
 

 

 

 

 

N/REF 90/11                                  Angra do Heroísmo, Junho de 2011 

 

Assunto: SSIIMMPPLLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  RREEGGIIMMEE  DDEE  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  DDEE  DDIIVVEERRSSAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  ––  

““LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOO  ZZEERROO””  

 

Caro Associado, 

 

Sabia que agora é mais fácil a abertura e modificação do seu negócio com o “Licenciamento Zero”? 

 

Vimos por este meio dar a conhecer a publicação do Diário da República do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 

de Abril, que vem simplificar a abertura e a modificação de determinados negócios, introduzindo um 

regime simplificado de instalação e funcionamento, que se designa por “Licenciamento Zero”. 

 

Com este novo regime, são eliminadas as licenças, autorizações, vistorias e outras permissões necessárias 

à abertura e ao funcionamento de diversos negócios. Em contrapartida, é reforçada a fiscalização e passa 

a haver uma maior responsabilização dos empresários. 

 

Antes da publicação deste diploma, os proprietários de restaurantes, cafés, oficinas, lavandarias, 

cabeleireiros, talhos e outros negócios tinham de obter um conjunto de licenças antes de iniciar a sua 

actividade. 

 

Com o “Licenciamento Zero”, em vez de ter de esperar pelas licenças, os proprietários precisam apenas 

de comunicar, através do Balcão do Empreendedor, a abertura ou modificação do seu negócio e declarar 

que se comprometem a cumprir toda a legislação a ele respeitante. 

 

Essa comunicação pode também incluir informação sobre: 

 

• A ocupação do espaço público (por exemplo, com toldos, esplanadas, estrados, floreiras, vitrinas, 

arcas de gelados e caixotes de lixo); 

• O horário de funcionamento do estabelecimento e suas alterações; 



 

 

• As alterações do ramo de actividade, do nome do estabelecimento ou dos seus donos; 

• O encerramento do estabelecimento. 

 

Após a comunicação e pagas as taxas devidas, os empresários podem abrir imediatamente os seus 

estabelecimentos ou fazer as alterações pretendidas. 

 

Como supramencionado, com este diploma pretende-se uma maior responsabilização dos empresários 

pelo cumprimento das regras aplicáveis aos seus estabelecimentos. Assim, se os empresários não 

fornecerem através do Balcão do Empreendedor, a informação necessária ou se esta não corresponder à 

verdade, podem pagar coimas até €.: 3.500,00, no caso de empresário em nome individual e €.: 

25.000,00, no caso de sociedade comercial. 

 

Caso a infracção seja considerada grave, as autoridades podem encerrar o estabelecimento ou proibir os 

proprietários de exercer essa actividade, até ao período máximo de dois anos. 

 

Actualmente, o funcionamento do Licenciamento Zero não está totalmente operacional, sendo que na 

Região Autónoma dos Açores os actos e os procedimentos necessários à execução do presente decreto-lei 

competem às entidades das respectivas administrações regionais com atribuições e competências nas 

matérias em causa, não tendo sido nada publicado até à presente data. 

Logo que haja mais desenvolvimentos sobre este assunto iremos informar os nossos associados. 

O presente decreto-lei entrou em vigor no dia 2 de Maio de 2011.  

 

A presente circular não dispensa a leitura do seguinte diploma legal que pode se consultar em 

www.dre.pt ou no site da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 

(http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1306163181.pdf). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


