
 

 

N/Ref. 50/14                             Angra do Heroísmo, abril de 2014 

 
Assunto: LICENCIAMENTO ZERO – SIMPLIFICAÇÃO DOS MODELOS IMPRESSOS.  

  
Caro Associado, 

 

O Licenciamento Zero é agora mais simples! 

 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 15/2014, de 24 de Março, que veio 

aprovar os novos modelos de impressos, relativos à declaração de instalação e modificação 

dos estabelecimentos, para que desta forma se verifique uma maior simplificação e 

desmaterialização de processos. 

 

Nos termos da presente portaria, são aprovados os modelos impressos relativos à declaração 

de instalação, modificação e encerramento de estabelecimentos de comércio, restauração ou 

de bebidas, armazenagem e serviços, prestação de serviços de restauração ou de bebidas de 

caráter não sedentário e para a ocupação de espaço público, cujos modelos são os anexos à 

portaria, sendo estes os seguintes: 

 Anexo I – Mera Comunicação Prévia de Instalação, Modificação e Encerramento de 

Estabelecimentos de Comércio, Restauração ou de Bebidas, Armazenagem e Serviços e 

de Comunicação de Horário de Funcionamento; 

 Anexo II – Comunicação Prévia com Prazo de Instalação ou Modificação de 

Estabelecimentos de Comércio, Restauração ou Bebidas, Armazenagem e Serviços; 

 Anexo III – Comunicação Prévia com Prazo para a Prestação de Serviços de 

Restauração ou de Bebidas de Caráter não Sedentário; 

 Anexo IV – Ocupação do Espaço Público; 

 Anexo V – Pedido de Autorização Prévia de Instalação e Modificação de 

Estabelecimentos de Comércio a Retalho. 

 

Assim, até à disponibilização do Balcão Único Eletrónico, os modelos de impressos 

supramencionados, são disponibilizados no Portal do Governo Regional dos Açores, em 

www.azores.gov.pt 

 

http://www.azores.gov.pt/


 

 

Quanto aos procedimentos que as empresas devem de ter, nas situações em que é necessária 

a entrega dos modelos de impressos Anexos I, II e III, estes são remetidos por via eletrónica, 

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

Competitividade (DRAIC), através do correio eletrónico liczero@azores.gov.pt, que por sua vez 

os remeterá para a respetiva Câmara Municipal pela mesma via. 

 

No entanto, no caso do modelo de impresso Anexo IV, este é remetido diretamente para a 

respetiva Câmara Municipal. 

 

É da competência de cada Câmara Municipal, disponibilizar um endereço de correio eletrónico 

para receção dos formulários, para a entrega dos anexos I, II, III e IV. 

 

Quanto ao modelo de impresso Anexo V, este é disponibilizado no Portal do Governo Regional 

dos Açores, 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 entra em vigor no dia 25 de Março de 2014 e não dispensa sua leitura que 

poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1397740352.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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