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 Menos formalidades: simplificação 

 Menos licenças para o acesso a certas atividade:  

 Meras comunicações prévias 

 Comunicações prévias com prazo 

 Liberalização 

 Menos tempo de espera e em deslocações: agilização 

 Um só balcão único eletrónico: integração  

 

O que é o licenciamento zero? 

 



Um novo paradigma  

 Regulamentar em geral em vez de autorizar caso a caso 

 Novas formas de atividade administrativa, em que a 
dimensão da “autorização” ou “permissão administrativa” 
é menos evidente 

 Normalizar o procedimento :  ex Sonae 

 Confiança e responsabilização 

 Maior responsabilização dos privados e dos técnicos 

 Simplificação, celeridade e desmaterialização dos 
procedimentos administrativos 

 Proporcionalidade ao risco 

 Tempo para o que é importante 

 Integração , mais e mais e mais e mais….. 

 

 



 Partilha de informação entre as entidades públicas (ao artigo 

14.º);  

 Administração aberta (artigo 21.º);  

 Linguagem simples e clara (artigo 37.º).   

 Transparência e previsibilidade (acompanhamento on line do 

procedimento) 

 Proporcionalidade entre o tipo de restrições introduzidas e o 

risco que se pretende evitar 

 Integração: ponto único de contacto (balcão único 

eletrónico) para a Administração pública central e local (artigo 

3.º) onde está toda a informação;  

Princípios de simplificação administrativa  

no LZ 



Uma medida de inovação colaborativa 

 Condições de sucesso e barreiras  

 É uma missão impossível? 

 Não é, mas para que  seja possível ...: 

 Metagovernance: liderança hard e soft 

 Coragem  

 Resiliência 

 Paciência  

 Persistência  

 Espaço neutro 

 Nível politico e administrativo 

 Co-criação: envolvimento dos participantes 

 Ciclo 
 

 



Um medida de inovação radical: o ciclo de vida 



O balcão do empreendedor 

 Onde estamos ? 

 Porque demora a aparecer? 

 Perder tempo a fazer leis sobre novas leis 

 O SIR e o RJACS:  que valor acrescentado? 

 



O preconceito anti poder local 

 

 

 Dar a césar o que é de césar  

 Uma condição para a verdadeira integração 

 O LZ, o SIR, o RJUE, ……. 

 



 

 1. Integração de vários procedimentos 
num só balcão  
 
 de uma abordagem sectorial e linear a uma 

abordagem transversal e em estrela 
 back-offices mais centralizados e front-offices 

mais descentralizados 

Da graça do rei à graça da tecnologia: 5 implicações 

do BU para o procedimento administrativo 



 
2. Alteração na forma de partilha de 

informação entre diferentes entidades da 
administração 

 
 administração é que vai obter a informação 

de que não dispõe, mas que existe noutra 
entidade pública central ou local 

 

Da graça do rei à graça da tecnologia 



 
3. Agilização do procedimento e da 
decisão, suportada pela comunicação 
eletrónica  

 
 Todas as fases concentradas em segundos ou 

minutos 
 

Da graça do rei à graça da tecnologia: 



 
4. Desmaterialização de toda a 

informação e da própria assinatura 

 

5. Maior transparência da 

administração para os cidadãos 

Da graça do rei à graça da tecnologia: 



  

  

«Alguns consideram o zero como 

sendo uma das maiores 

invenções da humanidade, mas a 

representação gráfica do zero 

demorou cerca de 400 anos 

para ser incorporada no 

sistema decimal indo-arábico de 

numeração» 

 

 

 

Zero: uma mudança de cultura 



 

 

     
    
  Obrigada 

 

    
 marialm@fe.uc.pt 



ANEXO 



Permissão administrativa  

 indispensável a sua existência 

 inadequação de um meio administrativo menos restritivo;  

 formalidades previstas na lei de forma clara e inequívoca;  

 justificada, de forma proporcional por uma imperiosa razão de 

interesse público.  

