacionamento

(públicos

e privados)

o cálculo

é mais difícil de

efectuar porque os usos estão ainda em aberto, existindo diferenças significativas
a prever entre habitação e hotelaria.

nos lugares

Uma vez que esta área está integrada no sub-sistema
observada

a limitação

de 50 m de frente contínua

disposição

admite excepções,

da Frente Ribeirinha Ocidental deve ser
nas construções

no caso de intervenções

urbanísticas

paralelas ao Rio. Esta
cujo programa não seja

compatível com estas exigências, ou se a CML considerar estas intervenções
importância

para a cidade, devendo nestes casos, ser promovido

Dada a proximidade
encontrem

vestígios

cumprimento

de excepcional

um debate público.

do terreno ao rio, é possível que no decorrer da obra de escavação
arqueológicos.

Nessa

eventualidade,

o

da lei, no que respeita à salvaguarda do património

CCB

estará

se

atento

ao

dar continuidade

às

arqueológico.

4. Proposta
Os princípios

gerais

que orientam

principais intenções enunciadas
-

a presente

proposta

no projecto de concurso,

Estabelecer relações de continuidade

procuram

das quais destacamos:

com os módulos 1, 2 e 3, ao nível dos alinhamentos

de fachadas e cérceas.

-

Dotar os Módulos 4 e 5 de uma escala e arquitectura
Módulos 1, 2 e 3, contribuindo

menos monumental

dos que os

assim para a transição de escala entre a Praça do Império

e o Bairro e Convento do Bom Sucesso.

-

Dar continuidade

ao sistema de terraços ajardinados,

do lado da Avenida da índia, embora

no Módulo 5 estes possam ter um carácter menos público.

-

Construir

uma praça no cruzamento

do pedonal Nascente/Poente

com o prolongamento

da Rua D. Lourenço de Almeida.

Criar um sistema

de espaços

públicos

em direcção

sequencia ao percurso interno dos módulos 1, 2 e 3.

à Av. da Torre de Belém, dando

4.1

Novos espaços públicos

Com base nos princípios
espaços

públicos:

enunciados

prolongamento

pedonal nascente/poente,

o

prolongamento

estabelecer

no ponto anterior,

da R. D. Lourenço

propomos

a criação de três novos

de Almeida,

nova praça e percurso

em direcção à Torre de Belém (Fig. 2).

da Rua D. Lourenço

de Almeida

em direcção

à Av. da India, visa

uma nova ligação visual e física entre a encosta do Restelo e o Rio. Propõem-se

que esta via tenha um único sentido de circulação,
e permita a paragem de autocarros,

de Sul para Norte, seja de livre circulação

para largada e tomada de passageiros

com destino e

origem no CCB.
A nova praça será definida pelo alçado Poente do CCB e por duas frente construídas,
lados Norte e Sul, que dão continuidade

aos alinhamentos

nos

das fachadas interiores e exteriores

da praça do Museu (Módulo 3). Estes edifícios alinham pela altura da platibanda do CCB (cota
22.15).
Na actual versão, a praça é menos encerrada e formal do que em versões anteriores
ter privilegiado

por se

o eixo de ligação ao Bairro do Bom Sucesso e à Torre de Belém. A maior

assimetria e abertura deste espaço no lado poente, a par da arborização
dotar a praça de um carácter
Museu, mais encerrada
deverá ser estudada

mais informal, contrastando

e sem plantações.

com a austeridade

A possibilidade

quando se desenvolver

o projecto

proposta,

procura

da Praça do

de acesso viário condicionado

da unidade hoteleira

a instalar no

módulo 5.

o percurso

pedonal de ligação ao Bairro do Bom Sucesso dá continuidade

ao sistema de

espaços públicos que atravessa o CCB e que constitui a sua "espinha dorsal".
No troço que atravessa os módulos 4 e 5, o percurso é praticamente

de nível, ao contrário do

que sucede nos módulos

a diferentes

1, 2 e 3 onde este se vai desenvolvendo

das diferenças mais significativas

relativamente

nas áreas permeáveis e na arborização,

cotas. Uma

às soluções estudadas anteriormente

consiste

pensadas para criar um percurso urbano confortável,

que constitua uma alternativa de qualidade ao passeio a sul do CCB (ao longo da Av. da India),
hoje com uma utilização bastante intensiva.
A construção
seleccionado

dos novos

espaços

para o desenvolvimento

públicos

será um ónus do promotor

dos módulos 4 e 5.

que vier a ser
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4.2

espaços

públicos

Novas construções

Tal como

previsto

no projecto

original,

o Módulo

4 destina-se

complementar de apoio" e o Módulo 5 a um "equipamento hoteleiro"

a um "equipamento
(Fig. 3).

