
 

 

PARECER 

Ainda antes de iniciarmos o debate sobre o conteúdo e conclusão do regime jurídico e 

financeiro aplicável às concessões das lojas nº 24 e 23 do Mercado 1º de Maio, 

adjudicadas respetivamente à “Puro Espírito, Lda” e “Profundauge, Lda”, procedemos 

à identificação e contornos das questões que se colocam e que são sobremaneira as 

de saber, se estas concessões respetivas estão sujeitas ao vínculo de obrigatoriedade 

de exploração de esplanada contígua ao negócio de restauração que desenvolvem e 

se estas, estão subordinadas a licenciamento camarário de ocupação da via pública e 

ao pagamento adicional das taxas correspondentes ou, se antes estas estão por 

natureza incluídas no preço que o concessionário paga ao Município do Barreiro pela 

exploração de instalações de serviço público. 

O Mercado 1º de Maio constitui hoje uma destacada centralidade no panorama 

diversificado dos polos estratégicos e nevrálgicos existentes na cidade do Barreiro. 

É indiscutível o crescente interesse público geral ainda que local, que reveste este 

equipamento municipal que aglutina e concentra iniciativas e atividades económicas, 

sociais e culturais diferenciadas e é vértice estrutural do desenvolvimento global da 

zona, historicamente e sobretudo após as obras de beneficiação que foram realizadas 

no espaço público envolvente (avenida Alfredo da Silva e praça 1640) e reconstrução 

do próprio Mercado Municipal, visando a revitalização e redimensionamento do tecido 

económico-social e urbano das áreas compreendidas, mas que irradiam pela Cidade, 

e que são atribuições do Município do Barreiro. 

Daí que, na mais estreita colaboração entre o Município do Barreiro e os particulares 

que livre e voluntariamente se associam aos seus fins e atribuições por múltiplas 

formas, inclusive jurídicas e contratuais e que relevam estes meios, dando curso 

conjunto à prossecução do interesse público geral, que somos do entendimento de 

que este reflexo do interesse próprio da população do Barreiro, e que passa pelo 

incremento do equipamento urbano: transportes, promoção do desenvolvimento, 

ordenamento do território, urbanismo e, ainda que lateralmente, mas também: 

educação, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto, ação social, 

habitação, ambiente, domínios inseridos no art.º 23, nº 2 do anexo I a que se refere o 

art.º 1, nº 2 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, como finalidades municipais 

próprias das edilidades como o Município do Barreiro que as esplanadas em 

dimensões adequadas à praça 1640 contígua ao Mercado já referido e que são 

complemento dos estabelecimentos de restauração concessionados devem ser 

obrigatórias, contudo ajustada esta vinculação às condições atmosféricas esporádicas 

ou contínuas que se verificarem, tendo em vista a revitalização e dinamização 



comercial e cultural da mesma como dispõe o ponto 3.9 alínea a) e 8.2 alínea b), do 

programa do procedimento. 

Assim, exprimindo o teor desta obrigatoriedade, que flui do interesse público geral, 

esta deve manter-se porquanto as esplanadas emprestam com a vivacidade do seu 

funcionamento, dinâmica e animação de pessoas e movimento de mercadorias, 

utentes que são a força e desiderato da atividade comercial e cultural instalada.  

Em consequência e salvo melhor opinião, as esplanadas e a atividade mercantil 

subjacente deve verificar-se nos períodos de clima favoravel, na área descoberta em 

extensão conforme o estabelecido no projeto de obras do Mercado Municipal e praça 

1640, já referenciadas e de acordo com a indicação técnica dos serviços de CMB, com 

encerramento esporádico nos dias climatericamente inconvenientes e de tempo 

rigoroso, tudo sem prejuízo da decisão camarária no sentido de admitir a cobertura e 

isolamento com peças amovíveis das esplanadas, mediante requerimento dos 

concessionários. 

Adiantamos este juízo nos termos expostos, pois a noção de esplanada a céu aberto 

supõe a exploração da atividade com clima e tempo a esta adequado e, grosso modo 

os períodos da primavera e verão serão favoráveis, verificando-se no outono e inverno 

períodos contrários a esta utilização, considerando-se satisfeito o interesse público 

geral quando for reconhecido que fruto da vontade dos consumidores e utentes resulta 

a predisposição a essa fruição por estes, de uma forma que assim seja ajuizada pelo 

homem médio. 

