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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 70/2009
de 31 de Março

O Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, que aprova 
o Regime de Taxas da Entidade Reguladora para a Co-
municação Social (ERC), prevê que, ao fim de dois anos 
de vigência, o Governo aprecie a necessidade de revisão 
deste Regime, em função de alterações entretanto ocorri-
das, designadamente, quanto ao número de operadores, ao 
volume de trabalho desenvolvido pela ERC — Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, à diversificação 
de meios de difusão de conteúdos de comunicação social e 
à evolução das fontes de financiamento e à complexidade 
técnica da actividade reguladora.

No âmbito desta apreciação, o Governo consultou a 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
entidade com legitimidade activa na cobrança daquelas ta-
xas, e cuja experiência recolhida ao longo destes dois anos 
permitiu a apresentação de contributos essenciais. Foram 
igualmente ouvidas as entidades do sector da comunica-
ção social que, através das suas associações, formularam 
sugestões que importou considerar.

A alteração ao Regime de Taxas agora efectuada tem 
como objectivos clarificar algumas soluções consagradas 
e introduzir maior justiça relativa na consideração das 
categorias e subcategorias de regulação, designadamente 
no que toca às rádios locais.

No domínio das clarificações necessárias salienta -se, por 
exemplo, a destrinça dos procedimentos administrativos 
geradores de encargos para os interessados e a identi-
ficação das entidades responsáveis pela sua liquidação, 
introduzindo -se a possibilidade da sua redução a metade 
por motivo de insuficiência económica; e ainda, tendo 
em vista a produção de maior eficiência na sua cobrança, 
o esclarecimento quanto ao momento do pagamento da 
taxa por emissão dos títulos habilitadores, o qual passa 
a ser exigido aos operadores de rádio e de televisão após 
a notificação da decisão de atribuição ou renovação da 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
por conseguinte, antes da emissão dos correspondentes 
títulos habilitadores. Concede -se, no entanto, aos interes-
sados um prazo de 30 dias, a contar da notificação para 
efectivarem esse pagamento.

Merece igualmente referência, atentas as divergências 
interpretativas subsistentes, o esclarecimento da situação 
tributária dos serviços de comunicação social disponibi-
lizados através da Internet. Assim, na medida em que não 
implica qualquer esforço regulatório adicional, é expres-
samente excluída quer da categoria dos sítios informativos 
submetidos a tratamento editorial, quer da sujeição ao 
pagamento de taxa de regulação e supervisão, a dispo-
nibilização electrónica de serviços de programas ou de 
publicações periódicas que constitua a exacta transposição 
para a Internet de «produtos» disponibilizados por outro 
meio, como é o caso das publicações periódicas impressas 
ou dos serviços de programas televisivos tradicionais. Por 
outro lado, esclarece -se quais as entidades que integram a 
categoria de sítios informativos submetidos a tratamento 
editorial. E, embora sujeitas a regulação, mantém -se, por 
razões que se prendem com a necessidade de incrementar 
os investimentos em novas tecnologias, a previsão da sua 
isenção.

Quanto às modificações reclamadas por razões de justiça 
ou de igualdade, no que respeita às categorias da taxa de re-
gulação e supervisão, substitui -se a categoria de cabo pela 
de distribuição de serviços de programas, nela integrando 
a generalidade das entidades que procedem à selecção e 
agregação de serviços de programas televisivos para a sua 
disponibilização ao público, com excepção das entidades 
que integram categorias autónomas (comunicações móveis 
e sítios informativos submetidos a tratamento editorial).

Para além disso, e tendo em conta o esforço de regulação 
envolvido, integra -se na subcategoria de regulação média 
as publicações semanais de informação especializada de 
âmbito nacional.

No que concerne à categoria de rádio, respondendo 
às preocupações manifestadas pelo sector e adequando 
a regulação à prática nele já seguida, por exemplo, em 
matéria de contratação colectiva e dos acordos firmados 
com entidades de gestão colectiva de direitos de autor, 
procede -se à divisão da taxa de regulação e supervisão e 
da taxa por emissão de títulos habilitadores, relativas aos 
serviços de programas de âmbito local, em cinco escalões, 
em função da população residente no município a que 
corresponde a licença. A medida, acompanhada de uma 
redução do próprio valor das taxas, permite redistribuir 
os custos da regulação em função do potencial de retorno 
publicitário das rádios locais e, deste modo, da sua ca-
pacidade contributiva, repondo o equilíbrio exigido pelo 
princípio da igualdade tributária.

Por último, deixa de estar sujeita à taxa por serviços 
prestados a emissão de pareceres pela ERC.

Foram ouvidas a Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social e a Confederação dos Meios de Comu-
nicação Social e promovida a audição do Sindicato dos 
Jornalistas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho

Os artigos 5.º, 6.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 16.º, 17.º e 24.º do 
anexo I e os anexos II, III, IV e V do Decreto -Lei n.º 103/2006, 
de 7 de Junho, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 5.º
[…]

1 — A taxa de regulação e supervisão incide sobre as 
entidades que integram as seguintes categorias, sendo o 
seu montante calculado de acordo com os custos relativos 
imputáveis a cada uma delas pelo desenvolvimento da 
actividade contínua e prudencial permanente de regu-
lação e supervisão:

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Distribuição de serviços de programas;
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 — Integram a categoria de imprensa as agências 
noticiosas e as publicações periódicas portuguesas in-
dependentemente da sua natureza.
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3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — Integram a categoria de distribuição de serviços 

de programas as entidades que disponibilizem ao pú-
blico, através de redes de comunicações electrónicas, 
serviços de programas televisivos, na medida em que 
lhes caiba decidir sobre a sua selecção e agregação, com 
excepção das entidades que integram as categorias de 
comunicações móveis ou de sítios informativos subme-
tidos a tratamento editorial.

6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — Integram a categoria de sítios informativos sub-

metidos a tratamento editorial as entidades que dispo-
nibilizem ao público, através da Internet, serviços de 
programas radiofónicos ou televisivos, quando sejam 
responsáveis pela sua organização ou pela sua selecção 
e agregação, e ainda as entidades que, através do mesmo 
meio, disponibilizem regularmente ao público edições 
electrónicas de publicações periódicas ou quaisquer 
outros conteúdos submetidos a tratamento editorial e 
organizados como um todo coerente.

8 — Não integra a categoria de sítios informativos 
submetidos a tratamento editorial, não estando sujeita a 
pagamento de taxa de regulação e de supervisão, a mera 
retransmissão, através da Internet, de serviços de pro-
gramas radiofónicos ou televisivos, assim como a mera 
transposição, para o mesmo meio, da edição impressa 
de publicações periódicas.

Artigo 6.º
[…]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Regulação alta — as publicações periódicas de 
informação geral, diárias a semanais, de âmbito nacional 
e as agências noticiosas;

b) Regulação média — as publicações periódicas de 
informação geral, diárias a semanais, de âmbito regional, 
as publicações de informação especializada, diárias a 
semanais, de âmbito nacional;

c) Regulação baixa — as publicações periódicas de 
informação geral ou especializada que não se incluam em 
nenhuma das subcategorias anteriores e as publicações 
periódicas doutrinárias.

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — As taxas devidas pela regulação e supervisão, 

relativas aos serviços de programas radiofónicos de âm-
bito local, integrados na subcategoria de regulação baixa, 
prevista na alínea c) do número anterior, subdividem -se 
em cinco escalões:

a) Escalão A — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 140 000 pessoas;

b) Escalão B — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 70 000 pessoas 
e igual ou inferior a 140 000 pessoas;

c) Escalão C — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 35 000 pessoas 
e igual ou inferior a 70 000 pessoas;

d) Escalão D — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 5000 pessoas 
e igual ou inferior a 35 000 pessoas;

e) Escalão E — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente igual ou inferior a 5000 
pessoas.

6 — Para efeitos do número anterior, é tida em conta 
o recenseamento geral da população, elaborado pelo 
Instituto Nacional de Estatística, disponível à data da 
ocorrência do facto tributário referida no artigo 16.º

7 — (Anterior n.º 5.)
8 — Na categoria de distribuição de serviços de pro-

gramas integram -se nas subcategorias de:

a) Regulação alta — as entidades que disponibilizem 
serviços de programas televisivos cuja cobertura abranja 
mais de metade do território nacional;

b) Regulação média — as entidades que disponibi-
lizem serviços de programas televisivos cuja cobertura 
abranja dois ou mais distritos ou uma Região Autó-
noma;

c) Regulação baixa — as entidades que disponibili-
zem serviços de programas televisivos cuja cobertura 
abranja apenas um distrito.

9 — (Anterior n.º 6.)
10 — Na categoria de sítios informativos submetidos 

a tratamento editorial integram -se na subcategoria de 
regulação alta as entidades que forneçam conteúdos de 
comunicação social, referidas no n.º 7 do artigo 5.º

Artigo 9.º
[…]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — As taxas devidas pela emissão de títulos habilita-

dores para o exercício da actividade de rádio de âmbito 
local, assente na utilização do espectro hertziano terres-
tre, subdividem -se em cinco escalões:

a) Escalão A — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 140 000 pessoas;

b) Escalão B — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 70 000 pessoas 
e igual ou inferior a 140 000 pessoas;

c) Escalão C — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 35 000 pessoas 
e igual ou inferior a 70 000 pessoas;

d) Escalão D — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente superior a 5000 pessoas 
e igual ou inferior a 35 000 pessoas;

e) Escalão E — serviços de programas licenciados 
para o exercício da actividade de rádio em municípios 
com uma população residente igual ou inferior a 5000 
pessoas.

4 — Para efeitos do número anterior é aplicável o 
disposto no n.º 6 do artigo 6.º
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Artigo 10.º
[...]

1 — O método de fixação da taxa específica por servi-
ços prestados, constante do anexo III ao presente decreto-
-lei e do qual faz parte integrante, assenta na cobertura 
dos custos administrativos de cada acto concretamente 
prestado, segundo os seguintes critérios:

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 11.º
[…]

1 — Estão sujeitos a pagamento de encargos, nos 
termos do anexo V do presente decreto -lei, de que faz 
parte integrante, os procedimentos administrativos que 
culminem em:

a) Decisão condenatória, emitida pelo conselho re-
gulador, por violação de norma legal;

b) Aplicação de coima ou admoestação;
c) Suspensão ou revogação de títulos habilitadores do 

exercício da actividade de rádio ou de televisão.

2 — A responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
administrativos referidos no número anterior recai sobre 
a entidade objecto da decisão desfavorável, independen-
temente de esta ser operadora de comunicação social.

3 — Extinguindo -se o processo na sequência de 
acordo das partes, o pagamento dos respectivos encargos 
administrativos é reduzido a metade e repartido equita-
tivamente pelas partes, sem prejuízo de acordo quanto 
à responsabilidade pelas custas devidas.

4 — Mediante requerimento fundamentado da en-
tidade responsável pelo pagamento dos encargos, a 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação So-
cial pode deferir a redução dos mesmos até ao limite de 
50 % e conferir ao visado a possibilidade de realizar o 
pagamento faseado até ao limite de quatro prestações, 
sempre que o requerente seja um órgão de comunicação 
social de âmbito regional ou local e faça prova da sua 
insuficiência económica.

5 — O quantitativo dos encargos administrativos refe-
ridos no n.º 1 é fixado por portaria conjunta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
comunicação social, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 
do artigo 51.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

Artigo 12.º
[…]

1 — Estão isentos do pagamento de taxa por regulação 
e supervisão:

a) Os sítios informativos submetidos a tratamento 
editorial;

b) Os serviços de programas radiofónicos e as publi-
cações periódicas detidos por associações de estudantes;

c) O serviço de programas televisivo Canal Parlamento.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 16.º

[…]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Nas restantes taxas e encargos administrativos pre-

vistos no presente Regime de Taxas, no momento da 
realização do acto concreto, da prestação do serviço ou 
da concretização do procedimento.

Artigo 17.º

[…]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 24.º 

do presente Regime de Taxas, no momento da apre-
sentação ou da solicitação, os serviços de apoio da 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação So-
cial podem exigir a quantia provável do total da conta 
a pagar pelos actos requeridos, a título de preparo, me-
diante documento comprovativo do pagamento efec-
tuado, relativamente às taxas previstas nas alíneas d), 
e), f), h), i), l) e m) do n.º 2 do artigo 8.º do presente 
Regime de Taxas.

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 24.º

[…]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — O pagamento da taxa por emissão de títulos habi-

litadores a que se refere o artigo 9.º é efectuado no prazo 
de 30 dias a contar da data da notificação da decisão de 
atribuição ou renovação pela ERC — Entidade Regula-
dora para a Comunicação Social, após o que é emitido 
o respectivo título habilitador.

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º, 
o pagamento das taxas por serviços prestados deve ser 
efectuado no momento da prestação do serviço.

6 — (Anterior n.º 5.)

ANEXO II

[…]

[…]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efei-
tos de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro 
do ano anterior àquele em que o pagamento é devido, 
independentemente de este ser feito em prestações;

3.º (Revogado.)
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Taxa de regulação e supervisão

(Em unidades de conta) 

  

 ANEXO III

[…]

[…]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efei-
tos de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro 
do ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Taxa por serviços prestados 

  

 ANEXO IV

[…]

[…]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efei-
tos de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro 
do ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Taxa por emissão de títulos habilitadores 

  

 ANEXO V

[…]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;
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2.º O valor da unidade de conta processual, para efei-
tos de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro 
do ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Encargos administrativos 

  

 Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 136/2007, de 29 de Janeiro

O n.º 2.º da Portaria n.º 136/2007, de 29 de Janeiro, 
passa a ter a seguinte redacção:

«2.º O montante das taxas a suportar em cada ano 
pelas entidades que prosseguem actividades de comu-
nicação social, de acordo com o disposto nos n.os 1, 2 e 
3 dos anexos II, III, IV e V do Decreto -Lei n.º 103/2006, 
de 7 de Junho, é automaticamente fixado por referência 
à unidade de conta processual em vigor, nos termos le-
gais, a 31 de Dezembro do ano anterior àquele em que 
o pagamento é devido, independentemente de este ser 
feito em prestações.»

Artigo 3.º
Referências legais

1 — As referências efectuadas a serviços de programas 
de rádio e serviços de programas de televisão no Decreto-
-Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, consideram -se feitas, 
respectivamente, a serviços de programas radiofónicos e 
a serviços de programas televisivos.

2 — As referências efectuadas a actividade de radio-
difusão no Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, 
consideram -se feitas a actividade de rádio.

Artigo 4.º
Disposição revogatória

São revogados a alínea j) do n.º 2 do artigo 8.º do anexo I 
do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de Junho, e o § 3.º dos 
anexos II, III, IV e V do Decreto -Lei n.º 103/2006, de 7 de 
Junho.

Artigo 5.º
Disposição transitória

1 — O presente decreto -lei aplica -se aos processos de 
renovação de licenças para a actividade de rádio iniciados 

desde o dia 1 de Setembro de 2008 até a sua entrada em 
vigor.

2 — Para os processos referidos no número anterior, 
que já tenham sido objecto de notificação para efeitos do 
n.º 4 do artigo 24.º, o prazo referido nessa disposição legal 
conta -se a partir da data da entrada em vigor do presente 
decreto -lei.

Artigo 6.º
Republicação

São republicados, em anexo ao presente decreto -lei, do 
qual fazem parte integrante, os anexos I a V do Decreto -Lei 
n.º 103/2006, de 7 de Junho, com a redacção actual.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sou-
sa — Emanuel Augusto dos Santos — Mário Lino Soares 
Correia — Augusto Ernesto Santos Silva.

Promulgado em 11 de Março de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 12 de Março de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa.

ANEXO

Republicação dos anexos I a V do Decreto -Lei n.º 103/2006, 
de 7 de Junho

ANEXO I

Regime de Taxas da ERC — Entidade Reguladora
para a Comunicação Social

TÍTULO I
Parte geral

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente Regime de Taxas disciplina as relações 
jurídico -tributárias geradas no domínio dos poderes de 
regulação e supervisão das actividades de comunicação 
social.

2 — Para efeitos do presente Regime de Taxas, 
consideram -se relações jurídico -tributárias geradas no 
domínio dos poderes de regulação e supervisão das ac-
tividades de comunicação social, nomeadamente as es-
tabelecidas entre a ERC — Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social e as pessoas singulares e colectivas 
previstas no artigo 6.º dos Estatutos da ERC — Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, aprovados pela 
Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro.
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Artigo 2.º
Legislação complementar

Tendo em consideração a natureza e as especificida-
des das matérias sobre que incidem, às relações jurídico-
-tributárias geradas nos termos do presente Regime de 
Taxas aplicam -se subsidiariamente a lei geral tributária e 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário.

TÍTULO II
Incidência

Artigo 3.º
Natureza e espécies de taxas da ERC — Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social

1 — As taxas definidas no presente decreto -lei visam 
remunerar de forma objectiva, transparente e proporcio-
nada o exercício pela ERC — Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social das suas atribuições de regulação 
e supervisão das actividades de comunicação social, bem 
como promover os padrões de eficiência dos mercados 
correspondentes.

2 — As taxas da ERC — Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social constituem receitas próprias desta 
entidade.

3 — As taxas da ERC — Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social integram -se nas seguintes categorias:

a) Taxa de regulação e supervisão;
b) Taxa por serviços prestados;
c) Taxa por emissão de títulos habilitadores.

Artigo 4.º
Taxa de regulação e supervisão

1 — Ao abrigo da alínea b) do artigo 50.º e do n.º 1 
do artigo 51.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro, a taxa de regulação e 
supervisão visa remunerar os custos específicos incorridos 
pela ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social no exercício da sua actividade da regulação e su-
pervisão contínua e prudencial.

