
 

 

N/Ref. 14/13                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2013 

 

Assunto: REGIME DE ACESSO E EXERCÍCIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS NA R.A.A. 
FORMULÁRIOS DE MERA COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO E PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
COMÉRCIO A RETALHO. 

 

Caro Associado, 

 

Já conhece o Licenciamento Zero?  

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 8/2013, de 7 de Fevereiro, que 

vem aprovar os formulários de mera comunicação, comunicação prévia com prazo e pedido de 

autorização prévia de instalação e modificação de estabelecimentos de comércio a retalho, 

conforme os modelos anexos à presente portaria. 

 

A aprovação dos formulários da presente portaria, vem na sequência da criação de um regime 

de livre acesso ao exercício de atividades económicas na Região Autónoma dos Açores, 

conforme DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  RReeggiioonnaall  nn..ºº  3388//22001122//AA,,  ddee  1188  ddee  SSeetteemmbbrroo, o qual abrange a 

quase totalidade dos estabelecimentos de comércio, nomeadamente os estabelecimentos de 

comércio por grosso, comércio a retalho, de restauração ou de bebidas e de prestação de 

serviços e de armazenagem. 

 

Este procedimento, vai permitir a abertura imediata dos estabelecimentos acima 

mencionados, sem necessidade da emissão de outras licenças, autorização, validações, 

autenticações, certificações, atos emitidos na sequência de comunicações prévias com prazo, 

registos, pagamento de taxas e outros atos permissivos, substituindo desta forma as licenças e 

autorizações administrativas por uma mera comunicação prévia ou comunicação prévia com 

prazo da informação necessária à verificação dos cumprimentos legais. 

 

Para além do mencionado, também veio concentrar e sistematizar o regime de autorização de 

instalação e de modificação de estabelecimentos de comércio a retalho que tenham uma área 

de venda igual ou superior a 1500 m2 nas ilhas de São Miguel e Terceira, e a 500 m2 nas 

restantes ilhas, simplificando o seu regime e tramitação. 

 



 

 

Chamamos a sua atenção que, os formulários referentes aos anexos I, II e III, são 

disponibilizados no Portal do Governo Regional dos Açores e remetidos por via eletrónica à 

Direção Regional de Apoio, ao Investimento e à Competitividade, depois de devidamente 

assinados, que os remeterá pela mesma dia à respetiva câmara municipal, pelo que estas 

deverão disponibilizar um endereço de correio eletrónico para a receção dos formulários. 

 

Caso se verifique o indeferimento por parte da câmara municipal, este é comunicados ao 

empresário e à entidade coordenadora. 

 

Os formulários supramencionados, estarão disponibilizados no Portal do Governo Regional, até 

se verificar a disponibilização do balcão único eletrónico em 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-draic/textoTabela/Licenciamento+Zero.htm 

 

Quanto ao formulário referente ao anexo IV, este é disponibilizado no Portal do Governo 

Regional, podendo ser apresentado em suporte eletrónico e remetido à Direção Regional de 

Apoio ao Investimento e à Competitividade, depois de devidamente assinado. 

 

A presente portaria entrou em vigor a 88  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar através do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1360930447.pdf.  

 

Poderá ainda aceder aos respetivos formulários no nosso site, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1360930580.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