 Balcão único 

 Reforço dos meios e dos modos de fiscalização 

 Maior responsabilização dos agentes económicos 

 

 

Licenciamento zero e Diretiva de serviços 

 



 

 Comunicações 
 Submeter a mera comunicação prévia, incluindo :  

 comunicação prévia para ocupação do espaço público  

 comunicação prévia do horário de funcionamento, bem como das 
suas alterações 

 

 Submeter a comunicação prévia com prazo 

 Comunicar ao requerente os despachos subsequentes a comunicações 
prévias com prazo (n.º 2 do artigo 15.º) 

 

 Disponibilizar os comprovativos eletrónicos de entrega das meras 
comunicações prévias, das comunicações prévias com prazo e das 
demais comunicações 

 

Balcão do empreendedor 

O que se pode fazer? (1) 



 

 Comunicações 

 

 Enviar o pedido e os documentos necessários para a comunicação 

prévia, nos termos do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE 

 

 Solicitar ao município a utilização de um edifício ou de suas frações 

para efeitos de instalação de um estabelecimento e as respetivas 

alterações de uso 

 

 Comunicar os dados necessários à inscrição no cadastro comercial 

 

 

Balcão do empreendedor 

O que se pode fazer? (2) 



 

 Informação do município 
 

 Divulgar as taxas devidas 

 Publicar os critérios relativos à ocupação do espaço público 

 Publicar os critérios definidos pelo município que devem ser observados 

na afixação e inscrição de mensagens publicitárias não sujeitas a 

licenciamento 

 

Balcão do empreendedor 

O que se pode fazer? (3) 



 

 Tramitação administrativa 

 

 Permitir autenticação eletrónica 

 Assegurar o preenchimento eletrónico da informação 

necessária à realização das comunicações 

 Permitir ao requerente acompanhar online o estado do 

processo; 

 Receber notificações eletrónicas relativas aos processos em 

curso e entregar de elementos adicionais 

 

 

Balcão do empreendedor 

O que se pode fazer? (4) 



 Portal da Empresa, diretamente ou por reencaminhamento 

dos sítios eletrónicos dos próprios municípios.  

 Balcões das Lojas da Empresa  ou balcões físicos para o 

empreendedor  nas Lojas do Cidadão 

 Balcões dos Municípios 

 Balcões de outras entidades públicas ou privadas 

 

Onde? 



  Tasca da Micas 

Proporcionalidade ao risco: o que é? 

Tasca  da Prima 



Desgraduação do tipo de controlo público sobre o 

exercício de atividades de menor risco.  

 Substituição de licença por mera comunicação prévia  

 Liberalização   

 Verificações aleatórias posteriores em vez de vistorias prévias 

obrigatórias 

Proporcionalidade ao risco 



 

 Simplificação  

 

 instalação, a modificação e o encerramento de 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de 

comércio de bens, de prestação de serviços ou de 

armazenagem.  

 ocupação do espaço público para fins habitualmente conexos 

com a exploração de um estabelecimento 

 inscrição no cadastro dos estabelecimentos comerciais 

 

 

 

Em que medidas se concretiza o regime do 

Licenciamento Zero? 

 



 mera comunicação prévia  

 declaração que permite imediata à abertura do 

estabelecimento, após pagamento das taxas devidas (n.º 1 do 

artigo 4.º) ;  

 comunicação prévia com prazo  

 declaração que permite abertura do estabelecimento após 

despacho o presidente da câmara municipal ou passados 20 

dias (n.º 2 do artigo 6.º). 

 

 

Como foi simplificado o acesso a 

determinadas atividades? 

 



 

 Município não pode exigir a comunicação prévia com 

prazo nas situações para as quais o presente diploma 

apenas prevê mera comunicação prévia 

 

As diferenças 



 Liberalização  

 

 afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial  

 agências de venda de bilhetes para espetáculos 

 realização de leilões 

 controlo preventivo do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos.  