2 — Estão sujeitas à taxa de regulação e supervisão 
todas as entidades que prossigam, sob jurisdição do Es-
tado Português, actividades de comunicação social, sendo 
o quantitativo da taxa calculado em conformidade com 
a categoria em que se inserem e com a subcategoria de 
intensidade reguladora necessária.

Artigo 5.º
Categorias da taxa de regulação e supervisão

1 — A taxa de regulação e supervisão incide sobre as 
entidades que integram as seguintes categorias, sendo o 
seu montante calculado de acordo com os custos relativos 
imputáveis a cada uma delas pelo desenvolvimento da 
actividade contínua e prudencial permanente de regulação 
e supervisão:

a) Imprensa;
b) Rádio;
c) Televisão;
d) Distribuição de serviços de programas;

e) Comunicações móveis;
f) Sítios informativos submetidos a tratamento editorial.

2 — Integram a categoria de imprensa as agências no-
ticiosas e as publicações periódicas portuguesas indepen-
dentemente da sua natureza.

3 — Integram a categoria de rádio os serviços de pro-
gramas radiofónicos de âmbito internacional, nacional, 
regional e local.

4 — Integram a categoria de televisão os serviços de 
programas televisivos e respectivos conteúdos comple-
mentares de âmbito internacional, nacional, regional ou 
local.

5 — Integram a categoria de distribuição de serviços 
de programas as entidades que disponibilizem ao público, 
através de redes de comunicações electrónicas, serviços 
de programas televisivos, na medida em que lhes caiba 
decidir sobre a sua selecção e agregação, com excepção 
das entidades que integram as categorias de comunicações 
móveis ou de sítios informativos submetidos a tratamento 
editorial.

6 — Integram a categoria de comunicações móveis os 
operadores de comunicações móveis que forneçam serviços 
de programas radiofónicos ou televisivos, na medida em 
que lhes caiba decidir sobre a sua selecção e agregação, 
ou que disponibilizem regularmente ao público conteúdos 
submetidos a tratamento editorial e organizados como um 
todo coerente.

7 — Integram a categoria de sítios informativos subme-
tidos a tratamento editorial as entidades que disponibilizem 
ao público, através da Internet, serviços de programas 
radiofónicos ou televisivos, quando sejam responsáveis 
pela sua organização ou pela sua selecção e agregação e 
ainda as entidades que, através do mesmo meio, dispo-
nibilizem regularmente ao público edições electrónicas 
de publicações periódicas ou quaisquer outros conteúdos 
submetidos a tratamento editorial e organizados como um 
todo coerente.

8 — Não integra a categoria de sítios informativos 
submetidos a tratamento editorial, não estando sujeita a 
pagamento de taxa de regulação e de supervisão, a mera 
retransmissão, através da Internet, de serviços de pro-
gramas radiofónicos ou televisivos, assim como a mera 
transposição, para o mesmo meio, da edição impressa de 
publicações periódicas.

Artigo 6.º
Subcategorias da taxa de regulação e supervisão

1 — Cada categoria referida no artigo anterior é dividida 
em subcategorias, atenta a diferente intensidade das acti-
vidades contínuas e prudenciais de regulação e supervisão 
exigidas pela diversidade de tipologias específicas das 
entidades que prosseguem actividades de comunicação 
social.

2 — A inclusão das entidades que prosseguem activi-
dades de comunicação social em cada uma das referidas 
subcategorias é determinada:

a) Pela complexidade técnica da actividade reguladora;
b) Pelo volume de trabalho repercutido na actividade 

reguladora;
c) Pelas características técnicas do meio de comunicação 

utilizado;
d) Pelo alcance geográfico do meio de comunicação 

utilizado.
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3 — Na categoria de imprensa integram -se nas subca-
tegorias de:

a) Regulação alta — as publicações periódicas de in-
formação geral, diárias a semanais, de âmbito nacional e 
as agências noticiosas;

b) Regulação média — as publicações periódicas de 
informação geral, diárias a semanais, de âmbito regional, 
as publicações de informação especializada, diárias a se-
manais, de âmbito nacional;

c) Regulação baixa — as publicações periódicas de 
informação geral ou especializada que não se incluam em 
nenhuma das subcategorias anteriores e as publicações 
periódicas doutrinárias.

4 — Na categoria de rádio integram -se nas subcate-
gorias de:

a) Regulação alta — os serviços de programas de âm-
bito nacional;

b) Regulação média — os serviços de programas de 
âmbito regional e os de âmbito internacional;

c) Regulação baixa — os serviços de programas de 
âmbito local.

5 — As taxas devidas pela regulação e supervisão, re-
lativas aos serviços de programas radiofónicos de âmbito 
local, integrados na subcategoria de regulação baixa, pre-
vista na alínea c) do número anterior subdividem -se em 
cinco escalões:

a) Escalão A — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 140 000 pessoas;

b) Escalão B — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 70 000 pessoas e igual ou 
inferior a 140 000 pessoas;

c) Escalão C — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 35 000 pessoas e igual ou 
inferior a 70 000 pessoas;

d) Escalão D — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 5000 pessoas e igual ou 
inferior a 35 000 pessoas;

e) Escalão E — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente igual ou inferior a 5000 pessoas.

6 — Para efeitos do número anterior, é tido em conta o 
recenseamento geral da população, elaborado pelo Instituto 
Nacional de Estatística, disponível à data da ocorrência do 
facto tributário referido no artigo 16.º

7 — Na categoria de televisão integram -se as subca-
tegorias de:

a) Regulação alta — os serviços de programas genera-
listas com cobertura de âmbito nacional;

b) Regulação média — os serviços de programas te-
máticos, os serviços de programas com cobertura de 
âmbito regional ou local, bem como os de âmbito inter-
nacional.

8 — Na categoria de distribuição de serviços de pro-
gramas integram -se nas subcategorias de:

a) Regulação alta — as entidades que disponibilizem 
serviços de programas televisivos cuja cobertura abranja 
mais de metade do território nacional;

b) Regulação média — as entidades que disponibilizem 
serviços de programas televisivos cuja cobertura abranja 
dois ou mais distritos ou uma Região Autónoma;

c) Regulação baixa — as entidades que disponibilizem 
serviços de programas televisivos cuja cobertura abranja 
apenas um distrito.

9 — Na categoria de comunicações móveis integram-
-se na subcategoria de regulação alta os operadores de 
comunicações móveis que forneçam conteúdos de comu-
nicação social.

10 — Na categoria de sítios informativos submetidos a 
tratamento editorial integram -se na subcategoria de regu-
lação alta as entidades que forneçam conteúdos de comu-
nicação social referidas no n.º 7 do artigo 5.º

Artigo 7.º
Distribuição dos encargos em sede de taxa

de regulação e supervisão

1 — O método de fixação da taxa de regulação e super-
visão, constante do anexo II do presente decreto -lei e do 
qual faz parte integrante, assenta numa distribuição dos 
encargos de regulação e supervisão contínuas e pruden-
ciais entre os diversos operadores de comunicação social, 
segundo os seguintes critérios:

a) Volume de trabalho repercutido na actividade regu-
ladora;

b) Complexidade técnica da actividade reguladora;
c) Características técnicas do meio de comunicação 

utilizado;
d) Alcance geográfico do meio de comunicação utilizado;
e) Impacte da actividade desenvolvida pelo operador 

de comunicação social.

2 — Os critérios repercutidos no método de fixação da 
taxa de regulação e supervisão constante do anexo II do pre-
sente decreto -lei e do qual faz parte integrante determinam 
o quantitativo da taxa a suportar, que será reproduzido por 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da comunicação social, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 51.º dos Estatutos da 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

Artigo 8.º
Taxa por serviços prestados

1 — A taxa específica por serviços prestados visa remu-
nerar a prestação concreta de serviço público, constituindo 
a retribuição pelos actos praticados pela ERC — Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social no âmbito das 
suas funções de regulação e supervisão do mercado de 
conteúdos da comunicação social.

2 — Estão sujeitos à taxa específica por serviços pres-
tados os seguintes actos:

a) A apreciação de operações de concentração e de ou-
tras aquisições de propriedade realizadas por operadores 
do mercado da comunicação social;
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b) A apreciação de acordos entre empresas, práticas con-
certadas e decisões de associação de empresas no mercado 
da comunicação social;

c) A apreciação de abusos de posição dominante no 
mercado da comunicação social;

d) No âmbito dos registos, a realização de inscrições 
provisórias ou definitivas, averbamentos e cancelamen-
tos;

e) Os averbamentos aos títulos habilitadores para o 
exercício das actividades de rádio e televisão;

f) A emissão de fotocópias e certidões;
g) A realização de auditorias às entidades que prossigam 

actividades de comunicação social;
h) A credenciação de empresas de sondagens e a apro-

vação das alterações ocorridas nas respectivas estruturas 
societárias;

i) O depósito de sondagens e inquéritos de opinião e as 
rectificações deles resultantes;

j) (Revogada.)
l) A classificação de publicações periódicas;
m) O depósito do estatuto editorial dos órgãos de co-

municação social.

3 — Pode ser exigido aos sujeitos passivos o paga-
mento de montantes relativos a despesas inerentes ao acto 
praticado, designadamente publicações e comunicações 
obrigatórias, despesas de comunicação que não devam 
ser suportadas pelos serviços, despesas de deslocação ou 
venda de impressos.

Artigo 9.º
Taxa por emissão de títulos habilitadores

1 — A taxa por emissão de títulos habilitadores visa 
remunerar parcialmente o Estado pela cedência da utili-
zação de um bem escasso do domínio público, bem como 
remunerar os custos pelo procedimento administrativo 
inerente à sua outorga.

2 — Estão sujeitos à taxa por emissão de títulos habi-
litadores os seguintes actos:

a) A atribuição e a renovação de licenças a operadores de 
comunicação social cuja actividade de rádio e de televisão 
assente na utilização do espectro hertziano terrestre;

b) A atribuição e a renovação de autorizações a opera-
dores de comunicação social cuja actividade de rádio e de 
televisão não assente na utilização do espectro hertziano 
terrestre.

3 — As taxas devidas pela emissão de títulos habilita-
dores para o exercício da actividade de rádio de âmbito 
local, assente na utilização do espectro hertziano terrestre, 
subdividem -se em cinco escalões:

a) Escalão A — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 140 000 pessoas;

b) Escalão B — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 70 000 pessoas e igual ou 
inferior a 140 000 pessoas;

c) Escalão C — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente superior a 35 000 pessoas e igual ou 
inferior a 70 000 pessoas;

d) Escalão D — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 

população residente superior a 5000 pessoas e igual ou 
inferior a 35 000 pessoas;

e) Escalão E — serviços de programas licenciados para 
o exercício da actividade de rádio em municípios com uma 
população residente igual ou inferior a 5000 pessoas.

4 — Para efeitos do número anterior é aplicável o dis-
posto no n.º 6 do artigo 6.º

Artigo 10.º
Fixação dos pressupostos quantitativos de incidência

da taxa específica por serviços prestados
e da taxa por emissão de títulos habilitadores

1 — O método de fixação da taxa específica por serviços 
prestados, constante do anexo III do presente decreto -lei e 
do qual faz parte integrante, assenta na cobertura dos cus-
tos administrativos de cada acto concretamente prestado, 
segundo os seguintes critérios:

a) Volume de trabalho repercutido na actividade regu-
ladora;

b) Tempo dispendido na actividade reguladora;
c) Complexidade técnica da actividade reguladora;
d) Gastos a suportar pela entidade reguladora.

2 — O método de fixação da taxa por emissão de títulos 
habilitadores, constante do anexo IV do presente decreto -lei 
e do qual faz parte integrante, visa a remuneração parcial 
do Estado pela cedência da utilização de um bem escasso 
do domínio público e assenta na socialização parcial das 
vantagens económicas atribuídas aos operadores habili-
tados, por força da atribuição de um exclusivo que lhes 
permite exercer um poder de monopólio.

3 — Os critérios repercutidos no método de fixação da 
taxa específica por serviços prestados e da taxa por emis-
são de títulos habilitadores, constante dos anexos III e IV 
do presente decreto -lei e do qual fazem parte integrante, 
determinam o quantitativo da taxa a suportar, que será re-
produzido por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da comunicação 
social, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 51.º dos 
Estatutos da ERC — Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de 
Novembro.

Artigo 11.º
Encargos administrativos

1 — Estão sujeitos a pagamento de encargos, nos ter-
mos do anexo V do presente decreto -lei, os procedimentos 
administrativos que culminem em:

a) Decisão condenatória, emitida pelo conselho regu-
lador, por violação de norma legal;

b) Aplicação de coima ou admoestação;
c) Suspensão ou revogação de títulos habilitadores do 

exercício da actividade de rádio ou de televisão.

2 — A responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
administrativos referidos no número anterior recai sobre 
a entidade objecto da decisão desfavorável, independente-
mente de esta ser operadora de comunicação social.

3 — Extinguindo -se o processo na sequência de acordo 
das partes, o pagamento dos respectivos encargos adminis-
trativos é reduzido a metade e repartido equitativamente 
pelas partes, sem prejuízo de acordo quanto à responsabi-
lidade pelas custas devidas.
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4 — Mediante requerimento fundamentado da entidade 
responsável pelo pagamento dos encargos, a ERC — Enti-
dade Reguladora para a Comunicação Social pode deferir 
a redução dos mesmos até ao limite de 50 % e conferir ao 
visado a possibilidade de realizar o pagamento faseado até 
ao limite de quatro prestações, sempre que o requerente 
seja um órgão de comunicação social de âmbito regional 
ou local e faça prova da sua insuficiência económica.

5 — O quantitativo dos encargos administrativos refe-
ridos no n.º 1 é fixado por portaria conjunta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
comunicação social, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 
do artigo 51.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

Artigo 12.º
Isenções

1 — Estão isentos do pagamento de taxa por regulação 
e supervisão:

a) Os sítios informativos submetidos a tratamento editorial;
b) Os serviços de programas radiofónicos e as publi-

cações periódicas detidos por associações de estudantes;
c) O serviço de programas televisivo Canal Parlamento.

2 — Estão isentos de encargos administrativos os quei-
xosos, nos seguintes procedimentos:

a) Direito de resposta e réplica política;
b) Rigor informativo, isenção e pluralismo;
c) Privacidade, direito à imagem e liberdade de ex-

pressão;
d) Impedimento de acesso a fontes de informação.

3 — A isenção prevista no número anterior não é con-
cedida quando se demonstre que o queixoso visou a pro-
vocação de danos, de forma dolosa.

TÍTULO III
Regime procedimental

Artigo 13.º
Representação judiciária

Nas matérias tributárias geradas no domínio dos po-
deres de regulação e supervisão das actividades de co-
municação social, o presidente do conselho regulador da 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
que pode fazer -se substituir por qualquer outro membro do 
mesmo órgão ou por advogado mandatado pelo conselho 
regulador, representa a Fazenda Pública na Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo e nas secções de contencioso tributário dos tribunais 
centrais administrativos, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 
do artigo 26.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

Artigo 14.º
Orientações genéricas

1 — É da exclusiva competência do presidente do con-
selho regulador a emissão de orientações genéricas visando 

a uniformização da interpretação e aplicação das normas 
tributárias constantes do presente regulamento, ao abrigo 
do artigo 32.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

2 — As orientações genéricas referidas no número an-
terior vinculam exclusivamente a ERC — Entidade Re-
guladora para a Comunicação Social.

3 — A ERC — Entidade Reguladora para a Comunica-
ção Social organiza uma base de dados, permanentemente 
actualizada, contendo as orientações genéricas referidas no 
presente artigo, a qual é divulgada através da Internet.

Artigo 15.º
Competência

1 — A competência para a liquidação dos tributos pre-
vistos no presente Regime de Taxas é do presidente do 
conselho regulador da ERC — Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 
do artigo 26.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

2 — O procedimento de liquidação e cobrança é efec-
tuado pelos serviços de apoio da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social.

3 — No caso de o preparo não corresponder ao montante 
liquidado, compete aos serviços de apoio da ERC — Enti-
dade Reguladora para a Comunicação Social proceder ao 
acerto da conta junto do sujeito passivo, designadamente 
para efeitos de restituições e créditos.

4 — O procedimento tributário previsto no presente 
Regime de Taxas é igualmente aplicável, com as devidas 
adaptações, à cobrança de encargos administrativos e das 
outras receitas previstas no artigo 11.º

Artigo 16.º
Ocorrência do facto tributário

O facto tributário gera -se:
a) Na taxa de regulação e supervisão, no dia 1 de Janeiro 

de cada ano;
b) Nas restantes taxas e encargos administrativos pre-

vistos no presente Regime de Taxas, no momento da re-
alização do acto concreto, da prestação do serviço ou da 
concretização do procedimento.

Artigo 17.º
Apuramento dos montantes das taxas

1 — O apuramento do montante da taxa é efectuado 
pela ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 24.º do 
presente Regime de Taxas, no momento da apresentação 
ou da solicitação, os serviços de apoio da ERC — Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social podem exigir a 
quantia provável do total da conta a pagar pelos actos 
requeridos, a título de preparo, mediante documento com-
provativo do pagamento efectuado, relativamente às taxas 
previstas nas alíneas d), e), f), h), i), l) e m) do n.º 2 do 
artigo 8.º do presente Regime de Taxas.

3 — As quantias recebidas nos termos do número ante-
rior são obrigatoriamente registadas a título de pagamento 
por conta.
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4 — O sujeito passivo que tiver direito a isenção ou 
redução de taxas pode ser isento do pagamento de preparos 
se, no momento da formulação da pretensão, fizer prova 
desse direito.