Esta obrigatoriedade decorre da escritura pública de concessão do serviço público de 

exploração da loja nº 24 do Mercado 1º de Maio, celebrada em 22/11/2010 com a 

“Puro Espírito, Lda” vulgo “Baco&Tu” designadamente através da cláusula 5ª, que 

exige que a atividade de restauração ocorra no interior do espaço fechado mas 

outrossim, se efetue na esplanada, não ficando dependente dos interesses do 

concessionário a sua montagem, abertura e continuidade, em termos gerais. 

Pois, não resulta do contrato de concessão a efetividade da atividade de restauração 

como de resto da atividade do próprio Mercado, nomeadamente na área coberta 

dentro do horário diário estipulado, que se situa obrigatoriamente dentro e por acordo 

além do horário de funcionamento do Mercado, sem prejuízo claro, dos períodos de 

repouso e descanso do pessoal? 

Não temos qualquer dúvida de que a resposta será afirmativa.  

Então também a atividade se deve desenvolver quando a natureza o permite, através 

da exploração do espaço contíguo à área coberta, a céu aberto, ou seja na esplanada. 

A isso, não se opõem as peças do procedimento (programa do procedimento -PP e 

caderno de encargos - CE) que apesar de não fazerem menção direta sobre o regime 

contratual da esplanada, fazem-lhe referência designadamente o CE que prevê a 



 

manutenção e limpeza desta e do espaço público envolvente como obrigação do 

concessionário.  

A acrescer, na textualização vazada na escritura pública de concessão respetiva, que 

constitui instrumento de interpretação preferencial, do contrato, como dispõe o ponto 

1.1 do CE, que não obstante, a instâncias do adjudicatário, na altura futuro 

concessionário, por reclamação foram retiradas da minuta da escritura aprovada, as 

cláusulas 7ª, 8ª e 9ª, que porém, e por força das cláusulas efetivamente outorgadas e 

ainda por imperativo do interesse público geral do qual o Município do Barreiro no 

âmbito do poder local interpreta e é autor, impõem ou decorre a necessidade de 

funcionamento, nos termos expostos, da esplanada situada na praça que se liga ao 

Mercado 1º de maio. 

Os mesmos argumentos são extensivos ao contrato de concessão de instalações de 

serviços públicos relativos à “Profundauge, Lda”, vulgo “Mercado do Chá”, que de 

resto impõe, na cláusula 9ª a obrigatoriedade da esplanada, encontrando-se ainda 

referência a esta, nas cláusulas 7ª e 8ª, não sobejando qualquer dúvida sobre a 

resposta afirmativa à questão da vinculação do concessionário respetivo ao 

prolongamento da área descoberta que é adicionada na exploração à área coberta ou 

seja da esplanada. 

Quanto à questão de saber se a exploração da esplanada está sujeita a licenciamento 

e ao pagamento de taxas correspondentes ou se antes, este valor está incluído na 

renda paga mensalmente, importa tecer as seguintes considerações: 

Não existem dúvidas que, quer do ponto de vista doutrinal quer jurisprudencial, os 

contratos públicos como forma consensual de prosseguir finalidades públicas são 

sucedâneos e substitutivos de atos administrativos autoritários, designadamente de 

licenciamento, poder este mais arreigadamente ligado à administração tradicional pese 

embora a administração contratualista manter reserva da prática de atos 

administrativos enxertáveis no contrato. 

Apesar de consensual e expressão de vontades, pública e privada, convergentes, por 

princípio, destinadas a regular interesses relevantes, o contrato público disciplinado no 

respetivo Código dos Contratos Públicos contém uma margem na qual as entidades 

públicas administrativas, como o Município do Barreiro, movidas pelo interesse público 

podem impor com autoridade, através de poderes de conformação da relação jurídico 

contratual, prerrogativas, por intermédio das quais se adequa a execução do contrato 

às necessidades públicas em constante e rápida evolução.  



