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1 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES



1 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
a) Ao nível das competências
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- Às Câmaras Municipais compete licenciar a “instalação” ou 
“modificação” dos estabelecimentos comerciais, bem como os 
licenciamentos ou autorizações das obras e respectiva utilização. 
Os municípios deixaram de ter qualquer competência na fiscalização 
das condições de funcionamento destes estabelecimentos 
comerciais, incluindo a instauração de processos de contra-
ordenação, salvo no que respeita às disposições do RJUE (obras). 
Essas competências passaram para a ASAE.  (artº 20º).

-As Câmaras Municipais devem delimitar as áreas junto às escolas 
de ensino básico e secundário, onde é proibida a instalação de 
estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas (artº 4º).
( Exemplo Ferrel )
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b) Licenciamento 
e autorização das obras.
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- Consultas externas. 

O presente Decreto-Lei “Governos Civis, para verificação de 
aspectos de segurança e ordem pública, quando esteja em causa a 
instalação de estabelecimentos de bebidas ou de restauração que 
disponham de salas ou espaços destinados a dança,…”, vem 
clarificar e alterar de forma significativa a interpretação que era feita 
à redacção da anterior legislação , parecendo-nos agora pacífico 
que, salvo melhor opinião, só estarão sujeitas a parecer prévio 
vinculativo do Governo Civil, os estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas, se dispuserem de pista de dança.

(continua)
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(continuação)

Mantêm-se as consultas à Autoridade Nacional de Protecção Civil
(segurança contra riscos de incêndio), Direcções Regionais de 
Economia ou Associação Inspectora de instalações eléctricas (para 
instalações com mais de 50 KVA) e Autoridade de Saúde (normas 
de higiene e saúde pública). Nos casos da primeira e da última 
entidade mencionada, os pareceres, quando desfavoráveis, são 
vinculativos.

b) Licenciamento 
e autorização das obras.



1 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Novo Regime de Licenciamento 
dos Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas

Passa a ter um regime semelhante ao que já vigora para os imóveis 
habitacionais e de serviços nos termos dos artigos 62º e 64º do 
RMUE. Isto é, em nossa opinião, a concessão de licença de 
utilização não depende de vistoria prévia, sendo aliás um acto de 
excepção, apenas aplicável nos casos previstos no artº 64º do 
RJUE (Por determinação do Presidente da Câmara, quando existam 
indícios de falta de acompanhamento das obras ou desrespeito pelo 
projecto aprovado).

(continua)

c) Licenciamento 
ou autorização da Utilização
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(continuação)

Mais, decorridos 20 dias sobre o pedido de autorização de utilização 
(ou 30 dias, no caso de ser licenciamento) e não lhe sendo esta 
emitida, o requerente tem o direito de proceder à abertura do 
estabelecimento mediante declaração prévia a enviar à Câmara 
Municipal com cópia à DGAE, acompanhada com os termos de 
responsabilidade dos técnicos autores dos projectos e do técnico 
responsável pela obra.

(continua)

c) Licenciamento 
ou autorização da Utilização
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(continuação)

Passa a ser da exclusiva responsabilidade da entidade exploradora, 
bem como do técnico responsável pela obra e dos técnicos autores 
dos projectos, a garantia de cumprimento do projecto aprovado e 
das normas legais aplicáveis nessas matérias. (nº 5 do artº 10º)

c) Licenciamento 
ou autorização da Utilização
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Independentemente da abertura do estabelecimento se verificar com 
ou sem autorização (ou licenciamento) de utilização é obrigatório 
que a mesma seja precedida de declaração prévia a entregar na 
Câmara Municipal, com cópia a ser enviada à DGAE, conforme 
modelo constante da Portaria nº 573/2007, de 17 de Julho.

A mesma declaração prévia é obrigatória sempre que se verifique a 
instalação, modificação ou encerramento de um estabelecimento 
comercial deste tipo.

