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CADERNO DE ENCARGOS  
Aquisição de um estudo de análise turística da ilha Terceira 
 
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) tem um longo historial de cooperação 
com diversos organismos no desenvolvimento de atividades e ações junto do tecido 
empresarial regional, com impactos transversais em toda a economia açoriana.  
 
Neste contexto, a CCAH participa no projeto Innovatur, no âmbito do PCTMAC 2014-2020, em 
parceria com o Cabildo de Tenerife, o Turismo de Tenerife, a Factoria de Innovacion Turistica 
de Canarias e a ACIF - Câmara do Comercio e Indústria da Madeira. 
 
Com este projeto pretende-se potenciar modelos para a promoção da inovação e renovação 
na oferta comercial e de alojamento das pequenas e médias empresas em zonas turísticas 
degradadas.  

O projeto compreende vários objetivos, dos quais se destacam: o desenvolvimento e 
implementação de novos modelos de negócios para as PME; a capacitação para o 
posicionamento no mercado local, nacional e internacional de empresas e agrupamentos de 
empresas; o desenvolvimento de ações diretas de apoio empresarial para a geração de 
emprego qualificado, graças à aplicação de modelos sustentáveis e de eco-inovação. 

Para a execução do projeto prevê-se a aquisição de um estudo inicial que permita ter uma 
perspetiva acerca do estado atual do desenvolvimento turístico na ilha Terceira (Açores), de 
modo a perspetivar oportunidades por explorar para as unidades de alojamento e comércio.  
 
As empresas candidatas a desenvolver o estudo deverão cumprir com os requisitos e aceitar os 
termos das cláusulas que se seguem. 

Objeto  
O objeto do presente caderno de encargos é a aquisição de um estudo acerca do estado atual 
do desenvolvimento turístico na ilha Terceira (Açores), de modo a perspetivar oportunidades 
por explorar para os setores de atividade da hotelaria e comércio. 
 
Especificação do fornecimento  
1. O Estudo deve compreender a Região Autónoma dos Açores, com objeto concreto para a 
área de intervenção na Ilha Terceira. É compreendido pelas seguintes fases:  
 
1º: Diagnóstico espacial dos tecidos urbanos e empresariais: Análise e geo-referenciação dos 
do tecido urbano e empresarial, em bom estado e degradados, nos centros urbanos de Angra 
do Heroísmo e Praia da Vitória, com especial pormenor para os setores do alojamento e 
comércio. Objetivo final: identificar os locais suscetíveis de operar uma mudança na sua 
utilização, através da sua reabilitação ou reorientação do seu uso. 

2º: Estudo de mercado do turista que visita a Ilha Terceira: desejos, expectativas, balanço da 
visita e oportunidades por explorar na hotelaria e comércio. Objetivo final: identificar o perfil e 
as expectativas dos visitantes. 

3º: Análise de oportunidades: relacionar os diagnósticos efetuados na geo-referenciação com 
o estudo de mercado do turista visitante, e identificar os potenciais por explorar. A 
identificação deve incluir propostas de intervenção, para o setor do comércio e para a 
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hotelaria, em zonas concretas na ilha onde sejam identificadas oportunidades, com destaque 
para as zonas históricas. Objetivo final: apresentar duas propostas concretas de intervenção, 
uma em cada uma das cidades, que possam contribuir para melhorar as experiências dos 
visitantes 
 
2. No final do estudo, o adjudicatário obriga-se a entregar um relatório completo e 
pormenorizado com a descrição dos trabalhos realizados, os diagnósticos e análises efetuadas, 
a síntese das conclusões e as propostas preconizadas. Obriga-se, ainda, a participar numa 
sessão pública para apresentação dos principais resultados.  
 
Serviços a prestar  
1. A empresa prestadora do serviço deverá intervir nos seguintes termos:  

a. Planeamento/calendarização dos trabalhos;  

b. Implementação, operacionalização da metodologia/solução proposta;  

c. Elaboração de Relatórios relativos a cada uma das fases do estudo e relatório final com a 
complicação e conclusões finais;  

d. Apresentação final do estudo.  
 
Duração dos serviços  
O estudo deverá estar concluído até 120 dias, contínuos, após a adjudicação. 
 
Valor Base 
O preço do contrato para a realização do trabalho deve ser inferior a 52.000,00€ (Cinquenta 
mil euros), excluindo o valor do IVA. 
 
Apresentação de Propostas 
1. As propostas devem ser apresentadas até às 14h00 do dia 21 de agosto de 2017. 
2. As propostas devem ser entregues por correio registado, para o endereço Rua da palha, 4-
14, 9700-144, Angra do Heroísmo, ou para o email geral@ccah.eu, com data até ao limite 
indicado acima. 
3. Os elementos essenciais que deverão constar das candidaturas e/ou propostas: 
3.1 Atributos da proposta 
3.2 Preços envolvidos 
3.3 Apresentação e Experiência da Empresa 
 
Critérios de Adjudicação 
1. Proposta economicamente mais vantajosa. Esta terá em consideração: 
a. Preço Proposto (40% ponderação) 
b. Prazo de execução dos trabalhos (20% ponderação) 
c. Qualidade técnica da proposta apresentada (20% ponderação) 
d. Experiência (20% ponderação) 

Pontuação dos critérios 

a. O fator preço é pontuado em função da seguinte escala de ponderação: 
PP = 100 [(PConcorrente/PMáximo) X 100] 
PP – Ponderação do preço 
PConcorrente – Preço constante da proposta do concorrente 
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PMáximo – Preço máximo do contrato 
 
b. O fator prazo é pontuado do seguinte modo: 
Se Prazo > 120 dias = 0 
Se Prazo > = 60 dias e Prazo < 120 dias = 50 
Se Prazo < 60 dias = 100 
 
c. O fator qualidade técnica da proposta é pontuado do seguinte modo: 
Se qualidade da metodologia e sua adequação à natureza dos serviços, Excelente = 100 
Se qualidade da metodologia e sua adequação à natureza dos serviços, Muito bom = 75 
Se qualidade da metodologia e sua adequação à natureza dos serviços, Bom = 50 
Se qualidade da metodologia e sua adequação à natureza dos serviços, Suficiente = 25 
Se qualidade da metodologia e sua adequação à natureza dos serviços, Insuficiente = 0 
 
d. O fator experiência é pontuado do seguinte modo: 
Relação entre a experiência em projetos passados e adequação à natureza dos serviços a 
prestar, Excelente = 100 
Relação entre a experiência em projetos passados e adequação à natureza dos serviços a 
prestar, Muito bom = 75 
Relação entre a experiência em projetos passados e adequação à natureza dos serviços a 
prestar, Bom = 50 
Relação entre a experiência em projetos passados e adequação à natureza dos serviços a 
prestar, Suficiente = 25 
Relação entre a experiência em projetos passados e adequação à natureza dos serviços a 
prestar, Insuficiente = 0 
 
Fórmula de Ponderação 

A Fórmula de Ponderação dos Fatores do Critério de Adjudicação é a seguinte: 
CF = 0.4a + 0.2b + 0.2c + 0.2d em que CF é a Classificação Final e os fatores a), b), c), e d) 
referem-se aos indicados na Pontuação dos Critérios 
 
Análise das Propostas 

As propostas serão analisadas até ao dia 23 de agosto, e a comunicação acerca da decisão final 
será enviada por correio eletrónico no dia 25 de Agosto, para a morada indicada por cada 
proponente.  

 

 


