
CIRCULAR CCAH   

  
  

  37/07                                            A ngra do Heroísmo, Julho de 2007 

   
Assunto: NOVO REGIME JURÍDICO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS  

  

  

Exmo.(s) Associado(s), 

  

  

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a publicação do Decreto-Lei n.º 

234/2007, de 19 de Junho, que vem alterar o regime jurídico a que fica sujeita a 

instalação e a modificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 

assim como o regime aplicável à respectiva exploração e funcionamento.  

  

Com esta alteração passa a ser possível, em certas circunstâncias, a abertura de 

um estabelecimento independentemente da realização da vistoria e da emissão de 

título que legitime a utilização do imóvel. 

  

Assim, nos casos em que os prazos previstos para a realização de vistoria ou para a 

emissão de alvará de licença ou autorização de utilização para estabelecimento de 

restauração ou de bebidas não sejam cumpridos pelas entidades competentes, 

admite-se a possibilidade de abertura ao público do estabelecimento mediante a 

responsabilização do promotor, do director técnico da obra, dos autores dos 

projectos de especialidades e do autor do projecto de segurança contra incêndios, 

atestando que a edificação respeita o projecto aprovado, bem como as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, tendo em conta o uso a que se destina, e a 

salvaguarda do interesse público.  

  
  
Relembramos igualmente que o período e horário de funcionamento, assim como 

eventuais períodos anuais de encerramento do estabelecimento devem estar 

devidamente publicitados, através de afixação em local visível.  



Em todos os estabelecimentos de restauração ou de bebidas deve existir um livro 

de reclamações.  

  

Mais informamos que aos processos de licenciamento de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, que à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

234/2007, de 19 de Junho estejam pendentes, deverá ser aplicado o novo regime. 

    

O presente decreto-lei entra em vigor a 19 de Julho do corrente ano, podendo, no 

entanto sofrer adaptações introduzidas por legislação regional.  

  
A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que poderá 

ser efectuada no site do Diário da República em www.dre.pt. 

  
  
Com os melhores cumprimentos. 
  
  

  
A Direcção. 
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