Artigo 18.º
Caducidade do direito à liquidação

1 — A liquidação é validamente notificada ao sujeito 
passivo no prazo de quatro anos contados a partir da data em 
que se verificou o facto tributário, sob pena de caducidade.

2 — O prazo de caducidade suspende -se em caso de 
litígio judicial de cuja resolução dependa a liquidação do 
emolumento, desde o seu início até ao trânsito em julgado 
da decisão ou, no caso de o direito à liquidação resultar 
de reclamação ou impugnação, a partir da apresentação 
desta até à decisão.

Artigo 19.º
Prescrição da dívida tributária

1 — As dívidas tributárias geradas no âmbito do pre-
sente Regime de Taxas prescrevem no prazo de oito anos 
contados a partir da data em que se verificou o facto tri-
butário.

2 — A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação 
e a revisão, oficiosa ou a pedido do sujeito passivo, da 
liquidação suspendem a prescrição.

3 — A paragem do processo por período superior a um 
ano, por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar 
o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste 
caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver 
decorrido até à data de autuação.

Artigo 20.º
Procedimento tributário

O procedimento tributário gerado nos termos do pre-
sente Regime de Taxas compreende:

a) As acções preparatórias ou complementares da li-
quidação dos tributos;

b) A liquidação dos tributos;
c) A revisão, oficiosa ou por iniciativa do sujeito pas-

sivo, dos actos de liquidação;
d) A emissão, rectificação, revogação, ratificação, re-

forma ou conversão de quaisquer outros actos administra-
tivos em matéria tributária, incluindo sobre situações de 
gratuitidade, redução ou isenção;

e) A cobrança das taxas, na parte que não tiver natureza 
judicial, e procedimento interno inerente;

f) As reclamações e os recursos hierárquicos;
g) Todos os demais actos relacionados com actos tribu-

tários previstos no presente Regime de Taxas.

Artigo 21.º
Princípio da participação

1 — A participação dos sujeitos passivos na forma-
ção das decisões que lhe digam respeito pode efectuar -se, 
sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por 
qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição prévia à liquidação;
b) Direito de audição prévia ao indeferimento total ou 

parcial de reclamações ou de recursos referentes à liqui-
dação do tributo.

2 — É dispensada a audição no caso de a liquidação se 
efectuar com base num acto ou procedimento da iniciativa 
do sujeito passivo ou quando a decisão de reclamação, 
recurso ou petição lhe seja favorável.

3 — O direito de audição deve ser exercido no prazo a 
fixar em carta registada, a enviar para a residência ou sede 
indicada pelo sujeito passivo.

4 — Para efeitos do exercício do direito de audição, 
deve a ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão 
e a sua fundamentação.

5 — O prazo do exercício, oralmente ou por escrito, do 
direito de audição não pode ser inferior a 8 nem superior 
a 15 dias úteis.

Artigo 22.º
Princípio da colaboração

Os órgãos e serviços da ERC — Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social e os sujeitos passivos estão 
sujeitos a um dever de colaboração recíproco.

Artigo 23.º
Juros indemnizatórios

1 — São devidos juros indemnizatórios quando se deter-
mine, mediante decisão favorável, a reclamação graciosa 
ou a impugnação judicial, que ocorreu um erro material 
dos serviços da ERC — Entidade Reguladora para a Co-
municação Social na quantificação do montante do qual 
resultou pagamento em montante superior ao legalmente 
devido ou no caso de a liquidação das taxas previstas no 
presente Regime de Taxas ser anulada por violação de lei 
ou declarada nula.

2 — São igualmente devidos juros indemnizatórios nas 
seguintes circunstâncias:

a) Em caso de anulação do acto de liquidação, por inicia-
tiva da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social, a partir do 30.º dia posterior à decisão, sem que 
tenha sido processada a nota de crédito;

b) Quando a revisão do acto de liquidação, por iniciativa 
do sujeito passivo se efectuar mais de um ano após o pedido 
deste, salvo se o atraso não for imputável à ERC — Enti-
dade Reguladora para a Comunicação Social.

3 — É aplicável o disposto no artigo 61.º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, sendo devidos 
juros indemnizatórios até ao final do prazo de execução 
espontânea da decisão judicial.

4 — Após o final do prazo referido no número anterior, 
são devidos juros de mora, a pedido do sujeito passivo, nos 
termos do n.º 2 do artigo 102.º da lei geral tributária.

5 — A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos 
juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do 
Código Civil.

Artigo 24.º
Pagamento da dívida tributária

1 — O pagamento da dívida tributária gerada no âm-
bito do presente Regime de Taxas pode ser realizado pelo 
sujeito passivo ou por terceiro.

2 — A taxa de regulação e supervisão é cobrada semes-
tralmente, em duas prestações iguais, nos meses de Janeiro 
e de Julho de cada ano.
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3 — Se o montante a cobrar a título de taxa de regulação 
e supervisão for inferior a 5 unidades de conta, conforme 
previsto no anexo II do presente decreto -lei, do qual faz 
parte integrante, a cobrança é anual, realizando -se no mês 
de Janeiro de cada ano.

4 — O pagamento da taxa por emissão de títulos habi-
litadores a que se refere o artigo 9.º é efectuado no prazo 
de 30 dias a contar da data da notificação da decisão de 
atribuição ou renovação da ERC — Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social, após o que é emitido o res-
pectivo título habilitador, sem prejuízo do disposto nos 

n.os 5 e 6.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º, 

o pagamento das taxas por serviços prestados deve ser 
efectuado no momento da prestação do serviço.

6 — As prestações tributárias são pagas através dos 
meios de pagamento autorizados.

Artigo 25.º
Outros pagamentos

Sempre que haja lugar à cobrança de qualquer outra 
importância, por despesas ou pagamentos de serviços ine-
rentes ao acto, deve ser passado recibo, no qual, além do 
lançamento da importância total da conta, é feita a discri-
minação pormenorizada das verbas a ela estranhas, com 
indicação das despesas e serviços a que correspondem.

Artigo 26.º
Prazos

1 — Os prazos referidos no presente Regime de Taxas 
são contados nos termos previstos no Código do Procedi-
mento Administrativo.

2 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4, os prazos 
contam -se a partir da data de liquidação, quando não for 
exigível preparo ou quando este for suficiente.

3 — Nos casos em que o preparo for insuficiente, os 
prazos contam -se a partir da data da notificação para o 
pagamento do complemento da taxa devida.

4 — Sempre que o pagamento do tributo seja efectuado 
à cobrança, os prazos contam -se a partir da data de notifi-
cação do sujeito passivo através de aviso postal.

Artigo 27.º
Reclamação e recurso hierárquico

1 — Dos actos tributários praticados pelos serviços da 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social 
podem ser deduzidos reclamação ou recurso hierárquico 
para o presidente do conselho regulador, com os mesmos 
fundamentos previstos para a impugnação judicial, a apre-
sentar ao abrigo e nos termos do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

2 — A reclamação deve ser devidamente fundamentada 
e reduzida a escrito, podendo ser efectuada oralmente em 
caso de manifesta simplicidade.

3 — O recurso hierárquico é sempre reduzido a es-
crito.

Artigo 28.º
Revogação de actos de liquidação

O presidente do conselho regulador da ERC — Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social pode, na sequência 
do procedimento de revisão, reclamação ou recurso hie-

rárquico, manter ou revogar, total ou parcialmente, o acto 
de liquidação, ou proceder à sua substituição, reforma, 
ratificação ou conversão, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 
do artigo 26.º dos Estatutos da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social, aprovados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de Novembro.

Artigo 29.º
Impugnação

1 — O sujeito passivo pode impugnar judicialmente o 
acto de liquidação ou o acto administrativo que comporte 
a apreciação daquele.

2 — Constitui fundamento da impugnação qualquer 
ilegalidade ou erro material verificados na constituição da 
obrigação tributária ou na elaboração da conta.

3 — A impugnação é apresentada no prazo de 90 dias.
4 — A petição é apresentada no tribunal administrativo 

e fiscal competente.
5 — Caso tenha sido apresentada, em momento prévio 

à recepção da petição de impugnação, reclamação graciosa 
relativamente ao mesmo acto, esta deve ser apensa à im-
pugnação judicial, no estado em que se encontrar, sendo 
considerada, para todos os efeitos, no âmbito do processo 
de impugnação.

6 — Quando posteriormente à recepção da petição for 
apresentada reclamação graciosa relativamente ao mesmo 
acto mas com fundamento diverso, deve a mesma ser 
apensa à impugnação.

TÍTULO IV
Incumprimento

Artigo 30.º
Incumprimento

1 — Se o montante devido a título de taxa não for in-
tegralmente pago pelo devedor, a ERC — Entidade Re-
guladora para a Comunicação Social notifica -o, por carta 
registada, para efectuar o seu pagamento no prazo de oito 
dias, sob pena de execução fiscal.

2 — São devidos juros de mora, à taxa legal, quando o 
sujeito passivo ou o devedor não pague o montante devido 
no prazo referido no número anterior.

Artigo 31.º
Execução fiscal

1 — A cobrança coerciva das dívidas tributárias à 
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 
decorrentes da falta de pagamento dos montantes, faz -se 
pelo processo de execução fiscal previsto no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário.

2 — Decorrido o prazo estabelecido sem que o montante 
em dívida seja pago, deve a ERC — Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social passar uma certidão extraída 
da conta, com os seguintes elementos, a qual constitui 
título executivo:

a) Identificação da ERC — Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social, identificação do responsável e res-
pectiva assinatura, que pode ser substituída por chancela, 
nos termos do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário;
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b) Data em que foi emitida;
c) Nome e domicílio do sujeito passivo ou dos devedores 

e demais responsáveis solidários;
d) Natureza do acto praticado que serviu de base à li-

quidação e motivo da dívida;
e) Montante em dívida, indicado por extenso, onde se 

incluem o custo da certidão e demais encargos;
f) Data a partir da qual são devidos juros de mora e 

importância sobre que incidem.

3 — Os serviços de apoio da ERC — Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social remetem a certidão 
ao serviço de finanças da área para que este proceda à 
instauração do processo executivo.

ANEXO II

Método de determinação do valor das taxas de regulação
e supervisão da ERC — Entidade

Reguladora para a Comunicação Social

(nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos 
da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 

aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro)

Critérios base para a fixação do valor das taxas:
1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 

de conta processual;
2.º O valor da unidade de conta processual, para efeitos 

de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro do 
ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Taxa de regulação e supervisão

(Em unidades de conta) 

  

 ANEXO III

Método de fixação das taxas por serviços prestados
pela ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social

(nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos 
da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 

aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro)

Critérios base para a fixação do valor das taxas:

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efeitos 
de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro do 
ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Taxa por serviços prestados   

 ANEXO IV

Método de fixação das taxas por emissão de títulos habilitadores 
pela ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social

(nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51.º dos Estatutos 
da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 

aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro)

Critérios base para a fixação do valor das taxas:
1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 

de conta processual;
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2.º O valor da unidade de conta processual, para efeitos 
de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro do 
ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Taxa por emissão de títulos habilitadores 

  

 ANEXO V

Critério de fixação de encargos administrativos
nos procedimentos desenvolvidos

pela ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social

Critérios base para a fixação do valor das taxas:

1.º O valor das taxas corresponde ao valor da unidade 
de conta processual;

2.º O valor da unidade de conta processual, para efeitos 
de fixação de taxas, reporta -se ao dia 31 de Dezembro do 
ano anterior àquele em que o pagamento é devido;

3.º (Revogado.)

Encargos administrativos 

  

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Decreto-Lei n.º 71/2009
de 31 de Março

Através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 66/2007, de 7 de Maio, o Governo aprovou um con-
junto de princípios estruturais e estruturantes sobre os quais 
assenta a reforma consular por forma a adequar o actual 
quadro de representações consulares às novas realidades 
e às reais necessidades da presença portuguesa no mundo, 
em termos políticos, económicos, culturais e sociais.

Na sequência da referida resolução, importa definir as 
novas missões dos postos consulares, assentes na prestação 
dos serviços consulares e na valorização da representação 
dos interesses políticos, diplomáticos, económicos e cul-
turais de Portugal, assim como assegurar uma articulação 
permanente, constante e efectiva com as demais institui-
ções portuguesas com presença no estrangeiro, e bem assim 
modernizar, desburocratizar e informatizar os serviços 
consulares, através da simplificação e desmaterialização de 
procedimentos administrativos, no âmbito do Programa de 
Simplificação Administrativa e Legislativa (SIMPLEX).

Na verdade, as estruturas consulares portuguesas têm 
vindo a adaptar o seu papel e modo de funcionamento 
aos inúmeros e constantes desafios impostos pela defesa 
dos interesses de Portugal no mundo e, em particular, 
pela presença de portugueses no estrangeiro, que residem, 
trabalham ou se deslocam em viagem aos mais variados 
países.

As exigentes e permanentes solicitações da comunidade 
portuguesa, a importância de uma maior coordenação e 
cooperação entre os intervenientes na promoção econó-
mica e cultural do nosso país e, simultaneamente, as novas 
tecnologias, os novos métodos de comunicação e os ins-
trumentos de trabalho, cada vez mais rápidos e eficientes, 
obrigam à consagração de novas regras organizacionais e 
de funcionamento.

Por outro lado, as alterações, que se impõem ao nível 
da prestação de apoio e assistência aos Portugueses, têm 
em vista garantir ao utente a prestação de um serviço pú-
blico de qualidade, eficiente e rápido, e, simultaneamente, 
permitir que aquele possa dispensar o mais possível a 
deslocação física aos postos consulares. Neste sentido, o 
Governo tem vindo a desenvolver as funcionalidades do 
«consulado virtual», para que, através da Internet, seja 
disponibilizado um conjunto cada vez mais vasto de ser-
viços e informações.

A necessidade de redesenhar o mapa da rede consular 
e redimensionar as respectivas estruturas implica, pelos 
motivos já expostos, a adaptação dos seus procedimentos 
e funcionalidades internas e a definição clara do modo 
como as estruturas consulares se relacionam entre si, de 
forma hierarquizada e articulada, em rede, de acordo com 
uma unidade de acção própria e adequada à conjuntura 
em que se insere.

Passados 10 anos da publicação do Regulamento Con-
sular, que se encontra em vigor, e no enquadramento da 
reforma consular em curso, urge aprovar um novo conjunto 
de normas que harmonizem o regime jurídico relativo a esta 
matéria, o unifiquem, clarifiquem e o definam com rigor, 
à luz das convenções internacionais, e adaptado às reais 
necessidades e interesses de Portugal e dos portugueses 
que vivem no estrangeiro.
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Com o regime ora proposto pretende -se ir ao encontro 
destes interesses e necessidades, com a principal preocu-
pação de assegurar a qualidade e eficiência dos serviços 
consulares, em todas as suas vertentes e valências. Através 
das funções consulares stricto sensu, estes serviços prestam 
o apoio consular, ao nível de actos administrativos e de 
registo civil e notariado, e garantem protecção consular, 
realizando -a tantas vezes de forma insubstituível em ca-
sos de urgência e extrema necessidade, decorrentes de 
acidentes pessoais, de viação, catástrofes naturais, etc., 
constituindo -se assim como o garante do cumprimento 
do princípio constitucionalmente consagrado de que os 
portugueses residentes no estrangeiro gozam dos mesmos 
direitos e deveres dos nacionais que vivem em Portugal. E, 
no âmbito da representação diplomático -consular, através 
da promoção dos interesses económicos, comerciais, de 
Portugal no estrangeiro e da difusão da língua e cultura 
portuguesas no Mundo, agora com mais responsabilidade 
na coordenação da política de ensino de português no es-
trangeiro, as estruturas consulares são, igualmente, pedras 
basilares da prossecução da política externa portuguesa.

A definição de regras claras sobre a unidade de acção 
e a articulação em rede das diferentes estruturas e a con-
sagração de um novo modelo organizacional dos postos 
consulares, assim como o novo regime relativo aos titulares 
dos postos e à forma de substituição dos mesmos em actos 
de gestão corrente e de registo e notariado, visam agilizar 
serviços e tornar mais eficiente e mais coeso o modo de 
actuação da rede consular no mundo.

Em simultâneo, incentiva -se a participação da comuni-
dade portuguesa nos assuntos relativos às acções que a elas 
se dirigem, em estreita colaboração com os postos consu-
lares e respectivos titular e pessoal especializado, através 
da criação do conselho consultivo da área consular.

Por outro lado, harmonizam -se as regras relativas às 
funções e competências dos cônsules honorários, que se 
encontravam repartidas por vários diplomas diferentes, 
adequando -as à realidade existente e à visão de represen-
tação que os mesmos devem ter.

O presente decreto -lei pretende, assim, redefinir as re-
gras de regulamentação das estruturas consulares, adap-
tando os seus modelos de organização, de funcionamento 
interno, de relacionamento externo e de articulação entre 
si, ajustando -os a novos métodos, modernizando -os e 
desburocratizando -os. Harmonizam -se igualmente regras 
e regimes num só diploma, ainda que, em casos excep-
cionais, regimes especiais possam vir a ser definidos em 
diplomas próprios, como é o caso do regime do pessoal.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto -lei aprova o Regulamento Consular, 
anexo ao presente decreto -lei e do qual faz parte inte-
grante.

Artigo 2.º
Disposição transitória

1 — Enquanto os postos e secções consulares não dis-
puserem de serviços de recepção para emissão do cartão de 
cidadão, os serviços competentes continuam a assegurar, 
nos termos da lei, a emissão, renovação e actualização do 
bilhete de identidade.

