
 

 

 

 

ANÚNCIO POR EDITAL Nº 1/21 

Concurso público para atribuição de direito de ocupação de espaços nos Mercados 

de Carcavelos e Parede 

 

 

Nuno Filipe Ferreira Alves, Presidente da União das Freguesias de Carcavelos e Parede 

(“UFCP”), torna público que, por reunião do órgão executivo do dia 2 de dezembro de 2020, 

aprovou a abertura do “Concurso Público para Atribuição de Direito de Ocupação de 

Espaços nos Mercados de Carcavelos e Parede”, de acordo com as peças de concurso 

que fazem parte do presente procedimento e que poderão ser consultadas: 

 

• Na secretaria da sede da UFCP, em Carcavelos, sita na Estrada da Torre, nº 1483, 

2775-688 Carcavelos; 

• Na secretaria da delegação da UFCP, na Parede, sita na Rua José Relvas, nº 84, 

2775-222 Parede.  

• No site da UFCP: www.uf-carcavelosparede.pt  

 

As candidaturas deverão obedecer aos critérios constantes do Regime Jurídico de Acesso 

de Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, aproado pelo Decreto-

Lei nº 10/2015, de janeiro. 

  

As propostas, apresentadas nos termos constantes das peças do concurso e 

acompanhadas dos documentos aí exigidos, deverão ser entregues para o e-mail 

procedimentosconcursais@uf-carcavelosparede.pt até às 23:59h do dia 10 de fevereiro de 

2021. 
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Os espaços a atribuir são os seguintes: 

 

 
Local 

 
Designação Área m2 Atividade Taxa mensal 

Carcavelos 1. Loja (ver planta do 

mercado)  
18,15m² Livre iniciativa €600,00 

Carcavelos 2. Loja (ver planta do 

mercado) 
27,40m² Livre iniciativa €300,00 

Carcavelos  4. Loja (ver planta do 

mercado) 
39,05m² Livre iniciativa €450,00 

Carcavelos 5. Banca (ver planta 

do mercado) 7m² Livre iniciativa €100,00 

Carcavelos 6. Banca (ver planta 

do mercado) 
14,12m² Livre iniciativa €300,00 

Carcavelos 9. Banca (ver planta 

do mercado) 
14,60m² Livre iniciativa €300,00 

Carcavelos 
13.Quiosque 
exterior (ver planta 

do mercado) 
8m² Livre iniciativa €300,00 

Carcavelos 
14. Quiosque 
exterior (ver planta 

do mercado) 
6m² Livre iniciativa €300,00 

Parede 
6. Loja (ver planta do 

mercado) 
19,40m² 

 
Livre iniciativa €500,00 

Parede 8. Loja (ver planta do 

mercado) 13,70m² Livre iniciativa €250,00 

Parede 9. Loja (ver planta do 

mercado) 
10,50m² Livre iniciativa €250,00 

Parede 10. Loja (ver planta 

do mercado) 
22,85m² Livre iniciativa €400,00 

Parede 3. Loja (ver planta do 

mercado) 
28,80m² Livre iniciativa €800,00 

 

O presente Edital não dispensa a consulta integral do Programa de Concurso. 

 

Parede, 8 de janeiro de 2021 

 

O Presidente, 

 
_________________________ 

(Nuno Alves) 
 