A declaração prévia é ainda obrigatória ser enviada à DGAE, para 
efeitos de registo, para todos os estabelecimentos já em 
funcionamento, no prazo de 120 dias a contar da publicação da 
Portaria nº 573/2007, de 17 de Julho.                                      

d) Declaração Prévia 
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A mudança de titularidade integra-se no conceito de “Modificação”, a 
que se refere a alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 234/2007, de 
19 de Junho. Por sua vez, o nº 2 do artigo 24º estipula que as 
anteriores “autorizações de abertura, alvarás sanitários ou alvarás 
de licença ou de autorização de utilização, mantêm-se válidas até à
realização das obras de modificação do estabelecimento.”
Assim, independentemente da menção algo estranha a “obras de 
modificação”, pela letra da lei, deduz-se que as mudanças de 
titularidade dos estabelecimentos existentes, desde que o 
estabelecimento não sofra obras, não estão sujeitas a averbamento, 
nem a alvará de utilização, mas apenas ao regime de declaração 
prévia referido na alínea anterior.    

No entanto, esta interpretação carece de confirmação. Foi solicitado 
parecer à DGAE e à Associação Nacional de Municípios 
Portugueses.

e) Mudança de titularidade 
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g) Prestação 
de serviços esporádicos

Passa a existir um regime especial de autorização para prestação 
de serviços esporádicos ou ocasionais (feiras, exposições e outros 
eventos).

A autorização deve ser requerida à Câmara Municipal com cópia à
DGAE.

Nestes casos, a vistoria é obrigatória, devendo a Câmara Municipal 
convocar para o efeito as Autoridades de Saúde, de Protecção Civil, 
da DRME (quando aplicável) e um representante da DGAE.



Novo Regime de Licenciamento 
dos Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas

2 – PRINCIPAIS 
DIFICULDADES DE APLICAÇÃO
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2.1 - Incompatibilidade dos prazos de resposta com 
os prazos de consultas externas para instalações 
que implicam obras de adaptação ou modificação 
que estejam isentas de licenciamento e apenas 
sujeitas ao regime de comunicação prévia.

Soluções  propostas: 
- Instituir a obrigatoriedade, sob pena de rejeição liminar, que os 
processos que impliquem obras de adaptação ou modificação, 
sujeitas ou não a licenciamento, sejam entregues contendo toda a
documentação que legitime o requerente a realizá-las, 
designadamente a autorização do senhorio, ou do condomínio, nos 
casos em que são aplicáveis;

- Solicitar a instrução dos processos já com todos os projectos das 
especialidades aplicáveis, com as respectivas declarações técnicas 
de conformidade;                                                (continua)
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(continuação) 
- Instituir, como regra, que os projectos que exigem pareceres 
vinculativos de entidades externas, nomeadamente da Delegação 
de Saúde e do SNBPC, sejam já entregues acompanhados desses 
pareceres;

- Solicitar a entrega dos número suficiente de exemplares dos 
projectos de especialidades que exijam pareceres externos, para 
que seja possível a consulta simultânea a todas as entidades que 
têm que se pronunciar; 

- Entregar de uma cópia em formato digital dos projectos que 
impliquem pareceres internos, nomeadamente o “lay-out” e as 
“redes de águas e de saneamento.
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Soluções propostas: 

- Implementar a organização e especialização dos serviços 
internos, para que existam rigor nas informações a prestarem, 
nomeadamente quanto à instrução dos processos, sendo, neste 
caso, as matérias que mais necessitam de análise e normalização 
de procedimentos, as seguintes;

- Número de entidades a consultar em cada caso concreto, para que 
as consultas sejam feitas em simultâneo (nº de exemplares do 
processo a solicitar);

- Projectos de especialidade aplicáveis a cada caso;

- Tramitação do processo e tempo médio de resposta.
(continua)

2.2 – Dificuldades de obtenção 
de pareceres internos em tempo útil.
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(continuação)

- Esquema de agilização dos procedimentos internos;

- Recurso a base digital para maior celeridade de consultas internas;

- Coordenar as comunicações com os SMAS e Veterinária 
Municipal, nos casos em que têm que dar pareceres, formas 
expeditas de comunicação para que se consigam obter esses 
pareceres em tempo útil, com cumprimento dos prazos 
regulamentares.

2.2 – Dificuldades de obtenção 
de pareceres internos em tempo útil.