A volumetria apresentada poderá sofrer ajustes no decorrer do desenvolvimento do projecto,
face às necessidades do promotor que for seleccionado pela Fundação CCB. Nessa altura,
com base num programa funcional preciso, sem por em causa os princípios arquitectónicos
e urbanísticos

enunciados,

serão introduzidas

submetido um projecto de licenciamento.

as adaptações

e alterações necessárias e
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----Fig. 3 - Identiíicaçáo

dos edilícros

Módulo 4

o Módulo
o

4 é constituído por três volumes de altura distinta.

primeiro,

em "L", tem dois pisos e frentes

para a Rua Bartolomeu

Dias e para o

prolongamento da Rua D. Lourenço de Almeida. Integra a fachada do antigo palacete, que se
propõe desmontar e reconstruir no alinhamento da fachada do Colégio do Bom Sucesso, o
que permitirá alargar o passeio da Rua Bartolomeu Dias.

o

segundo volume, também em "L", tem um único piso e encosta aos limites nascente e sul

do colégio, prolongando-se cerca de 110m para poente. Integra uma entrada/saída de serviço
para o pátio do colégio.

o

terceiro volume consiste numa "barra" com 4 pisos elevados, apoiada sobre os volumes

anteriormente descritos, orientada no sentido nascente/poente.
Os volumes mais baixos destinam-se a comércio, restauração ou actividades económicas sem
necessidade de espaços de grande dimensão; o volume mais alto não tem, por enquanto, um
uso definido, dependendo

este do conceito do promotor.

Note-se que os módulos 4 e 5

podem s~r interligados pelo subsolo.
Previu-se sob o módulo 4 um piso enterrado, para estacionamento,

organizado de forma a

manter alguma área permeável ao nível do pátio.

Módulo 5
O módulo 5 é composto por dois volumes elevados, apoiados sobre terraços ajardinados.
O volume com orientação nascente/poente
hotel (quartos, suites, apartamentos,

destina-se a receber unidades de alojamento do

etc.) e tem a sua cércea e profundidade

de empena

condicionadas por alinhamentos com origem no módulo 3.
Com o objectivo de quebrar a extensão da fachada e estabelecer uma relação de simetria
com o corpo elevado do módulo 4, propomos que este volume tenha um recorte em planta e
alçado, conforme indicado nas peças desenhadas.
A altura dos pisos elevados é de 3.40, o que permite 4 pisos acima do terraço. Não são as
dimensões ideais para um hotel, mas são aquelas que permitem o alinhamento com a cércea
dos módulos 1, 2 e 3 e um bom aproveitamento dos volumes para o uso pretendido.
A dimensão do volume nascente/poente

ultrapassa os 50 m de frente contínua referidos no

PDM como limite para os edifícios na Frente Ribeirinha. Para além da justificação que decorre
do interesse da operação do ponto de vista urbanístico, importa salientar que o edifício é
paralelo ao complexo edificado do Colégio do Bom Sucesso, também ele bastante longo, e
que apesar da altura, não interfere com nenhum enfiamento ou sistema de vistas.

o volume

com orientação

norte/sul,

tem menos um piso do que o volume nascente/poente,

com o objectivo de promover a transição para a volumetria os armazéns/ateliers
se encontrar

distante

do "centro

volume possa ter uma tipologia

de gravidade"
de alojamento

da unidade
especial,

hoteleira,

a poente. Por

admite-se

como, por exemplo,

que este

apartamentos

com serviço.
Os volumes anteriormente
que darão continuidade

referidos apoiam-se sobre terraços ajardinados,

volumétrica

aos terraços dos módulos 1, 2 e 3. Ao contrário destes,

o seu uso não será público mas exclusivo dos utilizadores
de aproveitamento

virados para o rio,

interior, os terraços

da Unidade Hoteleira. Por razões

do módulo 5 encontram-se

a uma cota ligeiramente

mais baixa do que os terraços dos módulos 1, 2 e 3, alinhando com o "ressalto"