2 — Até à aprovação de diploma próprio, os titulares dos 
vice -consulados e das agências consulares são recrutados 
por escolha de entre vice -cônsules, chefes de chancelaria, 
chanceleres, pessoal técnico e administrativo dos quadros 
de pessoal dos serviços externos e internos do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros que apresentem a sua candi-
datura ao cargo, tenham, pelo menos, três anos de serviço 
efectivo e possuam aptidão experiencia profissional e for-
mação adequada ao exercício das respectivas funções.

3 — A nomeação, duração e renovação das comissões 
de serviço dos titulares dos vice -consulados e das agên-
cias consulares previstas no número anterior rege -se pelo 
disposto no Decreto -Lei n.º 133/85, de 2 de Maio.

4 — Nos casos de transformação de consulados ho-
norários em vice -consulados ao abrigo da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 66/2007, de 7 de Maio, os res-
pectivos cônsules honorários podem ser nomeados titulares 
dos vice -consulados, desde que estejam há mais de três 
anos naquele cargo.

5 — Os titulares dos vice -consulados e das agências 
consulares são equiparados para efeitos remuneratórios à 
categoria de secretário de embaixada do quadro de pessoal 
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com 
os seguintes limites:

a) Abono de representação — até 50 % do abonado a se-
cretário de embaixada colocado em posto correspondente;

b) Abono de residência — até 50 % do abonado a secre-
tário de embaixada colocado em posto correspondente;

c) A soma do vencimento e abonos não pode ultrapassar 
75 % do total da remuneração atribuída a secretário de 
embaixada colocado em posto correspondente.

6 — No caso de o titular do vice -consulado residir ou 
possuir residência na área de jurisdição do respectivo posto 
consular não tem direito aos abonos de residência e ins-
talação, excepto se lhe forem devidos e pagos à data de 
entrada em vigor do presente decreto -lei.

Artigo 3.º
Norma revogatória

São revogados os seguintes diplomas:
a) Decreto -Lei n.º 381/97, de 30 de Dezembro, alterado 

pela Lei n.º 22/98, de 12 de Maio, e pelo Decreto -Lei 
n.º 162/2006, de 8 de Agosto;

b) Decreto -Lei n.º 75/98, de 27 de Março.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Maria Teresa Gonçalves Ribeiro — Fernando 
Teixeira dos Santos — Alberto Bernardes Costa.

Promulgado em 11 de Março de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 12 de Março de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 
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ANEXO

REGULAMENTO CONSULAR

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Definições

Para os efeitos do presente Regulamento, entende -se 
por:

a) «Posto consular» todo o consulado -geral, consulado, 
vice -consulado, agência consular e consulado honorário;

b) «Área de jurisdição consular» o território atribuído 
a um posto consular para o exercício das funções consu-
lares;

c) «Titular de posto consular» a pessoa encarregada de 
agir nessa qualidade;

d) «Funcionário consular» toda a pessoa, incluindo o 
chefe do posto consular, encarregada nesta qualidade do 
exercício de funções consulares;

e) «Membro do posto consular» os funcionários consu-
lares e membros do pessoal de serviço;

f) «Membros do pessoal consular» os funcionários con-
sulares, com excepção do chefe do posto consular, e os 
membros do pessoal de serviço;

g) «Instalações consulares» os edifícios, ou parte dos 
edifícios, e terrenos anexos que sejam utilizados exclusi-
vamente para as finalidades do posto consular;

h) «Arquivos consulares» todos os documentos, cor-
respondência, livros, filmes, fitas magnéticas, suportes 
informáticos e registos do posto consular, bem como as 
cifras e os códigos, os ficheiros e os móveis destinados a 
protegê -los e a conservá -los.

CAPÍTULO II

Organização da rede consular

Artigo 2.º
Rede consular

1 — A rede consular portuguesa compreende as seguin-
tes categorias de postos consulares:

a) Consulados -gerais;
b) Consulados;
c) Vice -consulados;
d) Agências consulares.

2 — São ainda postos consulares que compõem a rede 
consular portuguesa os consulados honorários.

3 — Nas missões diplomáticas podem ser organizadas 
secções consulares, que funcionam nos termos definidos 
para os postos consulares previstos no n.º 1.

4 — Em casos fundamentados e mediante prévia auto-
rização do Ministro dos Negócios Estrangeiros, os postos 
consulares previstos no n.º 1 e as missões diplomáticas 
podem abrir escritórios fora da sua sede, em conformidade 
com o direito vigente.

5 — Os postos e as secções consulares podem, sempre 
que se justifique e mediante autorização do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, instituir presenças consulares.

Artigo 3.º

Criação, modificação e extinção de postos e secções consulares

1 — A criação de postos consulares é feita por despacho 
conjunto dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e das 
Finanças.

2 — A modificação de categoria ou de sede e a extinção 
de postos consulares, bem como o estabelecimento e a 
alteração das respectivas áreas de jurisdição, são feitas por 
despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvido 
o chefe da respectiva missão diplomática.

3 — A criação e extinção de secções consulares e o 
estabelecimento ou alteração das respectivas áreas de ju-
risdição são feitos por despacho do Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, ouvido o chefe da respectiva missão 
diplomática.

4 — Os despachos referidos nos números anteriores são 
publicados no Diário da República.

Artigo 4.º
Criação de consulados -gerais

A criação de consulados -gerais é determinada pela con-
sideração de factores históricos, culturais, económicos ou 
sociais relevantes e justificativos da atribuição daquela 
categoria aos postos consulares.

Artigo 5.º
Unidade de acção

1 — Os consulados gerais, os consulados e as secções 
consulares são dotados de autonomia funcional, tendo, no 
entanto, de coordenar as suas actividades com as orienta-
ções gerais das missões diplomáticas portuguesas, de modo 
a garantir a unidade de acção e de objectivos da política 
externa do Estado.

2 — Os vice -consulados e as agências consulares são 
dotados de autonomia funcional na prossecução das fun-
ções consulares, tendo área de jurisdição consular própria 
sobre a qual exercem a sua actividade, desenvolvendo a 
sua acção de acordo com as orientações gerais definidas 
pelo titular do consulado geral, do consulado ou da missão 
diplomática que vier a ser determinado pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, de modo a garantir a coesão da 
missão consular e a unidade de acção e de objectivos da 
política externa do Estado.

3 — A acção dos cônsules honorários é desenvolvida, 
no âmbito da sua competência, segundo directrizes do 
cônsul -geral, do cônsul ou do titular da missão diplomática 
de que dependam, sem prejuízo da sua área de jurisdição 
ser abrangida por vice -consulados ou agências consulares, 
sempre que estes existam.

4 — Os escritórios consulares são extensões dos 
consulados -gerais, consulados ou missões diplomáticas de 
que dependem, não dispondo de autonomia funcional.

5 — Os titulares dos postos consulares prestam ao em-
baixador acreditado no respectivo país as informações por 
este solicitadas em matéria política, económica, social e 
cultural ou outra.

Artigo 6.º
Presenças consulares

As presenças consulares são realizadas dentro da área de 
jurisdição do posto consular que as institui e visam assegu-
rar o apoio consular a determinada comunidade que dele 
objectivamente careça, através da deslocação periódica de 
um ou vários funcionários consulares a determinado local 
previamente estabelecido.
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Artigo 7.º
Símbolos

1 — A bandeira portuguesa deve estar hasteada no edifí-
cio do posto consular, salvo se as leis, regulamentos e usos 
do Estado receptor determinarem de modo diverso.

2 — Na frontaria do edifício é colocado o escudo na-
cional, com a legenda «Consulado -geral», «Consulado», 
«Vice -consulado», «Agência consular» ou «Consulado 
honorário de Portugal».

3 — Os escritórios consulares são identificados através 
da colocação na frontaria do edifício, do escudo nacional 
com a legenda «Escritório consular de Portugal».

Artigo 8.º
Atribuições dos postos e secções consulares

1 — Cabe aos postos e secções consulares prosseguir a 
acção consular, através do exercício de funções consulares.

2 — Para cumprimento do disposto no número anterior, 
são atribuições dos postos e das secções consulares, na 
respectiva área de jurisdição consular:

a) A execução da política externa, de acordo com as 
orientações gerais das missões diplomáticas;

b) A protecção dos direitos e dos legítimos interesses do 
Estado Português e dos seus nacionais, pessoas singulares 
ou colectivas, dentro dos limites permitidos pelo direito 
internacional e pelas leis locais;

c) A promoção e valorização dos portugueses nos países 
de acolhimento;

d) A promoção e divulgação da língua e da cultura por-
tuguesas;

e) A coordenação da política do ensino português no 
estrangeiro;

f) A promoção e o desenvolvimento das relações co-
merciais, económicas, culturais e científicas entre pessoas, 
singulares ou colectivas, nacionais e estrangeiras;

g) A cooperação com autoridades nacionais e estran-
geiras.

CAPÍTULO III

Organização e estrutura dos postos consulares

Artigo 9.º
Estrutura dos postos consulares

1 — Os postos consulares previstos no n.º 1 do artigo 2.º 
têm obrigatoriamente os seguintes serviços:

a) A chancelaria;
b) A contabilidade;
c) O arquivo.

2 — No âmbito da autonomia prevista no n.º 1 do ar-
tigo 5.º e no exercício das suas atribuições, as secções 
consulares têm igualmente os serviços previstos no número 
anterior.

Artigo 10.º
Chancelaria

A chancelaria é a unidade administrativa central dos 
postos e secções consulares e tem por função a disponibi-
lização dos recursos humanos e materiais existentes para a 
consecução dos objectivos da acção consular, devendo ser 
organizada de modo a obter a maximização da utilidade 
dos serviços.

Artigo 11.º
Contabilidade

1 — O serviço de contabilidade rege -se pelas normas 
da contabilidade pública, na parte aplicável, e tem as se-
guintes competências:

a) Arrecadar as receitas e outros fundos disponíveis;
b) Efectuar os pagamentos das despesas autorizadas;
c) Fazer os lançamentos da contabilidade das operações 

realizadas e elaborar os mapas da contabilidade, nos termos 
legais aplicáveis, e com recurso aos sistemas de contabili-
dade e gestão consular, por meios informáticos;

d) Elaborar o inventário dos bens do Estado à guarda 
do posto consular e mantê -lo actualizado.

2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, a respon-
sabilidade objectiva pelo serviço de contabilidade é do 
titular do posto ou secção consular.

Artigo 12.º
Chefia

1 — A chancelaria e a contabilidade são chefiadas pelo 
funcionário consular que o titular do posto ou secção con-
sular determinar, por um período mínimo de três anos, 
de entre aqueles que sejam habilitados para o efeito, nos 
termos definidos no respectivo estatuto.

2 — Nas suas ausências ou impedimentos, o funcio-
nário a que se refere o número anterior é substituído por 
funcionário consular designado para o efeito pelo titular 
do posto ou secção consular, de entre aqueles que forem 
habilitados para o efeito, nos termos definidos no respec-
tivo estatuto.

Artigo 13.º
Arquivo consular

1 — O arquivo consular é instalado em lugar de segu-
rança.

2 — Constituem o arquivo:
a) O material criptográfico, o selo branco, as vinhetas 

de vistos;
b) Os documentos classificados com grau de segurança, 

qualquer que seja o seu suporte;
c) O inventário de todos os bens do consulado;
d) Toda a legislação nacional relativa à actividade consular;
e) Os tratados, as convenções e demais acordos inter-

nacionais celebrados entre Portugal e outros países sobre 
matéria consular, assim como os regulamentos, as direc-
tivas e outras normas do direito comunitário aplicáveis à 
acção consular;

f) Outros materiais e documentos, qualquer que seja o 
seu suporte, que devam ser guardados no arquivo.

3 — Os documentos e o material referidos nas alíneas a) 
e b) do número anterior são guardados em cofre.

4 — Os conjuntos documentais produzidos pelos postos 
e secções consulares, no âmbito das suas atribuições e 
competências, são obrigatoriamente organizados de acordo 
com o plano de classificação do arquivo, previsto em re-
gulamento próprio.

Artigo 14.º
Destruição de documentos

Mediante prévia autorização do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, os documentos constantes do arquivo con-
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sular podem ser destruídos, depois de digitalizados, nos 
prazos e termos definidos em regulamento próprio.

Artigo 15.º

Guarda e conservação do arquivo

O arquivo é chefiado pelo funcionário consular que o 
titular do posto ou secção consular determinar, de entre 
aqueles que forem habilitados para o efeito, nos termos 
definidos no respectivo estatuto.

Artigo 16.º

Conselho consultivo da área consular

1 — Junto de cada posto ou secção consular funciona 
um conselho consultivo da área consular, sempre que na 
área consular respectiva existam, pelo menos, 1000 cida-
dãos portugueses inscritos.

2 — O conselho é composto pelos seguintes elementos
a) O titular do posto ou secção consular, que preside;
b) O assessor consular, adido ou conselheiro social ou 

cultural, quando existam;
c) De 2 a 12 elementos representativos da comunidade 

portuguesa, residentes na área de jurisdição deste, a in-
dicar de entre as associações de portugueses e nomeados 
pelo titular do posto ou secção consular, de acordo com o 
número de inscritos nos registos consulares, na seguinte 
proporcionalidade:

i) Até 5000 inscritos, 2 representantes;
ii) Entre 5000 e 10 000 inscritos, 4 representantes;
iii) Entre 10 000 e 25 000 inscritos, 6 representantes;
iv) Entre 25 000 e 75 000 inscritos, 8 representantes;
v) Entre 75 000 e 150 000 inscritos, 10 representantes;
vi) Mais de 150 000 inscritos, 12 representantes;

d) O coordenador do ensino português no estrangeiro 
da respectiva área de jurisdição, ou na inexistência deste, 
por um professor de português ou encarregado de educação 
inscrito no posto ou secção consular.

3 — Os membros do conselho são nomeados até 180 dias 
após entrada em funções de cada novo titular do posto, ces-
sando a sua nomeação com a substituição do referido titular.

4 — Compete ao conselho produzir informações e pare-
ceres sobre as matérias que afectem os portugueses residen-
tes na respectiva área de jurisdição consular, assim como 
elaborar e propor recomendações respeitantes à aplicação 
das políticas dirigidas às comunidades portuguesas.

5 — O conselho reúne ordinariamente três vezes por 
ano, em data a convocar pelo presidente, e extraordinaria-
mente por iniciativa do seu presidente ou a requerimento 
de, pelo menos, um terço dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Titulares dos postos consulares

Artigo 17.º

Natureza e cargos

1 — Os titulares dos postos consulares são nomeados 
pelo Governo, e ocupam um dos seguintes cargos:

a) Cônsules -gerais, no caso dos consulados -gerais;
b) Cônsules, no caso dos consulados;
c) Vice -cônsules, no caso dos vice -consulados;

d) Agentes consulares, no caso das agências consulares;
e) Cônsules honorários, no caso dos consulados ho-

norários.

2 — As secções consulares são geridas por funcionários 
diplomáticos, designados pelos chefes das respectivas 
missões diplomáticas, que se denominam encarregados 
de secção consular.

3 — Sempre que se justifique, os cônsules gerais e os 
cônsules podem ser coadjuvados, no exercício das suas 
funções, por cônsules -gerais-adjuntos e cônsules-adjuntos, 
respectivamente.

4 — Em casos excepcionais e devidamente fundamen-
tados por despacho conjunto dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e das Finanças, as funções desempenhadas 
por um cônsul -geral podem ser, para todos os efeitos le-
gais e regulamentares, equiparadas às de chefe de missão 
diplomática, nos termos previstos no estatuto da carreira 
diplomática.

Artigo 18.º

Nomeação

1 — Os cônsules -gerais, cônsules -gerais-adjuntos, côn-
sules, cônsules-adjuntos são funcionários diplomáticos, 
nomeados nos termos do respectivo estatuto.

2 — A nomeação de vice -cônsules e agentes consulares 
é feita por despacho do Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, nos termos previstos no respectivo estatuto.

3 — A nomeação dos cônsules honorários é de livre 
escolha ministerial de entre cidadãos nacionais ou estran-
geiros de reconhecida aptidão para a promoção e da defesa 
dos interesses nacionais.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve 
ser ouvido o titular do posto consular de que dependam e 
o embaixador acreditado no respectivo país.

Artigo 19.º

Posse

1 — A investidura dos titulares dos consulados-gerais, 
consulados e secções consulares nos respectivos cargos 
é feita em conformidade com o disposto no estatuto di-
plomático.

2 — Os titulares dos demais postos consulares tomam 
posse perante o titular do consulado geral, consulado ou 
chefe da missão diplomática de que dependem nos termos 
dos n.os 3 e 4 do artigo 5.º

3 — O auto de posse é arquivado no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros.

Artigo 20.º

Início e termo de funções

1 — O titular do posto consular é admitido ao exercício 
das suas funções por uma autorização do Estado receptor 
denominada exequatur.

2 — Após a obtenção do exequatur, ou antes, no caso 
da sua admissão provisória pelo Estado receptor, o titular 
do posto consular anuncia, pelos meios adequados, a sua 
entrada em funções às autoridades locais e aos portugueses 
residentes na área da sua jurisdição consular.

3 — O termo das suas funções é anunciado de modo 
idêntico.

4 — Durante o exercício das suas funções o titular do 
posto ou secção consular deve manter com as entidades 
referidas no n.º 2 relações de colaboração que contribuam 
para a eficácia da actividade consular.
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Artigo 21.º
Ausência ou impedimento

1 — Na ausência ou impedimento do titular do posto 
ou secção consular, este é gerido, sucessivamente, pelo 
cônsul-geral-adjunto ou cônsul-adjunto, quando exista, 
e pelo funcionário consular designado nos termos do ar-
tigo 12.º

2 — Em casos excepcionais e devidamente fundamen-
tados, a gestão corrente dos assuntos do posto ou secção 
consular pode ser atribuída a outro membro qualificado 
do pessoal consular ou a funcionário qualificado do mapa 
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, após 
autorização do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

3 — O Ministro dos Negócios Estrangeiros pode autori-
zar os titulares dos postos e secções consulares a designar 
os membros ou funcionários qualificados para efeitos do 
previsto no número anterior.