Novo Regime de Licenciamento 
dos Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas

Soluções propostas

- Solicitar que os pedidos de licenciamento ou de autorização de 
utilização deverão ser acompanhados de todas as declarações de 
conformidade técnicos autores dos projectos das especialidades 
(caso ainda não existam), bem como de declaração do técnico 
responsável pela obra, atestando que a mesma foi executada de 
harmonia com os referidos projectos, bem como foi dado 
cumprimento às condições dos pareceres das entidades internas e 
externas, devendo todas elas serem mencionadas obrigatoriamente 
nessa declaração;

- Sensibilizar os promotores e os técnicos intervenientes nos 
projectos e na direcção de obras, para os novos procedimentos e 
para as novas responsabilidades que passaram a assumir por força 
legal;                                                          (continua)

2.3 – Garantia do cumprimento 
das condições de utilização
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(continuação)

- Promover acções de fiscalização aleatórias das obras em curso, 
através da Câmara, da Delegação de Saúde, da CVA, ou outras 
entidades;

- Recorrer à vistoria final com carácter de excepção nos termos do 
artº 64º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
sempre que existam fortes indícios de incumprimento dos projectos 
ou das disposições legais.

2.3 – Garantia do cumprimento 
das condições de utilização
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Soluções propostas

- Criar, ao nível da Câmara, um pequeno grupo de trabalho 
integrando funcionários e técnicos administrativos dos serviços 
centrais e dos serviços técnicos, de forma a criar regras claras de 
procedimentos e de informação especializada aos interessados;

- Elaborar um manual de procedimentos e modelos de 
requerimentos e declarações para disponibilização “on line” e nos 
postos de atendimento;

- Implementar formas de colaboração com a Delegação de Saúde e 
a ACISP e demais idades intervenientes, para que sejam prestados
esclarecimentos e dada a assistência técnica possível.

(continua)

2.4 – Informação e sensibilização 
dos técnicos e dos promotores.
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(continuação)

- Promover acções de esclarecimento para todos os intervenientes e 
publicitar as presentes alterações;

- Incentivar o recurso à figura da “informação prévia” para os 
potenciais promotores.

2.4 – Informação e sensibilização 
dos técnicos e dos promotores.
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3 – RECOMENDAÇÕES



Novo Regime de Licenciamento 
dos Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas

3.1 – AOS POTENCIAIS PROMOTORES DE INSTALAÇÃO DE 
NOVOS ESTABELECIMENTOS:

- Avaliar convenientemente as condições físicas do edifício ou 
fracção onde pretendem instalar, designadamente, nos aspectos:

• Localização (proximidade de zonas escolares, acessos, 
estacionamentos e eventuais condicionantes de ordem 
urbanística e territorial);

• Condições acústicas (incluindo eventuais custos de 
correcção, evacuação de fumos, ventilação, etc.);

• Instalação de Gás;

• Condições técnicas;

• Obras necessárias.                                                    (continua)

3 – RECOMENDAÇÕES
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3 – RECOMENDAÇÕES

3.1 – AOS POTENCIAIS PROMOTORES DE INSTALAÇÃO DE 
NOVOS ESTABELECIMENTOS:
(continuação)

- Consultar um técnico, se necessário, de forma prévia, para avaliar 
as condições do edifício.

- Consultar a Câmara Municipal, sob forma de “informação prévia”.

Essa consulta obriga a Câmara Municipal a responder no prazo de 
20 dias sobre a viabilidade de instalação e respectivas condições, 
nomeadamente:

• Projectos, pareceres necessários e restante documentação;
• Consultas externas;
• Procedimento a adoptar;
• Eventuais condicionantes do local.



Novo Regime de Licenciamento 
dos Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas

3 – RECOMENDAÇÕES

3.2 – AOS TÉCNICOS E PROJECTISTAS

- Avaliar convenientemente as condições técnicas dos edifícios ou 
fracções para a instalação pretendida.

- Nos casos das especialidades que, pela sua especificidade, 
poderão oferecer mais dúvidas quanto à sua eficiência depois das 
obras realizadas, ou que sejam mais susceptíveis de causar 
conflitos e problemas futuros (exemplo de alguns projectos 
acústicos, de gás, ou de exaustão de fumos), aconselham-se os 
técnicos, a que façam acompanhar os respectivos termos de 
responsabilidade, com certificados de entidades acreditadas, 
atestando o cumprimento em obra da legislação em vigor, se 
necessário, com recurso a medições e testes “in-loco”.