Em que medidas se concretiza o regime do 

Licenciamento Zero? 

 



 

 restauração e /ou de bebidas  e as respetivas secções 

acessórias onde se realizem operações industriais;  

 comércio por grosso e a retalho e as respetivas secções 

acessórias onde se realizem operações industriais;  

 prestação de serviços;  

 armazenagem. 

 

 

Que estabelecimentos ou beneficiam do 

regime da mera comunicação prévia? 
 



 

 Cadastro comercial 

 

 Ocupação do espaço público por qualquer estabelecimento 

onde se realize uma atividade económica , nos limites 

enunciados do n.º 1 do artigo 12.º.  

Outras  atividades que dependem de mera 

comunicação prévia 



 1. Instalação, modificação e encerramento de: 

  Estabelecimentos de restauração e bebidas 

  Comércio de bens (das atividades elencadas na lista A Anexo 
I) 

  Prestação de serviços (das atividades elencadas na lista B 
Anexo I) 

  Armazenagem (das atividades elencadas na lista C Anexo I) 

 2. Atividades elencadas nas listas E e F do Anexo I 
(exclusivamente  comunicação prévia) 

 3. Ocupação do espaço público desde que as suas 
caraterísticas e localização respeitem os limites 
referidos no n.º 1 do artigo 12.º  

 4. Horário de funcionamento e respetivas alterações 

 

Mera comunicação prévia  

 



 Instalação e modificação dos estabelecimentos referidos em 1 da coluna anterior 
dependente de dispensa prévia dos requisitos exigidos para o exercício destas 
atividades (requisitos identificados no Anexo III) - Artigo 5.º 

   

  Serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário a) Em unidades 
móveis ou amovíveis localizadas em feiras ou em espaços públicos autorizados para 
o exercício da venda ambulante; b) Em unidades móveis ou amovíveis localizadas em 
espaços públicos ou privados de acesso público; c) Em instalações fixas nas quais 
ocorram menos de 10 eventos anuais. – artigo 6.º 

   

  Ocupação do espaço público conexo com o estabelecimento para a) Instalação de 
toldo e respetiva sanefa; b) Instalação de esplanada aberta; c) Instalação de estrado e 
guarda -ventos; d) Instalação de vitrina e expositor; e) Instalação de suporte 
publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação ou da 
inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial; f) Instalação de arcas e 
máquinas de gelados; g) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos 
similares;  h) Instalação de floreira; i) Instalação de contentor para resíduos e desde 
que as suas caraterísticas e localização não respeitem os limites 
referidos no n.º 1 do artigo 12.º (n.º 4 do artigo 12.º).  

 

 

 

Comunicação prévia com prazo  

  

 



 Artigo 2.º, n.º 3  

   

 Estabelecimentos de comércio elencados na lista F do 

Anexo 

   

 Atividades de comércio sem estabelecimento elencadas 

na lista G do Anexo I  

 

Inscrição no cadastro comercial 

 



 1. Mensagens publicitárias de natureza comercial: 

 afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas possuidoras ou detentoras 
entidades privadas e não são visíveis ou audíveis a partir do espaço público; 

  afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas possuidoras ou 
detentoras entidades privadas e a mensagem publicita os sinais distintivos do comércio do 
estabelecimento ou do respetivo titular da exploração ou está relacionada com bens ou 
serviços comercializados no prédio em que se situam, ainda que sejam visíveis ou audíveis a 
partir do espaço público; 

  que ocupam o espaço público contíguo à fachada do estabelecimento e publicitam os sinais 
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respetivo titular da exploração ou estão 
relacionadas com bens ou serviços comercializados no estabelecimento. 

   

  2. Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de 
venda  

   

 3. Realização de leilões 

   

  4. Mapas de horário de funcionamento e sua afixação  

 

Não sujeição a qualquer controlo prévio 

 



 