4 — Na ausência ou impedimento do cônsul honorário 
e na falta de designação de substituto ad interim, o posto 
consular é considerado encerrado pelo período que durar 
a ausência ou impedimento do respectivo titular.

Artigo 22.º
Competência

As competências dos titulares de postos consulares é 
determinada pelo presente Regulamento e por outras nor-
mas de direito interno e internacional aplicáveis.

Artigo 23.º
Correspondência

1 — Os titulares dos postos e secções consulares 
correspondem -se directamente com o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, com a missão diplomática portuguesa 
no país em que estão reconhecidos, com as autoridades 
consulares e com outras entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras, na sua área de jurisdição.

2 — Os titulares dos postos e secções consulares devem 
dar conhecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e à missão diplomática do país onde estão reconhecidos 
da correspondência trocada que entendam de especial im-
portância.

CAPÍTULO V

Cônsules honorários
Artigo 24.º

Estatuto dos cônsules honorários

Os cônsules honorários não adquirem a qualidade de 
trabalhador do Estado Português com relação jurídica de 
emprego público.

Artigo 25.º
Funções e competências dos cônsules honorários

1 — Os cônsules honorários têm funções de defesa dos 
direitos e interesses legítimos do Estado Português e dos 
seus nacionais.

2 — Os cônsules honorários não têm competência para:
a) Actos de registo civil e de notariado;
b) Emissão de documentos de identificação e de viagem;
c) Concessão de vistos;
d) Recenseamento eleitoral.

3 — Em circunstâncias excepcionais e devidamente 
fundamentadas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros pode 
autorizar que os cônsules honorários exerçam as compe-
tências próprias dos funcionários consulares designados 
nos termos do artigo 12.º relativamente a:

a) Operações de recenseamento eleitoral;
b) Actos de registo civil e de notariado;
c) Emissão de documentos de viagem.

4 — Consideram -se circunstâncias excepcionais e jus-
tificativas da concessão da referida autorização, designa-
damente quando, em relação ao consulado honorário, se 
verifique um dos seguintes factores:

a) Se encontre localizado a mais de 600 km do posto ou 
secção consular de que dependa ou se situe em ilhas ou em 
país onde não existe representação consular portuguesa;

b) Se estime que venha a praticar mais de 1000 actos 
consulares por ano;

c) Se encontre em local onde residam mais de 1000 
cidadãos portugueses.

5 — A autorização prevista no n.º 3 é concedida através 
de portaria, da qual consta a identificação dos actos que 
podem ser praticados.

Artigo 26.º
Compensações financeiras dos cônsules honorários

1 — Os cônsules honorários não têm direito a qualquer 
remuneração pelo exercício das suas funções.

2 — Em circunstâncias excepcionais e devidamente fun-
damentadas, designadamente quando tenham a autorização 
prevista no n.º 3 do artigo anterior, os cônsules honorários 
podem receber apoios financeiros ou materiais, por parte 
do Estado português, para cobertura de custos relacionados 
com o exercício das suas funções.

CAPÍTULO VI

Facilidades, privilégios e imunidades

Artigo 27.º
Facilidades, privilégios e imunidades

As facilidades, privilégios e imunidades relativos aos 
postos consulares, aos funcionários consulares e aos ou-
tros membros dos postos consulares são os concedidos 
pelo direito internacional público e pelas normas locais 
do Estado receptor.

CAPÍTULO VII

Dos membros do pessoal consular

SECÇÃO I

Pessoal especializado

Artigo 28.º
Conselheiros e adidos

1 — As missões diplomáticas, os consulados -gerais e 
consulados podem igualmente dispor de conselheiros ou 
adidos.
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2 — Os conselheiros e adidos são técnicos especializa-
dos que desempenham as suas funções em áreas de especia-
lidade cuja necessidade e importância político -diplomática 
sejam reconhecidas por despacho conjunto do Primeiro-
-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

3 — A nomeação do pessoal referido no número anterior 
é feita por despacho do Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, de acordo com o previsto em diploma próprio.

Artigo 29.º
Assessores consulares

1 — Os consulados -gerais e os consulados podem ainda 
dispor de assessores para as áreas jurídica, económica, da 
acção social e da cultura e educação para coadjuvarem o 
respectivo titular.

2 — Os assessores consulares são nomeados por despa-
cho conjunto dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e 
das Finanças, por um período de três anos, renovável uma 
só vez no mesmo posto consular.

3 — O recrutamento dos assessores consulares é feito 
nos termos de diploma próprio.

CAPÍTULO VII

Outro pessoal não diplomático 
dos serviços consulares externos

Artigo 30.º
Trabalhadores não diplomáticos do mapa de pessoal do Ministério

Os trabalhadores não diplomáticos do mapa de pessoal 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros podem concorrer 
às vagas existentes nos postos consulares, de acordo com 
normas definidas no respectivo estatuto.

Artigo 31.º
Pessoal contratado

Ao pessoal contratado é aplicado o respectivo estatuto.

Artigo 32.º
Regime jurídico

O regime jurídico do pessoal não diplomático dos ser-
viços consulares externos é definido no respectivo estatuto 
e, subsidiariamente, pelo direito da função pública e pelo 
direito privado local, conforme a natureza pública ou pri-
vada da sua vinculação.

Artigo 33.º
Mapa de pessoal

1 — O mapa de pessoal de cada posto consular é fixado 
por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
deve tomar em consideração os recursos existentes para 
a realização dos objectivos fixados para a acção consular 
e os meios disponíveis de controlo do desenvolvimento 
daquela acção.

2 — O titular de cada posto ou secção consular deve 
transmitir informação adequada aos membros do pessoal 
consular sobre os objectivos referidos no número anterior, 
de forma a ser obtida a máxima operacionalidade dos 
serviços.

Artigo 34.º
Formação profissional

As acções de formação profissional dos funcionários 
consulares são realizadas pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, em colaboração com outras entidades, ou 
promovidas pelo posto ou secção consular.

Artigo 35.º
Pessoal nos consulados honorários

Em casos excepcionais e devidamente justificados, os 
consulados honorários podem, ouvida a missão diplomática 
de que dependem, dispor, para coadjuvação do respectivo 
titular, de pessoal administrativo e técnico.

CAPÍTULO VIII

Da acção consular

SECÇÃO I

Das funções consulares

Artigo 36.º
Definição da acção consular

A acção consular é definida pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, que superintende, através dos serviços do 
Ministério, a sua execução.

Artigo 37.º
Princípios da acção consular

1 — A acção consular orienta -se pelos princípios gerais 
que regem a actividade administrativa, designadamente:

a) Princípio da legalidade;
b) Princípio da prossecução do interesse público e da 

protecção dos direitos e interesses dos cidadãos;
c) Princípios da igualdade e da proporcionalidade;
d) Princípios da justiça e da imparcialidade;
e) Princípio da boa fé;
f) Princípio da colaboração com os seus destinatários;
g) Princípio da participação;
h) Princípio da decisão;
i) Princípio da desburocratização e da eficiência.

2 — Os membros dos postos consulares devem respeitar 
as leis do Estado receptor e abster -se de interferir nos seus 
assuntos internos.

Artigo 38.º
Atendimento de público

1 — Na prossecução do princípio geral de que os servi-
ços e organismos da Administração Pública se encontram 
ao serviço do cidadão, os funcionários consulares devem 
garantir aos utentes dos serviços o direito a:

a) Atendimento personalizado;
b) Informação ou esclarecimento correcto, completo 

e atempado;
c) Rápido encaminhamento e resolução dos pedidos 

apresentados;
d) Isenção e imparcialidade no tratamento;
e) Urbanidade e cortesia no trato.
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2 — Deve igualmente ser garantido atendimento prio-
ritário, nos termos previstos na lei.

3 — Em cada posto e secção consular existe um livro 
de reclamações para utilização dos utentes dos serviços 
consulares.

Artigo 39.º
Organização da actividade

1 — Os períodos de atendimento e funcionamento são 
propostos para cada posto e secção consular pelo res-
pectivo titular e autorizados pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros.

2 — Na definição e fixação do período de funciona-
mento e atendimento dos postos e secções consulares deve 
atender -se aos interesses dos utentes dos serviços e aos 
usos locais.

3 — Para efeitos do número anterior, os postos e secções 
consulares podem praticar um horário contínuo e variável 
em diferentes dias da semana e adoptar um ou mais dos 
seguintes tipos de horários de trabalho:

a) Horário rígido;
b) Horário flexível;
c) Jornada contínua;
d) Trabalho por turnos.

4 — O período de funcionamento dos postos e sec-
ções consulares deve ter a duração mínima de 35 horas 
semanais.

5 — O período de atendimento ao público dos postos 
e secções consulares deve ter, tendencialmente, a duração 
de 30 horas semanais.

6 — Em casos devidamente fundamentados e avaliados, 
podem ser autorizados, por despacho do Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, a redução ou o aumento dos horários 
de atendimento.

7 — O horário de atendimento dos postos e secções 
consulares e os editais e avisos exigidos por lei, bem como 
quaisquer outros documentos de informação julgados úteis 
são afixados em local visível aos utentes.

8 — Fora dos períodos de atendimento, os postos e 
secções consulares colocam ao dispor dos utentes meios 
adequados de comunicação que permitam o registo dos 
pedidos para o seu adequado tratamento.

9 — A todo o tempo, através da Internet, são ainda dis-
ponibilizados aos utentes, por via electrónica, determinados 
serviços consulares.

SECÇÃO II

Protecção consular

Artigo 40.º
Actos de protecção consular

1 — Os postos e as secções consulares prestam a as-
sistência necessária e possível às pessoas singulares e 
colectivas portuguesas no estrangeiro, nos termos das leis 
nacionais e estrangeiras em vigor e de acordo com o direito 
internacional, nomeadamente através de:

a) Prestação de apoio a portugueses em dificuldade, 
como nos casos de prisão ou de detenção;

b) Prestação de assistência no caso de sinistro, equiva-
lente ao apoio recebido em Portugal, procurando assegu-

rar a assistência médica necessária e tomando as demais 
providências adequadas à situação;

c) Prestação de socorros no caso de catástrofe natural ou 
de graves perturbações de ordem civil, adoptando as medi-
das apropriadas aos acontecimentos, como a evacuação de 
cidadãos portugueses, sempre que tal se justifique;

d) Salvaguarda de menores e de outros incapazes que 
se encontrem desprotegidos e se mostrem em perigo, in-
tervindo na tomada de providências cautelares e na orga-
nização da tutela e da curatela;

e) Prestação de apoio, quando necessário, aos familiares 
de portugueses falecidos no estrangeiro, acompanhando-
-os nas diligências a realizar, acautelando os interesses 
dos presumíveis herdeiros e assegurando as diligências 
adequadas à transferência de espólios;

f) Acompanhamento dos processos de repatriação de 
portugueses no estrangeiro, em particular nos casos de 
expulsão, de forma a prestar o aconselhamento necessário 
e a garantir a defesa dos direitos dos cidadãos nacionais;

g) Emissão de documentos de identificação e de via-
gem;

h) Apoio social, jurídico ou administrativo possível e 
adequado, de modo a garantir a defesa e a protecção dos 
direitos dos portugueses;

i) Assistência a idosos, reformados, desempregados e 
outros desprotegidos;

j) Diligências para localização de portugueses desapa-
recidos no estrangeiro;

l) Assistência à navegação marítima e à aeronáutica 
civil.

2 — Os postos e as secções consulares prestam também 
a assistência necessária e possível a apátridas e a refugiados 
residentes habitualmente em Portugal.

Artigo 41.º
Assistência em casos de detenção e prisão

1 — Os postos e as secções consulares prestam apoio 
aos nacionais detidos ou presos no estrangeiro, confor-
mando a sua actuação à estrita observância do princípio 
da não ingerência na administração da justiça do Estado 
receptor.

2 — Para efeitos de cumprimento do número anterior, 
os postos e as secções consulares promovem, sempre que 
os interessados o solicitem:

a) Contactos com as autoridades locais, a fim de ob-
ter informações sobre as circunstâncias e condições de 
detenção do cidadão nacional e sobre o enquadramento 
legal da infracção alegadamente praticada, nos termos da 
lei local;

b) Assistência aos nacionais detidos, nomeadamente 
inteirando -se das suas necessidades imediatas, informando-
-os dos seus direitos legais e disponibilizando -lhes uma 
listagem de advogados com reconhecidas capacidades 
técnicas para a sua defesa;

c) Contactos com os familiares dos cidadãos detidos;
d) Visitas regulares aos cidadãos detidos, que contri-

buam para o conhecimento das suas condições de detenção 
e do seu estado de saúde física e mental;

e) Acompanhamento do processo judicial em todas as 
suas fases;

f) Entrega de bens de primeira necessidade e de medi-
camentos prescritos por médico.
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Artigo 42.º
Pagamento de socorros

1 — Os portugueses socorridos no estrangeiro pelos 
postos e pelas secções consulares que tiverem meios para 
restituir ao Estado as quantias com eles gastas em socorros 
assumem, em declaração escrita para o efeito, o compro-
misso do respectivo reembolso.

2 — O reembolso é efectuado ao câmbio vigente à data 
da prestação dos socorros.

3 — A declaração referida no n.º 1, feita pelo socorrido 
ou por seu representante, com assinatura reconhecida, vale 
em juízo como título executivo.

4 — Os titulares dos postos e secções consulares devem 
remeter mensalmente ao Ministério dos Negócios Estran-
geiros a relação das despesas efectuadas com socorros 
prestados.

Artigo 43.º
Repatriação

1 — A repatriação de portugueses tem lugar em caso de:
a) Comprovada falta de meios para suportar as despesas 

de regresso;
b) Razões médicas que, em situações de perigo de vida, 

aconselhem o regresso imediato, por impossibilidade de 
tratamento local;

c) Expulsão.

2 — No caso da alínea c) do número anterior, havendo 
fundamentação legal para a expulsão, o posto ou a sec-
ção consular deve emitir os necessários documentos de 
viagem.

3 — Não existindo a fundamentação legal referida no 
número anterior, o titular do posto ou secção consular 
diligencia junto das competentes autoridades para escla-
recimento da situação.

4 — A repatriação só se efectua por vontade expressa do 
repatriando ou de seu representante, salvo o caso previsto 
na alínea c) do n.º 1.

5 — O transporte do repatriando é feito pelo meio mais 
conveniente, atendendo a factores de rapidez e economia.

6 — É aplicável às despesas efectuadas com a repatria-
ção de portugueses o disposto no artigo anterior.

Artigo 44.º
Situações de emergência

1 — Em caso de guerra, crises políticas violentas, gra-
ves perturbações de ordem civil ou de catástrofe natural 
ou quaisquer outras situações de calamidade, risco ou 
emergência, os postos e as secções consulares, devida-
mente articulados com a respectiva missão diplomática, 
devem tomar medidas rápidas e adequadas à situação, 
designadamente:

a) Contactar com as pessoas e conhecer as suas neces-
sidades;

b) Informar sobre os comportamentos a adoptar e da 
existência e localização de pontos de refúgio e de con-
centração;

c) Apurar outras necessidades logísticas exigidas pelas 
circunstâncias e obter os meios para a sua satisfação;

d) Procurar o apoio e a colaboração de entidades capazes 
de auxílio;

e) Proporcionar e proteger a retirada para fora das zonas 
de perigo.

2 — Por forma a garantir a maior eficácia das comuni-
cações nas situações de emergência previstas no número 
anterior, os postos e as secções consulares têm de asse-
gurar os meios adequados para a sua articulação com os 
respectivos serviços internos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

Artigo 45.º
Evacuações

1 — Sempre que haja necessidade de evacuação, para 
além das medidas previstas no n.º 1 do artigo anterior, os 
postos e secções consulares devem ainda cooperar com 
todos os serviços, nacionais e estrangeiros, competentes 
nas operações de evacuação.

2 — As operações de evacuação decorrem, sempre que 
possível, de acordo com os planos de contingência pre-
viamente definidos.

3 — As despesas efectuadas com operações de evacu-
ação são suportadas pelo Estado.

Artigo 46.º
Assistência e outros procedimentos 
em matéria de navegação marítima

1 — Os postos e as secções consulares devem prestar 
apoio às embarcações nacionais que se encontrem nos 
portos e nas águas territoriais ou interiores do Estado re-
ceptor.

2 — Em caso de naufrágio ou de outro sinistro marí-
timo, os postos e as secções consulares devem solicitar às 
autoridades locais as medidas destinadas à protecção da 
embarcação, da respectiva carga e dos seus tripulantes e 
passageiros, assim como dispensar às pessoas sinistradas 
a assistência necessária.

3 — Em caso de o capitão, o armador, os seguradores 
ou os seus agentes se encontrarem impossibilitados de 
adoptar as medidas pertinentes em caso de sinistro, o posto 
ou a secção consular pode agir em lugar e no interesse do 
armador.

4 — A competência dos postos e das secções consulares 
para a prática de outros actos relativos às embarcações, 
carga e pessoal do mar é regulada pela lei nacional e pelas 
convenções internacionais em vigor.

5 — Os postos e as secções consulares devem salva-
guardar de interferências locais o exercício da competência 
atribuída pelo direito internacional ao Estado da bandeira 
em matéria de navegação marítima.