Estas prorrogativas encontram-se previstas parcialmente nos artºs 302 alínea c), 304 

nº 2, 305 nº 1 e 311 do CCP, incluindo a modificação unilateral do contrato pela 

administração por razões de interesse público (jusvariandi) que é um princípio geral de 

direito administrativo contratual há muito admitido pela doutrina e jurisprudência 

nacionais e estrageiras. 

Na verdade a realidade económico-financeira sofreu profundas alterações com a crise 

do sistema económico que eclodiu em 2006/2007 com epicentro nos EUA que todavia 

veio a ter repercussões, em toda a Europa e em Portugal com ressonância no 

mercado da construção civil e obras públicas, principalmente, mas com efeitos 

nefastos em todos os mercados, financeiros e de bens e serviços, nomeadamente na 

restauração.  

A partir desta crise e até hoje, as conjunturas económicas têm evoluído, todavia dentro 

de um panorama recessivo e nos últimos dois anos assistiu-se à deflação das rendas 

do mercado de arrendamento comercial, paralelo ao das concessões de instalações 

de serviços públicos, inclusive no círculo da restauração e bebidas.  

Sinal desse retrato económico entre nós, encontramo-lo no contrato de concessão 

realizado com Marcos Oliveira do Nascimento, em 12/09/2014, a quem foi adjudicada 

a loja nº 21 do Mercado 1º de maio cujo acordo prevê uma renda mensal de: 813,00 + 

IVA, no 1º ano, estando aí também incluída a esplanada que prescinde assim de 

licenciamento e pagamento de taxa bem como o suporte publicitário e toldos, que 

também não carecem de autorização camarária, tratando-se de “transação material” 

temporária de um pacote de competências públicas que alternam pela 

contratualização, demonstrativa dessa descida de preço do mercado das rendas. 

Efetivamente, o contrato de concessão celebrado para a loja nº 24, em 22/11/2010, 

com a “Puro Espírito, Lda” estabeleceu uma renda, inicial de 950,00 euros mais IVA 

renda que evoluiu para no ano de 2015 se cifrar em 1.026,35€ mais IVA, contrato que 

apesar de obrigar à abertura da esplanada impõe o pagamento de taxas adicionais 

também para o suporte publicitário e os toldos. 

Quanto ao contrato de concessão celebrado para a loja nº 23, em 03/03/2010, com a 

“Profundauge, Lda”, estabeleceu uma renda inicial de 1.300,00€ mais IVA, preço que 

evoluiu para em 2015 montar em 1.410,00€ mais IVA e o adicional como para a 

situação anterior, apesar da obrigatoriedade da esplanada; o concessionário por via do 

contrato tem o dever de pagar taxa adicional pela esplanada bem como para o suporte 

publicitário e para os toldos. 

A conciencialização pelo Município do Barreiro, da situação diferenciada dos contratos 

da “Baco & Tu” e “Mercado do Chá” em relação ao contrato do “Marcos Oliveira do 

Nascimento” marcada por uma realidade económica nova, veio alertar para o facto dos 

contratos mais recuados no tempo não se encontrarem ajustados e proporcionados ao 

mercado das rendas, despoletando preocupação sobre a estabilidade e continuidade 



 

destes negócios instalados na praça 1640, do Mercado 1º de maio, originando assim a 

evolução do interesse público específico na reposição do equilíbrio financeiro destes 

contratos aludidos produto de concessões que apesar de valerem por si se 

apresentam com encargos excessivos.  

Daí que sejam óbvias as implicações deste pensamento nos contratos estabelecidos 

através de procedimento concursal para escolha do co-contraente, no entanto, e no 

sentido de respeitar a concorrência própria verificada nesse mecanismo de seleção 

devem-se manter as rendas propostas e contratualizadas, sem modificações.  

Contudo outras formas de alcançar e repor esse equilíbrio financeiro subsistem. 

 Tais formas passam por considerar os direitos financeiros municipais relativos às 

esplanadas, suportes publicitários e toldos submetidos aos contratos de concessão e 

por alteração superviniente dos mesmos, através de modificação unilateral destes no 

sentido de incluir tais prestações e valores económicos na contra prestação respetiva, 

ou seja num preço unitário, vulgo renda ainda que atualizada. 

Tal mudança deverá operar a partir de 1 de janeiro de 2016, data adiante da projetada 

deliberação da CMB, salvaguardando contudo o entendimento de que até 31 de 

dezembro de 2015 as situações em análise ficaram e ficam sujeitas a licenciamento e 

taxas correspondentes. 

