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“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” 

“(… ) the secret of our success is to understand the expectations of our consumers 

(our clients), as equally well as we know the strategy roles of our organisation(…) 

 

  LICENCIAMENTO COMERCIAL  LICENCIAMENTO COMERCIAL  LICENCIAMENTO COMERCIAL  LICENCIAMENTO COMERCIAL      

Enquadramento 

 
A Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, que esta-
belece o regime de autorização a que estão 
sujeitas a instalação e a modificação de 
Estabelecimentos de Comércio a Retalho e de 
Comércio por Grosso em livre serviço e a 
instalação de Conjuntos Comerciais prevê, no 
seu artigo 37.º, que a mesma seja objecto de 
revisão no prazo de três anos, após a sua 
entrada em vigor. 
Nessa medida, e uma vez que o Governo 
considerou, pela experiência obtida com a 
aplicação da actual lei, existirem diversos 
desajustes, quer relativos à sua estruturação, 
quer na sua implementação,  foi elaborada e 
publicada a Proposta de Lei n.º 192/X, no 
sentido de dar  cumprimento  aos  princípios  
do  Programa  SIMPLEX. Em concreto e no 
que concerne  ao regime  consagrado no  
Decreto Lei n.º 21/2009 de 19 de Janeiro  

reduz o universo  de Estabelecimentos de 
Comercio , isolados ou em grupo, sujeitos a 
um regime de autorização  pela elevação dos 
limites das áreas  de venda  no caso do comer-
cio a retalho e da área bruta locável no caso 
de conjuntos comerciais . 
Das  principais  alterações  propostas,  desta-
camos  as  seguintes: 
1.º Na  apreciação  de  pedido  de  instalação  
de  novos Estabelecimentos de Comércio e 
Conjuntos Comerciais, será atribuída especial 
relevância à contribuição positiva de tais 
empreendimentos para a promoção da melho-
ria do ambiente, das exigências de eco-
eficiência, de desenvolvimento da qualifica-
ção do emprego e da responsabilidade social 
das empresas promotoras dos projectos em 
apreciação. 
2.º É consagrado um regime mais flexível, na 
medida em que é substancialmente reduzido o 
universo de unidades comerciais que ficam  
sujeitos  ao  regime  de  autorização.  
 
 
 
 

 
 
Tal  resultará  da elevação dos limites das 
áreas a partir das quais tais unidades 
comerciais ficarão sujeitos ao regime de pré-
vio licenciamento comercial, aplicando-se a 
nova lei apenas: 
 i) Aos Estabelecimentos de Comércio a reta-
lho com área de venda igual ou superior a 
2.000 m2 (em substituição dos actuais 500 
m2); 
ii) Aos Estabelecimentos de Comércio queque 
pertençam a uma empresa que utilize a mes-
ma insígnia ou estejam integrados num mes-
mo grupo que disponham de uma área de 
venda acumulada igual ou superior a 30.000 
m2 (em substituição dos actuais 5.000 
iii) . 
Aos conjuntos comerciais que disponham de 
uma área bruta locável igual ou superior a 
8.000 m2  (em substituição dos 
actuais 6.000 m2). 
3.º A  nova  lei  excluirá  do  regime  de  auto-
rização  os estabelecimentos de comércio de 
venda por grosso as micro-empresas e os 
estabelecimentos especializados de comércio 
a retalho de armas e munições, de combustí-
veis para veículos a motor e as farmácias. 
4.º O regime de autorização previsto na nova 
lei passará a ser também aplicável às modifi-
cações de Conjuntos Comerciais. 
5.º A nova lei passará a impor aos interessa-
dos a obtenção, em fase anterior ao processo 
de autorização, de uma informação 
prévia de localização favorável emitida pela 
câmara municipal e da declaração de impacte 
ambiental favorável (nos casos abrangidos 
pelo regime jurídico de avaliação de impacte 
ambiental), o que eliminará dos procedimen-
tos de licenciamento comercial todos os pro-
jectos que, naquelas fases administrativas 
anteriores, sejam considerados inviáveis 
quanto à localização e ou que tenham uma 
avaliação de impacte ambiental negativa. 
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 ÁREAS JURÍDICAS 

- Direito do Turismo (Direito Internacio-
nal e Comunitário do Turismo, Empreen-
dimentos Turisticos e Hotelaria) 
- Direito Comercial e das Empresas 
- Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direi-
to Público, Direito Comercial e Direito 
Penal) 
- Direitos Reais e da Propriedade 

 ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

- Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, 
Marcas e Identidade Empresarial 
- Gestão e Consultoria de Empresas e 
E m p r e s a s  T u r i s t i c a s 
- Liderança de Organizações, Empresas e 
Empresas Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
-Constituição, Modificação e Extinção de 
Sociedades Comerciais; 
-Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, 
Marcas e Identidade Empresarial. 

-Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do 

Direito. 
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6.º A coordenação do processo de 
autorização de instalação 
e de modificação, incluindo o apoio 
técnico e administrativo à 
entidade  decisora,  passará  a  per-
tencer  à Direcção-Geral  das 

Actividades  Económicas  (DGAE),  
que  poderá  delegar  a  sua 
competência  na  Direcção  Regional  
de  Economia  (DRE)territorialmente 
competente. 
7.º É abandonado o sistema de 

fases de candidatura, que 
penalizava o investimento e os inves-
tidores, passando a ser adoptado 
um sistema contínuo de entrada de 
processos. 
8.º Ao nível da decisão de autoriza-
ção, serão substituídas  actuais  três  
entidades  decisórias  actualmente  
existentes  . 
Direcção Regional de Economia, 
Comissões Regionais e Comissões 
Municipais . por uma única entida-

de: a designada Comissão de Ava-

liação Comercial (COMAC) . que 
decidirá os pedidos de 
autorização com uma periodicidade 
mensal. 
 

 
9º No novo  regime,  desapare-
cerá  a  figura  
da  vistoria, 
passando o titular 
do empreendi-
mento, a ter de 
comunicar tal 
facto à entidade 
coordenadora e á 
Câmara Munici-
pal respectiva ate 
20 dias antes da 
abertura do estabelecimento ou 
conjunto comercial fazendo 
acompanhar a referida comunica-
ção de um estabelecimento  de 
um termo de  responsabilidade 
segundo o qual o estabelecimen-
to ou conjunto comercial os com-
promissos que fundamentaram  a 
autorização de instalação ou de 
modificação. 
10.º A nova lei apresentará ainda 
uma novidade quanto ao 
encerramento  dos  estabeleci-
mentos  e  conjuntos  comerciais 
abrangidos  por  este  diploma,  
estabelecendo  o   dever  de 
comunicação de tal facto à enti-

dade coordenadora, até 20 dias  
após a sua ocorrência. 

11.º Desaparecerá  o  
dever  de  registo  da  
instalação  e 
modificação dos 
estabelecimentos e 
conjuntos comer-
ciais pelos 
interessados, passan-
do este último a 
incumbir à DGAE, 
que fica 

também  incumbida  de  proceder  
ao  registo  de  abertura  e 
encerramento dos referidos espa-
ços a aprovação dos projectos à 
constituição a seu favor de uma 
opção de venda dos imóveis 
propostos alienar. 
 
Outros diplomas e regimes jurídicos 

indissociáveis   
Decreto Lei  555/99 de 16 de Dezem-

bro e Decreto-Lei 18/2008 de 29 de 

Janeiro de 4 de Julho   Decreto –Lei 

380/99 de 22 de Setembro. 

“NA APREÇIAÇÃO DOS NOVOS  

ESTABELECIMENTOS  E DADA ESPE-

CIAL RELEVANCIA  A CONTRIBUIÇAO 

POSITIVE DE TAIS EMPRENDIMENTOS  

PARA A PROMOÇAO DA MELHORIA DO  

AMBIENTE “ 

 Eventos  
 Conferências 

FM 
Law Office  

 LANCAMENTO DO  LIVRO MITOS 

DA ARTE NO MUSEU BERARDO 

EM LISBOA 

 

 

 

  

     Faro - Lisboa 

Praça da Liberdade Edifício Santo António n.º75 1.º /3 8000-164 Faro  

Tef: 289 828 396 / 289 822 299 – Fax: 289 822 300  

Avenida João Crisóstomo n.º 30- 2.ºAndar 1050-127 Lisboa  

Tel:21 050 20 53 Fax: 21 795 81 31  

                                                                       www-fernandomessias.pt  

                                                                      Email Geral:secretariado@fernandomessias.pt 

                                                                Legal marketing officer : marketingofficer@fernandomessias.pt 

 

 

A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzida, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

 

 

 

 

 

Dia 25 de Julho de 2009 18 horas 
realizou-se o lançamento do livro 
Mitos da Arte onde em conjunto com 
outros artistas Fernando Messias   
apresentou o seu trabalho  em 
expressão visual. O evento revelou-
se um grande sucesso estando pre-
sentes inúmeras individualidades 
ligadas a arte  

O Livro encontra-se disponível nas 
livrarias em todo pais ou  em alternativa  
poderá enviar um email para   marketin-
goffice@fernandomessias.pt e teremos 

o prazer de enviar um exemplar  Preço  

PVP 20€ 

www.fernandomessias.pt 

 

 