Artigo 47.º
Assistência e outros procedimentos 

em matéria de aeronáutica civil

O disposto no artigo anterior aplica -se, com as neces-
sárias adaptações, à aeronáutica civil.

SECÇÃO III

Emissão de documentos

Artigo 48.º
Passaportes e outros documentos de viagem

Os postos e as secções consulares podem conceder e 
emitir passaportes e outros documentos de viagem nos 
termos das normas jurídicas nacionais, comunitárias e 
internacionais em vigor.
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Artigo 49.º
Cartão de cidadão

Os postos e as secções consulares podem receber e 
instruir pedidos para emissão do cartão de cidadão, na 
observância dos preceitos legais em vigor.

Artigo 50.º
Certificados

A pedido do interessado ou do seu representante legal, 
podem os postos e as secções consulares emitir certifica-
dos comprovativos de factos ou de situações destinados 
a proteger e a assegurar direitos e interesses legítimos do 
requerente.

SECÇÃO IV

Registo civil e notariado

SUBSECÇÃO I

Registo civil

Artigo 51.º
Órgãos especiais

Os titulares de postos consulares previstos no n.º 1 do 
artigo 2.º e os encarregados das secções consulares são 
órgãos especiais de registo civil relativamente aos portu-
gueses residentes habitualmente no estrangeiro ou que aí 
se encontrem acidentalmente.

Artigo 52.º
Competência

1 — No exercício das funções referidas no artigo an-
terior, compete aos titulares nele previstos e aos cônsules-
-gerais-adjuntos e cônsules-adjuntos por aqueles expres-
samente autorizados, lavrar, nomeadamente, os seguintes 
actos de registo:

a) De nascimento ocorrido no estrangeiro, quando atri-
butivo da nacionalidade portuguesa;

b) De casamento no estrangeiro de dois portugueses 
ou de português e estrangeiro, quando permitido pela le-
gislação local;

c) De óbito de português ocorrido no estrangeiro;
d) De declaração de maternidade ou de perfilhação.

2 — O funcionário consular designado nos termos do 
artigo 12.º e outros funcionários consulares especialmente 
designados para o efeito pelo Ministro dos Negócios Es-
trangeiros podem desempenhar todas as funções das enti-
dades referidas no número anterior, excepto a celebração 
de casamento.

3 — Nas ausências ou impedimentos dos titulares pre-
vistos no artigo anterior, estes são substituídos, sucessiva-
mente, no exercício das funções referidas naquele artigo, 
pelo cônsul-geral-adjunto ou cônsul-adjunto autorizado nos 
termos do n.º 1, pelo funcionário consular designado nos 
termos do artigo 12.º ou por outros funcionários qualifica-
dos quadro de pessoal do Ministério dos Negócios Estran-
geiros especialmente designados para o efeito, mediante 
autorização do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

4 — O Ministro dos Negócios Estrangeiros pode autori-
zar os titulares dos postos e secções consulares a designar 
os funcionários qualificados para efeitos do previsto nos 

n.os 2 e 3.
5 — Os postos previstos no n.º 1 do artigo 2.º e as sec-

ções consulares são igualmente competentes para receber 
requerimentos e documentos para actos de registo ou para 
a instrução dos respectivos processos, bem como para 
receber declarações, incluindo as destinadas à feitura de 
novos registos e à requisição de certidões, desde que o 
declarante ou requerente tenha residência no estrangeiro.

6 — No caso previsto no número anterior, os autos de 
declarações, requerimentos e demais documentos devem 
ser enviados à conservatória competente no prazo de cinco 
dias.

7 — A competência atribuída no presente artigo não 
abrange a instrução e decisão do processo especial de 
divórcio e separação de pessoas e bens por mútuo consen-
timento nem a decisão dos demais processos especiais que, 
nos termos do Código do Registo Civil, são da exclusiva 
competência do conservador.

Artigo 53.º
Prova dos factos

As certidões do registo consular do casamento ou óbito 
ocorridos no estrangeiro ainda não integrado na conserva-
tória competente podem ser aceites como sua prova.

Artigo 54.º
Disposições aplicáveis

O exercício de funções consulares no âmbito do registo 
civil rege -se, com as necessárias adaptações, pelas dispo-
sições do Código do Registo Civil.

SUBSECÇÃO II

Notariado

Artigo 55.º
Órgãos especiais

Os titulares de postos consulares previstos no n.º 1 do 
artigo 2.º e os encarregados das secções consulares são 
órgãos especiais da função notarial.

Artigo 56.º
Competência

1 — No exercício das funções referidas no artigo ante-
rior, os titulares aí previstos e os cônsules-gerais-adjuntos 
e cônsules-adjuntos por aqueles expressamente autorizados 
têm competência para a prática de actos notariais relativos 
a portugueses que se encontrem no estrangeiro ou que 
devam produzir os seus efeitos em Portugal.

2 — O funcionário consular designado nos termos do 
artigo 12.º e outros funcionários consulares especialmente 
designados para o efeito pelo Ministro dos Negócios Es-
trangeiros podem desempenhar as funções das entidades 
referidas no número anterior, com excepção da celebração 
de escrituras, bem como de testamentos públicos ou instru-
mentos de aprovação, depósito ou abertura de testamentos 
cerrados e internacionais.

3 — Nas ausências ou impedimentos dos titulares pre-
vistos no artigo anterior, estes são substituídos, suces-
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sivamente, no exercício das funções referidas naquele 
artigo, pelo cônsul-geral-adjunto ou cônsul-adjunto au-
torizado nos termos do n.º 1, pelo funcionário consular 
designado nos termos do artigo 12.º ou por outros funcio-
nários qualificados do quadro de pessoal do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros especialmente designados para 
o efeito, mediante autorização do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros.

4 — O Ministro dos Negócios Estrangeiros pode autori-
zar os titulares dos postos e secções consulares a designar 
os funcionários qualificados para efeitos do previsto nos 

n.os 2 e 3.
Artigo 57.º

Disposições aplicáveis

O exercício de funções consulares no âmbito do nota-
riado rege -se, com as necessárias adaptações, pelas dis-
posições do Código do Notariado.

SUBSECÇÃO III

Formação de pessoal

Artigo 58.º
Formação de pessoal

Os postos e as secções consuares dispõem de pessoal 
habilitado com a necessária preparação técnico -jurídica 
em matéria de registo civil e de notariado.

SECÇÃO IV

Emolumentos

Artigo 59.º
Cobrança de emolumentos

Os emolumentos que sejam devidos pela prática de actos 
consulares são regulados em diploma próprio.

SECÇÃO V

Inscrição consular

Artigo 60.º
Inscrição consular

1 — A inscrição consular é o assento no arquivo con-
sular da identidade do cidadão português no estrangeiro, 
é gratuita e nela constam obrigatoriamente os seguintes 
elementos de identificação:

a) Nome;
b) Data de nascimento;
c) Naturalidade;
d) Filiação;
e) Estado civil;
f) Residência;
g) Números do bilhete de identidade, cartão de cidadão 

ou passaporte.
2 — Na inscrição consular podem ainda constar outros 

elementos, designadamente:
a) Profissão;
b) Contactos telefónicos;
c) Endereço de correio electrónico;
d) Número de fax;
e) Pessoa a contactar em caso de acidente ou urgência.

3 — A inscrição consular é necessária para a prática de 
actos consulares e para efeitos de recenseamento eleitoral.

Artigo 61.º
Identificação

A identificação do cidadão português para efeitos de 
inscrição é feita através de um dos seguintes meios:

a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
b) Outro documento autêntico que permita a identifi-

cação;
c) Conhecimento pessoal do funcionário consular pe-

rante quem é solicitada a inscrição;
d) Prova testemunhal apreciada pelo titular do posto 

consular ou pelo encarregado da secção consular.

Artigo 62.º
Inscrição provisória

1 — Não sendo possível a identificação pelos meios 
referidos no artigo anterior, a inscrição consular pode ser 
feita com carácter provisório.

2 — A inscrição provisória vale por um período de três 
meses, findo o qual, não tendo sido feita a prova da iden-
tidade do interessado, é cancelada.

3 — Durante o período da inscrição provisória não po-
dem ser praticados actos consulares que afectem o estado 
ou a capacidade civil do inscrito nem lhe podem ser emi-
tidos documentos que possam servir de meio de prova da 
sua nacionalidade.

SECÇÃO VI

Funções culturais, educativas, económicas, 
comerciais, sociais e outras

Artigo 63.º
Funções culturais, educativas, económicas, 

comerciais, sociais e outras

O exercício de funções culturais, educativas, econó-
micas, comerciais, sociais e outras relacionadas com o 
processo de atribuição de nacionalidade portuguesa cabe 
aos consulados-gerais, consulados e secções consulares 
e, sob orientação destes, aos vice -consulados e agências 
consulares.

SUBSECÇÃO I

Funções culturais, educativas, económicas, comerciais e sociais

Artigo 64.º
Funções culturais e educativas

1 — Cabe aos postos consulares difundir os valores 
da cultura portuguesa, junto das comunidades nacionais 
no estrangeiro e das comunidades locais de acolhimento 
promovendo e fomentando, designadamente:

a) As iniciativas que visem a preservação e a divulgação 
da língua portuguesa, nomeadamente através da criação 
e desenvolvimento de cursos de português no sistema 
educativo dos países de acolhimento e a acção neles desen-
volvida por professores que contribuam para o alargamento 
da lusofonia;
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b) A actividade de institutos e de centros de irradiação 
da cultura portuguesa;

c) O aparecimento e o desenvolvimento de associações 
de vocação cultural;

d) As manifestações culturais e recreativas, individu-
ais e colectivas, dos cidadãos portugueses residentes no 
estrangeiro;

e) A colaboração com entidades nacionais e estrangei-
ras que possam contribuir para a divulgação da cultura 
portuguesa;

f) A cooperação com entidades nacionais e estrangei-
ras no âmbito da coordenação do ensino português no 
estrangeiro;

g) O intercâmbio escolar, nos ensinos superior e não 
superior;

h) O desenvolvimento de acções tendentes à melhoria 
da integração escolar dos alunos portugueses no estran-
geiro;

i) O incentivo à obtenção de graus elevados de en-
sino.

2 — Na prossecução destas funções, os postos e as sec-
ções consulares devem articular a sua actividade com as 
instituições nacionais que tenham competências nas áreas 
do ensino português no estrangeiro, ao nível superior e não 
superior, e da cultura, nos termos do artigo 5.º

Artigo 65.º
Funções económicas e comerciais

1 — Cabe aos postos consulares, no plano da criação e 
do desenvolvimento de relações comerciais e económicas 
entre Portugal e os países onde se encontram:

a) Cultivar e aprofundar relações com os principais 
agentes económicos;

b) Fomentar o intercâmbio empresarial;
c) Incentivar as trocas comerciais;
d) Apoiar na internacionalização das empresas portugue-

sas e informar sobre oportunidades de investimento;
e) Apoiar os agentes económicos portugueses e as suas 

associações;
f) Estreitar contactos com as comunidades de empre-

sários portugueses no estrangeiro e as suas relações com 
a economia portuguesa;

g) Promover e sedimentar a imagem externa de Por-
tugal;

h) Fornecer dados e estudos relevantes de natureza co-
mercial e económica.

2 — Na prossecução destas funções, os postos e as 
secções consulares devem articular a sua actividade com 
outras estruturas de representação de interesses portugueses 
no estrangeiro, nas áreas da economia, do comércio e do 
turismo, nos termos do artigo 5.º

Artigo 66.º
Funções de apoio social

Cabe aos postos consulares, no plano do apoio social 
aos cidadãos portugueses no estrangeiro, promover, no-
meadamente:

a) O apoio e protecção a cidadãos portugueses em estado 
de necessidade, como os idosos, indigentes e outros que 
se encontrem em situação de exclusão social;

b) A defesa e protecção dos direitos sociais e laborais 
dos portugueses no estrangeiro;

c) A formação profissional de trabalhadores portugue-
ses;

d) A inserção sócio -profissional adequada dos cidadãos 
portugueses nas sociedades de acolhimento;

e) O reforço da ligação dos portugueses residentes no 
estrangeiro à vida social, política, cultural e económica 
dos países onde residem;

f) O intercâmbio entre jovens portugueses e luso-
-descendentes;

g) A participação cívica dos cidadãos portugueses, no 
respeito da legislação local.

SUBSECÇÃO II

Outras funções

Artigo 67.º
Nacionalidade portuguesa

A competência exclusiva dos consulados -gerais, dos 
consulados e das secções consulares em matéria de proces-
sos inerentes à atribuição de nacionalidade é regida pelas 
leis da nacionalidade portuguesa em vigor.

Artigo 68.º
Processos eleitorais

Incumbe aos postos e às secções consulares em matéria 
eleitoral:

a) Incentivar a inscrição no recenseamento dos cida-
dãos eleitores residentes na respectiva área de jurisdição 
consular, nomeadamente através da criação de comissões 
de recenseamento eleitoral;

b) Organizar e fiscalizar os cadernos de recensea-
mento;

c) Cooperar com as competentes autoridades de modo a 
que os processos eleitorais decorram nos termos previstos 
na lei;

d) Estimular a participação dos cidadãos portugueses, 
designadamente na sua qualidade de cidadãos da União Eu-
ropeia, nos processos eleitorais que nela tenham lugar;

e) Organizar as eleições para o Conselho das Comuni-
dades Portuguesas, nos termos previstos nas leis e regu-
lamentos em vigor.

Artigo 69.º
Obrigações militares

Os postos e as secções consulares, a pedido das auto-
ridades militares portuguesas ou dos interessados, dão 
seguimento à documentação relativa ao cumprimento de 
obrigações militares dos cidadãos portugueses no estran-
geiro.

Artigo 70.º
Concessão de vistos

A competência dos postos e das secções consulares para 
a concessão de vistos é regulada pelas normas internas, 
comunitárias e internacionais em vigor.
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CAPÍTULO IX

Gestão por objectivos e avaliação 
da actuação consular

SECÇÃO I

Relatórios

Artigo 71.º
Relatório sobre a actividade consular

Os postos e secções consulares enviam semestralmente, 
até ao dia 31 de Julho e 31 de Janeiro de cada ano civil, às 
missões diplomáticas de que dependem, para apreciação e 
encaminhamento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
relatório referente à respectiva actividade consular, que 
deve incluir, designadamente:

a) O número, as características e as metas atingidas das 
acções empreendidas, em particular no âmbito das funções 
culturais, educativas, económicas e sociais;

b) O número e a natureza dos actos consulares pratica-
dos, em conformidade com o registo constante no sistema 
informático de gestão consular;

c) A indicação dos resultados obtidos;
d) O grau de realização dos objectivos propostos;
e) A análise da actuação empreendida;
f) O planeamento de iniciativas futuras.

Artigo 72.º
Plano de acção consular e relatório

1 — Os postos e secções consulares enviam, até 31 
de Outubro de cada ano civil, às missões diplomáticas 
de que dependem, para apreciação e encaminhamento ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, proposta de plano 
de missão com a definição dos objectivos a atingir no ano 
seguinte.

2 — Os postos e secções consulares enviam, até 31 
de Março de cada ano civil, o relatório anual das activi-
dades desenvolvidas no ano anterior, com os seguintes 
elementos:

a) Objectivos definidos no plano de missão previsto no 
número anterior;

b) Resultados alcançados;
c) Fundamentos justificativos do incumprimento, no 

todo ou em parte, dos objectivos que não foram alcan-
çados.

3 — A proposta de plano de missão e o relatório previs-
tos nos números anteriores são submetidos a homologação 
do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

SECÇÃO II

Inspecção consular

Artigo 73.º
Inspecção consular

1 — Os postos e secções consulares são objecto de 
inspecção periódica, com a frequência considerada conve-
niente, a fim de melhorar o respectivo funcionamento.

2 — O relatório da inspecção deve conter, designada-
mente, informação sobre:

a) A assistência prestada aos portugueses e o apoio às 
suas associações na área da respectiva jurisdição consu-
lar;

b) O cumprimento das disposições legais e das instru-
ções administrativas emanadas do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e do chefe da missão diplomática do 
respectivo país;

c) O modo do exercício das funções consulares nos 
domínios da protecção consular, da cultura, da economia, 
do apoio social e da cooperação consular com autoridades 
nacionais e estrangeiras;

d) O plano de missão estabelecido para cada ano civil 
e os relatórios previstos no artigo 72.º

e) Propostas visando o aperfeiçoamento dos serviços 
consulares.

CAPÍTULO X

Cooperação com autoridades nacionais 
e estrangeiras

Artigo 74.º
Cooperação judiciária e administrativa

Os postos e as secções consulares colaboram com as 
autoridades judiciárias e administrativas nacionais e es-
trangeiras nos termos dos direitos nacional, comunitário 
e internacional público em vigor.

Artigo 75.º
Cooperação comunitária

1 — Os postos e as secções consulares devem protecção 
consular aos cidadãos da União Europeia no território de 
países terceiros em que o Estado membro de que aqueles 
cidadãos são nacionais não se encontre representado.

2 — A protecção consular referida no número anterior e 
demais formas de cooperação consular com as autoridades 
dos outros Estados membros da União Europeia são regu-
ladas pelo direito internacional e pelas respectivas normas 
comunitárias em vigor.

Artigo 76.º
Cooperação com a comunidade lusófona

1 — Os postos e as secções consulares cooperam com as 
autoridades dos outros Estados da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa em conformidade com o disposto 
nas convenções em vigor, competindo -lhes:

a) Prestar protecção consular, quando solicitada, aos 
nacionais daqueles Estados;

b) Colaborar com os respectivos postos e secções con-
sulares, nos termos acordados, em outras matérias relacio-
nadas com o exercício de funções consulares.