Esclarecendo, não se trata de proceder à isenção de taxas e, prescindir do 

licenciamento.  

O que se intenciona objetivamente é uma operação interna à ália do contrato que sob 

o preço atualizado de 2016, resultado do preço base proposto e de adjudicação das 

concessões se vão inserir, por ato unilateral da administração, o valor da esplanada, 

suporte publicitário e toldos, reequilibrando as prestações e contraprestações bilaterais 

dos parceiros. 

De resto, também se procura igualar grosso modo, condições de apresentação e 

oferta ao mercado, eliminando ou diminuindo desníveis na concorrência próxima e no 

setor, concorrência que se procura sadia e competitiva, leal e equilibrada, de encontro 

com os interesses e expetativas dos consumidores e utentes. 

A solução que ora se preconiza, como se disse, foi proporcionada pelo concurso 

público para adjudicação e exploração da loja nº 21 do Mercado 1º de maio, aberto 

pela deliberação da CMB de 04/06/2014, manifesta várias vantagens, porquanto 

relativamente as concessões das lojas nº 24 e 23, permite dar um passo no sentido da 

realização de um reajustamento financeiro e operar uma mudança jurídica que 



promova justiça material nas relações administrativas com o Município do Barreiro, por 

um lado, e por outro com a concorrência localizada do mesmo ramo de negócio e 

também porque reduz, significativamente a burocracia exigida aos concessionários 

favorecendo igualmente o interesse público intra-organizacional da edilidade, 

eliminando tarefas, significando assim uma economia e eficiencia de meios. 

Subordina-se deste modo dogmaticamente a concessão a uma unidade de facto tal 

como o estabelecimento comercial, que integra direito imobiliário e mobiliário, 

equipamentos e utensílios mas também, direitos publicitários, de propriedade 

industrial, direitos administrativos e respetivos deveres e obrigações, e encargos que 

se considera juridicamente uma unidade tal como tendencialmente os contratos de 

concessão apreciados, muito embora a sua natureza publicista e a existência de 

poderes pontuais de autoridade. 

Assim, pelo interesse público geral na manutenção e obrigatoriedade das esplanadas, 

e pelo interesse público específico emergente da mutação de preços do mercado de 

arrendamento comercial e mercado paralelo de concessões, de instalações de 

serviços públicos de restauração e bebidas, da necessidade de desburocratizar o 

exercício de direitos e o cumprimento de deveres perante a administração e das 

exigências da concorrencia intra procedimento concursal e concorrencia de mercado 

de restauração se deve determinar ao abrigo dos artºs 311 nº 2, e 302 al. a) e c), do 

CCP, por instrução tecnica financeira e juridica, a modificação unilateral e sob 

autoridade do objeto dos contratos de concessão, da “Puro Espírito, Lda” e da 

“Profundauge, Lda”, para reposição do equilibrio economico-financeiro destes de 

forma a submeter-se a um preço unitário que se situa atualmente no que resultar dos 

respetivos contratos de concessão e suas evoluções subsquentes mas que incluirá o 

valor da prestação da esplanada, suporte publicitário e toldos, a partir de 01/01/2016, 

devendo a “Puro Espírito, Lda” proceder ao pagamento das obrigações vencidas e 

vincendas sobre a esplanada, suporte publicitário e toldos, até 31/12/2015, seguindo-

se em caso de incumprimento a execução fiscal das quantias em débito, e a 

“Profundauge, Lda” ficar dispensada de pagamento de rendas de 01/09/2015 até 31 

de dezembro do mesmo ano, pelo período de quatro meses, tendo em vista restituir 

condições de igualdade com a “Puro Espírito, Lda” pela isenção gozada pelo período 

de 8 meses motivada pelas obras de alteração na respetiva loja que contudo esteve 

ativada com um período de funcionamento do estabelecimento em causa, e justificada 

a dispensa da “Profundauge, Lda” pelo atraso na celebração da correspondente 

escritura pública da “Puro Espírito, Lda” por razões exclusivamente imputadas a esta. 

Este é salvo, outro, o m/ parecer. 

Dr. José António Peres 

27/08/2015 
 


