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NEWSLETTER  
REF/2020.001 – HASTA PÚBLICA DE ARRENDAMENTO N.º 1/2020/DRPI  

CAFETARIA LOCALIZADA NOS JARDINS DO GARAJAU  

 

Identificação do imóvel 

A cafetaria está localizada na Estrada do Garajau, no sítio da 

Palmeira de Cima, uma zona relativamente bem servida ao 

nível de equipamentos de apoio, comércio e serviços. O local 

conta também com boas acessibilidades, dada a proximidade 

do nó de acesso à Via Rápida VR1. 

A zona envolvente é de génese residencial, sendo um local 

tranquilo e com boa qualidade ambiental. Além de servir de 

apoio aos visitantes das zonas de lazer a cafetaria também 

servirá os residentes locais que poderão usufruir dos espaços 

ajardinados e da soberba vista. 

Os interessados podem solicitar através do endereço 

eletrónico drpi@madeira.gov.pt os esclarecimentos que 

considerem necessários sobre o procedimento e ainda 

requerer visita ao local.  

 

Arrendamento destinado a cafetaria/estabelecimento de bebidas 

O arrendamento destina-se a cafetaria/estabelecimento de 

bebidas (englobando bar, arrumos, esplanada, jardins e 

instalações sanitárias) e inclui o fornecimento dos serviços 

definidos para aquele tipo de estabelecimentos, ou seja, 

podem ser servidos “produtos confecionados, pré-

confecionados ou pré-preparados que necessitem apenas de 

aquecimento ou conclusão de confeção, desde que disponham 

de equipamentos adequados a esse efeito, tais como micro-

ondas, forno, chapa, fritadeira, tostadeira, máquina de sumos 

e equiparados”. 

 

A praça (ato público) terá lugar no dia 10/07/2020, pelas 

10:00 horas, no auditório da Secretaria Regional dos 

Equipamentos e Infraestruturas, sito à Rua Pestana Júnior, 

n.º 6, Funchal. 

Os interessados para poderem intervir no ato público 

deverão proceder à respetiva inscrição, que decorrerá no 

local entre as 9:30 horas e as 9:59 horas. 

Base de licitação 200,00€ (duzentos euros), 

correspondente ao valor de uma renda mensal. 

 

 

Consulte: A ficha técnica do imóvel. O anúncio da Hasta Pública de arrendamento.  As condições do arrendamento 
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