2 — Os postos e secções consulares podem apresentar 
propostas de aprofundamento e sistematização da colabo-
ração referida no número anterior. 
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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Decreto-Lei n.º 72/2009
de 31 de Março

As áreas de localização empresarial (ALE), enquanto 
espaços vocacionados para a instalação empresarial, tive-
ram o seu primeiro tratamento legislativo no Decreto -Lei 
n.º 46/2001, de 10 de Fevereiro. Este diploma veio, porém, 
a revelar -se inadequado, não tendo sequer sido regula-
mentado, pelo que, em 2003, foi publicado o Decreto -Lei 
n.º 70/2003, de 10 de Abril, com a finalidade de atribuir às 
ALE um enquadramento legal compatível com os objecti-
vos de fomento do investimento produtivo e de revitaliza-
ção do tecido empresarial subjacentes à sua criação.

O regime jurídico estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 70/2003, de 10 de Abril, não logrou, porém, atingir os 
objectivos a que se propunha. Com efeito, quer os requi-
sitos definidos para a constituição da sociedade gestora 
de ALE quer as regras adoptadas para o procedimento 
de licenciamento deste tipo de espaços empresariais têm 
vindo a revelar -se pouco atractivos ao investimento na 
sua instalação e exploração. Por outro lado, o referido 
diploma, ao não apostar na simplificação, a jusante, do 
licenciamento das empresas a instalar em ALE, contribuiu 
também para o desinteresse, relativamente generalizado, 
no desenvolvimento destes espaços empresariais, já que 
a ausência de tal simplificação privou as ALE de um ele-
mento fundamental para a diferenciação qualitativa da 
sua oferta relativamente aos parques industriais e outros 
espaços de vocação empresarial.

No contexto acima descrito, foi considerado relevante 
incluir no Programa Simplex — Programa de Simplifica-
ção Administrativa e Legislativa a revisão do quadro legal 
referente às ALE, tendo em vista, através da simplificação 
e redução dos encargos administrativos decorrentes do 
actual regime, melhorar a sua atractividade, num quadro 
de indispensável conciliação entre as políticas de defesa 
do ambiente e ordenamento do território com a criação de 
condições que promovam a produtividade e a competiti-
vidade das empresas.

Enquanto iniciativa legislativa do Governo tendente 
a facilitar a instalação de empresas em áreas devida-
mente infra -estruturadas, importa referir o Decreto -Lei 
n.º 108/2008, de 26 de Junho, que alterou o Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. Em conformidade com esta alteração, 
são isentas de imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis as aquisições de imóveis situados 
nas ALE efectuadas pelas respectivas sociedades gestoras 
e pelas empresas que nelas se instalarem. São também 
isentos do imposto municipal sobre imóveis, pelo período 
de 10 anos, os prédios situados nas ALE adquiridos ou 
construídos pelas respectivas sociedades gestoras e pelas 
empresas que nelas se instalarem.

Com o presente decreto -lei estabelece -se um novo re-
gime de instalação e exploração das ALE, que visa eliminar 
os factores de insucesso do actual enquadramento legal 
acima referenciado mas também, por outro lado, providen-
ciar pela desejável e necessária articulação entre tal regime 
e outros regimes de licenciamento conexos, alguns deles, 
também, objecto de recentes alterações, como é o caso do 
licenciamento industrial, previsto no recente regime de 
exercício da actividade industrial (REAI), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro.

Relativamente às alterações concretamente introduzidas, 
comece -se por salientar, desde logo, as que incidiram sobre 
o próprio conceito de ALE, que deixa de estar centrado 
na vocação industrial deste tipo de espaços para passar a 
abranger quaisquer áreas passíveis de acolher actividade 
empresarial e a fazer depender assim a definição da confi-
guração específica da ALE, como espaço multissectorial ou 
vocacionado apenas para certas tipologias de actividades 
industriais, de comércio ou de serviços, apenas da vontade 
do respectivo promotor.

Quanto às regras de licenciamento de instalação e explo-
ração de ALE, destaque -se, em primeiro lugar, as alterações 
introduzidas aos requisitos e momento de constituição 
da sociedade gestora. Assim, deixa de se exigir que a so-
ciedade se encontre já constituída à data do pedido de 
instalação, passando esta a poder constituir -se até 60 dias 
após a emissão da licença de instalação, evitando -se assim 
que o investidor incorra em encargos incompatíveis com a 
incerteza do projecto à data do pedido de instalação. Por 
outro lado, optou -se por suprimir o requisito relativo à 
capacidade financeira da sociedade gestora, considerando-
-se suficiente manter, para o efeito, os requisitos já actual-
mente em vigor em matéria de capital social e de activo 
líquido.

Em matéria procedimental, destaque -se, em primeiro 
lugar, as alterações efectuadas em matéria de avaliação 
de impacte ambiental, que abandonam o regime até agora 
especificamente previsto para o efeito no Decreto -Lei 
n.º 70/2003, de 10 de Abril, e o aproximam do regime 
jurídico de avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. Assim, a necessi-
dade de existência de avaliação de impacte ambiental do 
projecto de ALE deixa de ser imposta no presente decreto-
-lei, passando a depender da sua subsunção no âmbito de 
aplicação do disposto no referido regime jurídico. Por 
outro lado, e também em sintonia com o regime jurídico 
de avaliação de impacte ambiental em vigor, é eliminada 
a obrigatoriedade de formulação de pedido de delimita-
ção de âmbito do estudo de impacte ambiental junto da 
entidade competente, passando esta fase procedimental a 
ser facultativa, conforme acontece já no referido regime. 
Finalmente, e à semelhança do que já acontece em matéria 
de licenciamento de estabelecimentos industriais sujeitos a 
avaliação de impacte ambiental, passa o respectivo proce-
dimento a poder ser iniciado, por opção do requerente, ao 
mesmo tempo que o pedido de autorização de instalação 
da ALE.

Ainda em matéria procedimental, realce -se a preocupa-
ção havida em aproximar, tanto quanto possível, o regime 
de instalação e exploração de ALE do disposto no REAI, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, 
relativamente aos estabelecimentos aí qualificados como 
do tipo 1, de forma a evitar a multiplicação de regimes 
procedimentais autónomos relativamente a situações dota-
das de reconhecidas afinidades e a consequente introdução 
de complexidade desnecessária na aplicação do sistema 
jurídico.

Finalmente, registem -se os avanços consagrados no 
presente decreto -lei em matéria de simplificação do licen-
ciamento dos estabelecimentos a localizar em ALE, com 
particular destaque para a possibilidade de a avaliação de 
impacte ambiental dos estabelecimentos industriais e de 
comércio que venham a localizar -se na ALE ser efectuada 
aquando da avaliação de impacte ambiental da ALE.
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Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Re-
giões Autónomas e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Disposições preliminares

Artigo 1.º
Objecto

1 — O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico 
de instalação e exploração das áreas de localização em-
presarial, bem como os princípios gerais relativos à sua 
gestão, num quadro de desenvolvimento sustentável e de 
responsabilidade social.

2 — O regime estabelecido no presente decreto -lei é 
aplicável às áreas de localização empresarial multipolares.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por:
a) «Área de localização empresarial» (ALE) a zona 

territorialmente delimitada, afecta à instalação de activi-
dades industriais, comerciais e de serviços, administrada 
por uma sociedade gestora;

b) «Área de localização empresarial multipolar» o con-
junto de pólos empresariais localizados em espaços terri-
toriais não conexos, mas funcionalmente ligados entre si 
e administrada pela mesma sociedade gestora;

c) «Entidade acreditada» a entidade reconhecida formal-
mente pelo organismo nacional de acreditação, no âmbito 
do Sistema Português da Qualidade, com competência para 
realizar as actividades específicas que lhe são atribuídas 
no âmbito do presente decreto -lei;

d) «Estabelecimento» a totalidade da área coberta e 
não coberta sob responsabilidade do empresário situada 
dentro do perímetro da ALE, onde seja exercida, a título 
principal ou acessório, uma actividade industrial, comercial 
ou de serviços;

e) «Interlocutor e responsável técnico do pedido de 
licença» a pessoa ou entidade designada pela sociedade 
gestora, para efeitos de demonstração de que o pedido se 
encontra em conformidade com a legislação aplicável e 
para o relacionamento com a entidade coordenadora e as 
demais entidades intervenientes no exercício da actividade 
da área de localização empresarial;

f) «Requerente» a pessoa individual ou colectiva, dotada 
de legitimidade, nos termos do presente decreto -lei, para 
dar início a um procedimento de autorização prévia de 
instalação e exploração de ALE;

g) «Sociedade gestora» a sociedade comercial de ca-
pitais privados, públicos ou mistos responsável pelo in-
tegral cumprimento da licença de exploração da ALE, 
bem como pelo controlo e supervisão das actividades nela 
exercidas e ainda pelo funcionamento e manutenção das 
infra -estruturas, serviços e instalações comuns.

Artigo 3.º
Entidades coordenadoras

1 — A coordenação do procedimento relativo à instala-
ção e exploração de ALE compete à direcção regional de 
economia (DRE) territorialmente competente.

2 — A coordenação do procedimento relativo à insta-
lação e exploração de estabelecimentos industriais, co-
merciais ou de serviços no interior do perímetro de ALE 
compete à respectiva sociedade gestora.

CAPÍTULO II

Sociedade gestora de ALE

Artigo 4.º
Constituição da sociedade gestora

1 — A constituição da sociedade gestora de ALE obe-
dece aos seguintes requisitos:

a) Ser detida maioritariamente pelo proprietário dos 
prédios onde se pretende licenciar a ALE ou por quem seja 
titular, por um prazo mínimo de 30 anos, de um direito de 
utilização desses prédios que habilite à prática de todos os 
actos inerentes à instalação e exploração da ALE;

b) Ter a forma de sociedade anónima, com um capital 
mínimo de € 500 000 e situação líquida igual ou superior 
a 25 % do seu activo total líquido.

2 — A constituição da sociedade gestora de acordo com 
os requisitos indicados no número anterior tem como prazo 
limite o de 60 dias contados da data da notificação ao 
requerente da decisão de autorização de instalação, sob 
pena de caducidade da mesma.

3 — Sempre que, à data da decisão de autorização da 
instalação da ALE, não tenha sido junto ao procedimento 
documento comprovativo da constituição da sociedade 
gestora, a entidade coordenadora emite uma decisão de 
autorização condicionada à apresentação do referido do-
cumento no prazo referido no número anterior.

4 — A sociedade gestora deve possuir capacidade téc-
nica para o exercício das funções de entidade coordenadora 
previstas no artigo 8.º, a qual é assegurada através:

a) Do seu reconhecimento como entidade acreditada 
junto do organismo nacional de acreditação no âmbito do 
Sistema Português de Qualidade; ou

b) Da celebração de contratos de prestação de serviços 
com entidades acreditadas para o exercício dessas funções, 
nos mesmos termos.

5 — À acreditação referida no número anterior aplica-
-se o regime estabelecido no Decreto -Lei n.º 152/2004, de 
30 de Junho, com as especificidades previstas no presente 
decreto -lei no que respeita aos domínios a acreditar.

Artigo 5.º
Regulamento interno da ALE

1 — As regras de organização e funcionamento da ALE 
constam de regulamento interno, aprovado pela DRE no 
âmbito do pedido de autorização prévia de instalação de 
ALE.
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2 — O regulamento referido no número anterior inclui 
obrigatoriamente:

a) A identificação da tipologia de actividades a instalar;
b) As especificações técnicas aplicáveis em matéria de 

ocupação, uso e transformação do solo e de qualificação 
ambiental;

c) A especificação das modalidades e condições de 
transmissão pela sociedade gestora dos direitos sobre os 
terrenos, edifícios e suas fracções;

d) A identificação dos instrumentos destinados a garan-
tir aos estabelecimentos localizados em ALE a prestação 
dos serviços comuns a que se refere a alínea e) do n.º 1 
do artigo seguinte, em caso de suspensão da licença de 
exploração de ALE, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 31.º ou da alínea b) do n.º 1 do artigo 44.º

Artigo 6.º
Obrigações da sociedade gestora

Constituem obrigações da sociedade gestora:

a) Assegurar durante a exploração da ALE a manu-
tenção da capacidade técnica a que se refere o n.º 4 do 
artigo 4.º;

b) Exercer a sua actividade de acordo com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis;

c) Adoptar medidas de prevenção e controlo no sentido 
de eliminar ou reduzir os riscos susceptíveis de afectar as 
pessoas, os bens ou o ambiente, garantindo as condições 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e minimizando 
as consequências de eventuais acidentes;

d) Adoptar as medidas necessárias para evitar riscos em 
matéria de segurança e poluição, por forma que o local de 
implantação da ALE seja colocado em estado aceitável 
aquando da desactivação definitiva da mesma;

e) Assegurar, por si ou por terceiro, o regular funcio-
namento dos serviços e instalações comuns, garantindo a 
prestação dos serviços comuns previstos na autorização de 
exploração às empresas instaladas, nomeadamente:

i) Limpeza das áreas de utilização colectiva;
ii) Jardinagem e conservação dos espaços verdes co-

muns existentes;
iii) Gestão de meios comuns de sinalização informativa 

da ALE;
iv) Coordenação da recolha de resíduos sólidos urbanos;
v) Vigilância nas áreas de utilização colectiva;
vi) Manutenção das infra -estruturas e equipamentos 

que não estejam concessionados ou em exploração por 
entidades públicas ou privadas;

f) Possuir em arquivo, nas suas instalações, processo 
devidamente organizado e actualizado referente ao seu 
licenciamento, devendo nele incluir todos os elementos 
relevantes e disponibilizá -lo sempre que solicitado pelas 
entidades com competências de fiscalização;

g) Comunicar à DRE, para efeitos de inclusão no ca-
dastro electrónico único, as autorizações de instalação e 
exploração de estabelecimentos industriais do tipo 1, assim 
como as decisões favoráveis sobre declarações prévias de 
estabelecimentos industriais do tipo 2;

h) Comunicar à câmara municipal respectiva os registos 
efectuados para os estabelecimentos industriais incluídos 
no tipo 3.

Artigo 7.º
Seguro de responsabilidade civil

1 — A sociedade gestora deve celebrar um contrato de 
seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos decor-
rentes da actividade de gestão da ALE e que constitua sua 
obrigação nos termos do artigo 6.º, quanto às áreas comuns 
e de utilização colectiva, nos termos a definir através de 
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da economia.

2 — A sociedade gestora deve apresentar à entidade 
coordenadora, no prazo de 30 dias contados a partir da 
data do início da exploração, comprovativo da celebração 
de contrato de seguro de responsabilidade civil.

Artigo 8.º
Competências da sociedade gestora

1 — Na qualidade de entidade coordenadora do proce-
dimento de instalação e de exploração de estabelecimentos 
industriais, compete à sociedade gestora:

a) Decidir sobre o pedido de autorização prévia de ins-
talação e sobre o pedido de licença de exploração para os 
estabelecimentos industriais incluídos no tipo 1;

b) Decidir sobre a instalação e exploração de estabele-
cimentos industriais incluídos nos tipos 2 e 3.

2 — Os procedimentos referidos no número anterior 
seguem a tramitação prevista no regime de exercício da 
actividade industrial (REAI), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 209/2008, de 29 de Outubro, com as adaptações pre-
vistas no presente decreto -lei.

3 — Compete ainda à sociedade gestora:
a) Prestar, em regime de exclusividade dentro da ALE, 

os serviços comuns ou outros serviços de reconhecido in-
teresse para a ALE ou para as empresas a instalar na ALE;

b) Cobrar as quotas pela utilização e manutenção das 
infra -estruturas e das restantes partes comuns da ALE;

c) Fiscalizar os estabelecimentos instalados na ALE 
quanto ao cumprimento do respectivo regulamento interno, 
aplicando, se for caso disso, as sanções nele previstas.

4 — A fiscalização prevista na alínea c) do número an-
terior não prejudica as competências fiscalizadoras das en-
tidades competentes, com vista a assegurar o cumprimento 
dos requisitos individuais de instalação e do exercício 
da actividade de cada uma deles, tal como definidos no 
respectivo título habilitante de instalação, exploração ou 
utilização emitido ao abrigo dos regimes jurídicos espe-
cíficos aplicáveis.

CAPÍTULO III

Instalação, exploração e alteração de ALE

SECÇÃO I

Entidades intervenientes e sistema de informação

Artigo 9.º
Competências das DRE

1 — A DRE é a única entiade interlocutora do reque-
rente em todos os contactos considerados necessários à 
boa instrução e apreciação do pedido de instalação e de 
exploração de ALE.
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2 — Compete à DRE a condução e monitorização dos 
respectivos procedimentos administrativos, nos termos 
previstos no REAI para os estabelecimentos industriais do 
tipo 1, com as adaptações previstas no presente decreto -lei.

3 — A DRE designa o gestor do processo, nos termos 
do REAI, devendo existir um processo único para cada 
ALE.

Artigo 10.º
Pronúncia de entidades públicas

1 — Para além da DRE, nos procedimentos previstos 
no presente decreto -lei relativos à instalação, exploração 
e alteração de ALE são chamadas a pronunciar -se as en-
tidades públicas cuja intervenção deva ser considerada 
legalmente obrigatória, atenta a tipologia de ALE em causa 
e as características específicas do respectivo projecto de 
instalação e exploração, designadamente:

a) Administração de região hidrográfica (ARH) terri-
torialmente competente;

b) Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT);
c) Comissão de coordenação e desenvolvimento regional 

(CCDR) territorialmente competente;
d) Administração regional de saúde (ARS) territorial-

mente competente;
e) Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 

I. P. (IMTT, I. P.);
f) Câmara municipal territorialmente competente;
g) Outras entidades previstas em legislação específica.

