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Lisbon, 27/09/2010 

 

Convite à apresentação de propostas para quiosque de jornais nas 

instalações da EMSA 

 

1. Contexto 

 
O Regulamento (CE) No 1406/2002 do  Par lamento  Europeu  e  do  Conse lho  de  

27 Junho 20021 estabelece as bases legais para a criação da Agência Europeia de 

Segurança Marítima (EMSA). O objectivo da Agência é fornecer assistência técnica e 

científica à Comissão Europeia e aos Estados Membros nos assuntos relacionados com a 

correcta implementação da legislação da União Europeia em matéria de segurança 

marítima e poluição por navios. 

 
A EMSA está instalada em Lisboa desde 2006, com sede no Cais do Sodré desde 2009. 

Emprega actualmente mais de 200 pessoas, a maioria das quais é de nacionalidade não 

portuguesa. 

 
A EMSA procura potenciais interessados em instalar uma banca de venda de jornais na 

sua sede no Cais do Sodré, a qual deverá integrar uma vasta selecção de jornais e 

revistas nacionais e internacionais, com a possibilidade de atender a pedidos específicos 

do pessoal. Produtos tipicamente vendidos nestes quiosques – como artigos de 

papelaria, tabaco, chocolates e pastilhas, lotarias, etc. – também poderão fazer parte do 

material oferecido. Pode ainda ser criado um serviço adicional de bengaleiro (pago) para 

casacos e malas de visitantes. 

 
2. Prestação do serviço 

 
Será oferecida à empresa seleccionada, cinco dias por semana (das 08:00h às 18:00h), 

uma bancada de aproximadamente dois metros, todos os armários existentes à sua volta 

e uma sala para arrumação na entrada da sede da EMSA. O espaço será disponibilizado 

sem encargos. Quaisquer alterações adicionais ao local poderão ser feitas em cooperação 

e com o acordo da EMSA. 

 

O serviço deve estar acessível no mínimo quatro horas por dia durante o horário de 
expediente, e deverá ser disponibilizado exclusivamente a funcionários da EMSA, do 

                                          

 

 

1 OJ L 208, 5.8.2002, p.1, como modificado pelo Regulamento (CE) No 1644/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 22 Julho 2003 (OJ L 245, 29.9.2003, p. 10) e pelo Regulamento (CE) No 

724/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 Março 2004 (OJ L 129, 29.4.2004, p. 1). 
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OEDT e do CJD e respectivos visitantes. Atendimento em inglês será tido como uma 
considerável vantagem.  
 
3. Produtos e serviços a disponibilizar  

3.1. Por regra, os principais jornais e revistas semanais, nacionais e internacionais;  

3.2. Outros jornais e revistas sugeridos pelo quiosque ou requisitados pelos clientes; 

3.3. Produtos opcionais: artigos de papelaria, doces, jogos de sorte, produtos de tabaco, 

livros... 

3.4. Serviço de bengaleiro para guarda temporária de casacos e malas de visitantes por 

uma pequena quantia poderá ser negociado. 

 
4. Selecção da empresa 

 

A EMSA avaliará as propostas recebidas e seleccionará a oferta mais adequada 

considerando os elementos mencionados no Nº 3 acima. A empresa selccionada será 

convidada a prestar os seus serviços nas instalações da EMSA como indicado no Nº 2. 

 

Deve ser realçado que a empresa seleccionada não pode esperar que os funcionários 

usem de facto os seus serviços. Não haverá qualquer tipo de obrigação por parte de 

qualquer pessoa de adquirir produtos à empresa seleccionada. 

 
5. Acordo 

 

A EMSA entrará num acordo com a empresa seleccionada pelos funcionários. O acordo 

preverá que a empresa opere por sua conta nas instalações da EMSA, para serviço dos 

funcionários e visitantes da EMSA, do OEDT e do CJD, tendo como contrapartida o direito 

de utilizar o espaço, como descrito no Nº2 acima, sem qualquer custo. O acordo terá a 

duração de um ano, podendo ser renovado no máximo por três vezes.  

 

Ambas as partes poderão denunciar o acordo com um pré-aviso de três meses. 

 
6.  Estrutura das propostas  e prazo de submissão 

 

As proposta devem ser submetidas em Português ou Inglês e devem seguir a estrutura 

do Nº3 acima referido. Devem ser enviadas até ao dia 29 de Outubro de 2010 à atenção 

de Antoine Cuvillier, Head of Department Corporate Services, Cais do Sodré, 1249-206, 

Lisbon. 