à cota 8.56

(ver desenhos).
Previu-se um único piso enterrado, destinado a estacionamento,
do centro de exposições

sensivelmente

(2.00), o que permite evitar os problemas

à cota da cave

construtivos

elevado nível freático da zona. Nos desenhos que agora se apresentam

criados pelo

este estacionamento

tem 220 lugares.
Os cálculos efectuados

permitem

antecipar

que a unidade hoteleira a instalar no módulo 5

tenha cerca de 1~O quartos e 40 apartamentos
As áreas no piso térreo foram integralmente
se destinarem

nos pisos acima dos terraços.

contabilizadas

como superfície de pavimento por

a espaços de apoio, tais como ginásio, spa, salas de reunião, etc.

5. Quadro Sinóptico

Nea de implantação

Superfíciede pavimento

n.?pisos

Módulo4

4.169

7.170

5

Módulo5

7.267

16.330

5

11.436

23.500

TOTAL

I

espaçopúblico

8.761

6. Fotografias da maquete

•L

•7

7. Elementos a entregar em sede de Projecto de Licenciamento
Tendo em consideração

a especificidade

sede de Projecto de Licenciamento
Levantamento

Topográfico

da operação

urbanística,

propõe-se

entregar em

os seguintes elementos:

e Termo de Responsabilidade

do Topóqrafo

responsável

pela

sua execução;
Planta de Infraestruturas

da envolvente e pontos de ligação propostos;

Termo de responsabilidade

atestando

Geral xíe Ruído;
Plano de acessibilidades;

d-'~
Tomás Salgado, Técnico Responsável
Arq. Inscrito na OA com o n.5514

a conformidade

da proposta

com o Regulamento

Av. do Brasil, 56 - 2" 1700

073 Lisboa Portugal

T: (351) 213610420

F: (351) 213610422

Câmara Municipal

E-mail: nsco@risco.org

de Lisboa

Centro Cultural de Belém
Pedido de informação

Fotografias

do Imóvel

Maio de 2017

www.nsco.org

Módulos 4 e 5

prévia

2

6

Fotografias

1,1)

1

v

Centro Cultural de Belém

.r

modulas 4 e 5

3 6

4/6

Fotografias

,

r '

v

S l

r ar

Ir 11

R

Centro Cultural de Belém: módulos 4 e 5

5

6

Fotografia

6/ 6

8

Vista do lirrute poente

da área de intervencao

Fotografias

Fachada de antigo Palacete

1

2
3

N

0

5

10

15

20 m

LEGENDA

x

Foto 1

Foto 2

Foto 3

as
R. Bartolomeu Di

04.00

04.00

08.55
1p

11.95
2p

04.50

22.15
5p

22.15

08.55
1p

04.70

04.70

08.56

26.00

04.80

04.90

22.15
5p

18.75
4p

22.15
5p

22.15

11.95
2p

14.40
18.40
22.15

08.55
1p

08.55
1p

9.50

04.00

N

0

5

10

15

20 m

LEGENDA

00.00

xp

Percursos pedonais

E973

5E

15A

84D

5A

E975

82
4
R973.2 ia
Vl Corre

76

4A
84

92B

86A
90A 90

88

86

100
E970

45

E970

53
75

73
71A 71

67

69

63B

43

E914

77

E975

E975
R975.2
Pc Imperio

92A

E970

79

76A

Perfil C

92
10
10
108 8A 106 6A

E975

74
E975

15

128

R975.1
Pc Imperio

84C

2

63

Conve

nto B
om S

uces

so

66
P91
84
P91
144

9

P914

P91
124
P91
114

P91
154 P91

134

Perfil B
1

P887

Perfil A
P887
17
2

novo arruamento

Atel E
scultu
ra
Maria
Helen
a Mat
os

Cam

ara M
unic
Depar ipal Lisboa
t Cultu
ra

P887
17
0
P887
16
8
P887
16
6

Perfil A

Perfil D

E887

novo arruamento

novo arruamento

79 lugares

Perfil B

R. Martins Barata

Museu de Arte Popular

R. Bartolomeu Dias

Perfil C
220 lugares

novo percurso

Perfil D

R. Bartolomeu Dias

R. Martins Barata

Planta dos pisos de estacionamento