2 — A pronúncia desfavorável das entidades públicas 
referidas no número anterior só é vinculativa para a decisão 
da DRE quando tal resulte da lei, desde que se fundamente 
em condicionamentos legais ou regulamentares e seja dis-
ponibilizada à entidade coordenadora no prazo legalmente 
previsto no presente decreto -lei.

3 — Na falta de parecer expresso da entidade consul-
tada, disponibilizado à DRE nos prazos previstos no pre-
sente decreto -lei, considera -se que aquela se pronunciou 
em sentido favorável ao requerente.

Artigo 11.º
Sistema de informação

1 — A tramitação dos procedimentos previstos no pre-
sente decreto -lei é realizada por via electrónica através de 
plataforma de interoperabilidade da Administração Pública, 
de modo a permitir a comunicação entre todas as entidades 
intervenientes no processo.

2 — É atribuído um número de referência ao processo 
no início da tramitação do pedido de instalação de ALE, 
que é mantido em todos os documentos em que se tra-
duzem os actos e formalidades da competência da DRE 
ou da competência de qualquer das entidades públicas 
intervenientes.

3 — As funcionalidades dos sistemas de informação 
incluem a rejeição de operações de cuja execução resulta-
riam vícios ou deficiências de instrução, designadamente 
recusando o recebimento de pedido de instalação ou pedido 
de vistoria que não estejam devidamente instruídos.

4 — Os sistemas de informação produzem notificações 
automáticas para todas as entidades envolvidas sempre que 
novos elementos sejam adicionados ao processo.

5 — Os sistemas de informação incluem funcionalida-
des que permitam à requerente e seus técnicos preparar 
o preenchimento de formulários e a respectiva instrução.

SECÇÃO II

Regimes conexos

Artigo 12.º
Operações urbanísticas

1 — As operações urbanísticas a realizar para instalação 
de ALE regem -se pelo regime jurídico da urbanização e 
edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

2 — Antes de iniciado o procedimento de instalação de 
ALE, o requerente pode apresentar à câmara municipal 
competente:

a) Pedido de informação prévia sobre a operação ur-
banística, não estando a decisão deste pedido dependente 
da decisão da entidade coordenadora sobre o pedido de 
autorização prévia de instalação de ALE;

b) Pedido de licença ou comunicação prévia, não po-
dendo, em qualquer caso, a decisão sobre este pedido ser 
tomada antes de proferida a decisão favorável ou favorável 
condicionada da DRE sobre o pedido de autorização prévia 
de instalação da ALE ou emitida a certidão comprovativa 
do respectivo deferimento tácito.

3 — Sempre que, nos termos de instrumento de gestão 
territorial ou de licença ou comunicação prévia de lotea-
mento, a ALE se situe em área que não admita expressa-
mente o uso pretendido, a apresentação pelo requerente de 
pedido de informação prévia é obrigatória.

Artigo 13.º
Localização

1 — Sempre que a instalação da ALE envolva a reali-
zação de operação urbanística sujeita a controlo prévio, a 
consulta de entidades da administração central em razão 
da localização é efectuada no âmbito do regime jurídico 
de avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, quando este seja aplicável.

2 — Nos casos não abrangidos pelo disposto no número 
anterior, a apreciação em razão da localização das opera-
ções urbanísticas sujeitas a controlo prévio é efectuada 
de acordo com o estipulado no RJUE, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.

3 — Por opção do requerente, a consulta de entidades da 
administração central que se devam pronunciar em razão da 
localização pode ser efectuado no âmbito do procedimento 
de autorização prévia de instalação da ALE a que se refere 
a secção III do presente capítulo.

4 — A consulta referida no número anterior é efectuada 
nos termos previstos no artigo 13.º-A do RJUE, sendo a 
intervenção da CCDR desencadeada pela DRE no quadro 
da aplicação do disposto no artigo 19.º, com os efeitos 
previstos no n.º 1 do artigo 13.º -B do RJUE.

Artigo 14.º
Avaliação de impacte ambiental

1 — As ALE estão sujeitas a procedimento de avaliação 
de impacte ambiental sempre que este seja exigível nos ter-
mos do respectivo regime jurídico, seguindo a tramitação 
aí referida, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
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2 — Por opção do requerente, o procedimento de avalia-
ção de impacte ambiental relativo a projecto de execução 
pode ser iniciado junto da DRE e decorrer em simultâneo 
com o procedimento de autorização prévia para instalação 
de ALE.

3 — O conteúdo mínimo do estudo de impacte am-
biental, estabelecido no anexo III do regime jurídico de 
avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, a apresentar pelo requerente 
pode dizer respeito à:

a) Instalação da ALE;
b) Instalação da ALE e a cada um dos estabelecimentos 

a localizar na ALE.

4 — O requerente pode apresentar estudo de impacte 
ambiental, nos termos da alínea b) do número anterior, que 
abranja a totalidade dos estabelecimentos a localizar na 
ALE ou a apenas alguns desses estabelecimentos.

5 — Os dados ou informações prestados no âmbito dos 
procedimentos de avaliação de impacte ambiental previstos 
no n.º 3 podem ser usados no âmbito do procedimento 
de avaliação de impacte ambiental de estabelecimento a 
localizar nessa ALE desde que sejam concretamente iden-
tificados e indicada a respectiva localização pelo operador.

Artigo 15.º
Instalação, fornecimento e produção de energia

1 — Os projectos de electricidade e de produção de 
energia térmica previstos no projecto de instalação da 
ALE são entregues à DRE, que os remete aos serviços ou 
entidades competentes para os devidos efeitos.

2 — O distribuidor só pode iniciar o fornecimento de 
energia eléctrica ou aumentar a potência eléctrica após 
comunicação à DRE.

3 — As instalações térmicas e as instalações eléctricas 
são vistoriadas de acordo com o estabelecido na legislação 
aplicável.

SECÇÃO III

Instalação

Artigo 16.º
Autorização prévia

A instalação de ALE está sujeita a procedimento de 
autorização prévia, o qual se destina a obter uma decisão 
integrada da DRE que confere ao requerente o direito de 
executar o projecto de instalação em conformidade com 
as condições estabelecidas naquela decisão.

Artigo 17.º
Iniciativa procedimental

O procedimento de autorização prévia é iniciado pela 
sociedade gestora da ALE ou, caso esta não se encontre 
ainda constituída, por quem possua legitimidade para pro-
ceder à sua constituição nos termos previstos na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 4.º

Artigo 18.º
Pedido de autorização de instalação

1 — O procedimento de instalação de ALE é iniciado 
com a apresentação à DRE do pedido de autorização e os 

elementos instrutórios, nos termos previstos no anexo i do 
presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

2 — A DRE indefere liminarmente o pedido sempre 
que verifique que este não está acompanhado de todos os 
elementos instrutórios cuja junção é obrigatória.

3 — Considera -se que a data do pedido de autorização é 
a data aposta no recibo comprovativo da respectiva entrega, 
emitido pela DRE em papel ou através de dispositivo do 
sistema de informação, no momento do pagamento da taxa 
prevista no artigo 47.º

4 — À verificação pela DRE da conformidade do pedido 
de autorização e respectivos elementos instrutórios com 
os condicionalismos legais e regulamentares aplicáveis 
aplica -se o regime previsto no artigo 23.º do REAI.

Artigo 19.º
Pareceres, aprovações ou autorizações

1 — No prazo de cinco dias contados a partir da data 
do pedido de autorização, a DRE procede à verificação 
sumária do pedido, incluindo os respectivos elementos 
instrutórios, e disponibiliza às entidades públicas que, 
nos termos da lei, devam pronunciar -se sobre o pedido de 
autorização os elementos do processo pertinentes, tendo 
em conta as respectivas atribuições e competências.

2 — O prazo de pronúncia das entidades públicas refe-
ridas no número anterior é de 40 dias a contar da recepção 
dos elementos do processo remetidos pela entidade coor-
denadora, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 — Sempre que a intervenção de entidades públicas 
se realize no âmbito de procedimentos de autorização de 
localização pela CCDR, de avaliação de impacte ambiental 
ou de emissão de título de utilização de recursos hídri-
cos, os prazos de decisão são os previstos nos respectivos 
regimes jurídicos, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do 
artigo seguinte.

4 — A consulta de entidades públicas nas áreas técnicas 
de segurança e saúde no trabalho é dispensada se o pedido 
de autorização estiver instruído com relatório de avaliação 
de conformidade com a legislação aplicável elaborado 
por entidade acreditada para o efeito, devendo neste caso 
o referido relatório ser remetido à ARS e à ACT no prazo 
referido no n.º 1.

5 — À verificação pelas entidades consultadas da con-
formidade dos elementos instrutórios com os condicionalis-
mos legais e regulamentares aplicáveis aplica -se o regime 
previsto nos n.os 5 a 7 do artigo 22.º do REAI.

Artigo 20.º
Decisão de autorização de instalação

1 — A DRE profere uma decisão final integrada sobre o 
pedido de autorização, devidamente fundamentada e pre-
cedida de síntese das diferentes pronúncias das entidades 
consultadas, estabelecendo, quando favorável, as condi-
ções a observar pelo requerente na instalação da ALE em 
termos que vinculam as entidades públicas intervenientes 
no procedimento a que se refere o presente capítulo.

2 — Antes de proferir decisão, a DRE promove as ac-
ções que considerar necessárias à concertação das posi-
ções assumidas pelas entidades consultadas quando se 
verifiquem divergências que dificultem a tomada de uma 
decisão integrada.

3 — A decisão sobre o pedido de autorização é profe-
rida no prazo de 15 dias contados da data de recepção do 
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último dos pareceres, autorizações ou aprovações emitidos 
ou do termo do prazo para essa pronúncia, sempre que 
alguma das entidades não se pronuncie, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5.

4 — O pedido de autorização é indeferido caso a DRE 
verifique ter ocorrido, no âmbito da pronúncia das entida-
des públicas a que se refere o artigo anterior, pelo menos 
uma das seguintes situações:

a) Existência de declaração de impacte ambiental des-
favorável;

b) Decisão desfavorável da CCDR em razão da loca-
lização;

c) Indeferimento de pedido de título de utilização de 
recursos hídricos;

d) Parecer desfavorável do IMTT, I. P., por incompatibi-
lidade do projecto com a Rede Nacional de Plataformas Lo-
gísticas ou com as redes de transportes rodo e ferroviá rias;

e) Existência de parecer ou decisão negativa de natureza 
vinculativa por parte de quaisquer outras entidades de 
consulta obrigatória.

5 — A decisão da entidade coordenadora sobre o pedido 
de autorização pode ser proferida antes da decisão final no 
procedimento de título de utilização de recursos hídricos, 
que é apenas condição da licença de exploração da ALE.

6 — A decisão é comunicada e disponibilizada a todas 
as entidades públicas com intervenção no procedimento, 
ao requerente e à câmara municipal territorialmente com-
petente.

Artigo 21.º
Deferimento tácito da autorização de instalação

1 — Decorrido o prazo para decisão sobre o pedido de 
autorização sem que esta seja proferida e não tendo sido 
comunicada à DRE, naquele prazo, nenhuma das causas 
de indeferimento previstas no n.º 4 do artigo anterior, con-
sidera-se tacitamente deferida a pretensão do requerente, 
sem necessidade de qualquer ulterior acto de entidade 
administrativa ou de autoridade judicial.

2 — Decorrido o prazo para decisão sobre o pedido 
de autorização sem que esta seja proferida e tendo sido 
comunicadas à DRE, naquele prazo, algumas das causas 
de indeferimento previstas no n.º 4 do artigo anterior, a 
DRE devolve imediatamente ao requerente o valor da 
taxa paga pelo procedimento que constitua sua receita pela 
apreciação do pedido.

3 — Ocorrendo o deferimento tácito do pedido de au-
torização, o gestor do processo emite e remete ao reque-
rente, sem dependência de qualquer despacho, certidão 
donde constem a data de apresentação do pedido, cópia 
integral das pronúncias das entidades consultadas e a men-
ção expressa àquele deferimento, não havendo lugar ao 
pagamento de qualquer taxa pela emissão e remessa da 
certidão.

4 — A comunicação à DRE da ocorrência de alguma 
das causas de indeferimento previstas no n.º 4 do arti-
go anterior, após o decurso do prazo para a produção do 
deferimento tácito do pedido, faz incorrer a respectiva 
entidade pública em responsabilidade civil extracontratual 
perante o requerente, nos termos da Lei n.º 67/2007, de 
31 de Dezembro.

5 — O projecto aprovado por deferimento tácito deve 
cumprir, na respectiva execução, quando aplicáveis, to-
das as condições estabelecidas na declaração de impacte 
ambiental ou no parecer sobre o relatório descritivo da 

conformidade do projecto de execução com a respectiva 
declaração de impacte ambiental, bem como as constantes 
do título de utilização de recursos hídricos, caso já tenha 
havido decisão sobre o mesmo.

Artigo 22.º
Caducidade da autorização de instalação

1 — A licença de instalação da ALE caduca se, no prazo 
de dois anos após a sua emissão, não tiver sido dado início 
aos trabalhos de construção de infra -estruturas.

2 — O prazo previsto no número anterior pode ser pror-
rogado pela DRE, a pedido da sociedade gestora, por igual 
período de tempo, quando esta demonstre não lhe ser im-
putável o atraso.

SECÇÃO IV

Exploração da ALE

Artigo 23.º
Apresentação do pedido de licença de exploração de ALE

1 — A exploração da ALE apenas pode ter início após a 
respectiva sociedade gestora ter em seu poder título válido 
para o efeito, nos termos previstos na presente secção.

2 — A sociedade gestora apresenta à DRE, quando pre-
tenda iniciar a exploração, o pedido da respectiva licença 
devidamente instruída, sob pena de indeferimento liminar, 
com:

a) Termo de responsabilidade do responsável técnico 
do projecto no qual se declara que a ALE autorizada está 
concluída e preparada para operar de acordo com o projecto 
aprovado e em observância das condições integradas na 
decisão final do pedido de autorização de instalação, bem 
como, se for caso disso, que as alterações efectuadas ao 
projecto estão em conformidade com as normas legais e 
regulamentares que lhe são aplicáveis;

b) Título de autorização de utilização do prédio ou 
prédios que integram o perímetro da ALE ou cópia do 
pedido de autorização de utilização apresentado à câmara 
municipal territorialmente competente;

c) Título de utilização de recursos hídricos, quando 
aplicável.

3 — Caso o requerente pretenda a execução faseada da 
obra de urbanização, deve apresentar ainda a decisão da 
respectiva câmara municipal sobre o pedido de execução 
de obra por fases, nos termos do RJUE.

4 — Considera -se que a data do pedido de licença de 
exploração de ALE é a data aposta ao respectivo recibo 
comprovativo de entrega que a entidade coordenadora 
emite em papel ou através de dispositivo do sistema de 
informação no momento do pagamento da taxa prevista 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 47.º

Artigo 24.º
Vistoria

1 — A emissão da licença de exploração de ALE de-
pende da realização de vistoria prévia a realizar dentro dos 
30 dias subsequentes à data de apresentação do pedido da 
respectiva licença.

2 — À vistoria referida no número anterior aplicam -se 
as regras definidas nos artigos 27.º a 29.º do REAI, desig-



1980  Diário da República, 1.ª série — N.º 63 — 31 de Março de 2009 

nadamente em matéria de intervenção de entidades acredi-
tadas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 — Na vistoria deve ser sempre verificada a acredi-
tação da capacidade técnica da sociedade gestora para o 
exercício das funções de entidade coordenadora pelo orga-
nismo nacional de acreditação ou a existência de contratos 
de prestação de serviços com entidades acreditadas para o 
exercício dessas funções.

Artigo 25.º
Licença de exploração de ALE

1 — A entidade coordenadora profere decisão sobre 
o pedido de licença de exploração de ALE no prazo de 
10 dias contados a partir:

a) Da data de realização da vistoria; ou
b) Da data da comunicação de realização de vistoria por 

entidades acreditadas, em aplicação do disposto no n.º 2 
do artigo anterior.

2 — Se o auto de vistoria for favorável ao início da 
exploração, a DRE defere o pedido de licença para ex-
ploração de ALE.

3 — A decisão de deferimento do pedido consubstan-
cia a licença de exploração de ALE para todos os efeitos 
previstos no presente decreto-lei, sem prejuízo de outras 
condições de exploração da ALE que hajam sido fixadas 
no auto de vistoria, e inclui:

a) Área total de implantação;
b) Tipos de actividades industriais, comerciais e de 

serviços autorizados a instalar -se;
c) Tipos de emissões permitidas e fixação dos respec-

tivos valores limite;
d) Tipos e volumes de resíduos e de efluentes admi-

tidos;
e) Medidas de monitorização das emissões para o am-

biente;
f) Medidas de prevenção, tratamento, valorização ou 

eliminação dos resíduos e dos efluentes;
g) Outras características, condições e limites impostos;
h) Identificação dos serviços comuns e outros serviços 

a prestar pela sociedade gestora;
i) Regulamento interno da área de localização empre-

sarial aprovado e planta de síntese.

4 — Se as condições da ALE verificadas na vistoria 
não estiverem em conformidade com o projecto aprovado 
ou com as condições estabelecidas na decisão final sobre 
o pedido de autorização de instalação, mas for possível 
a respectiva correcção em prazo razoável, a DRE emite 
licença de exploração condicionada e fixa um prazo para 
execução das correcções necessárias, findo o qual é agen-
dada nova vistoria.

5 — O disposto no número anterior é aplicável igual-
mente aos casos de medidas de correcção de situações de 
não cumprimento que sejam expostas nos autos de vistoria 
ou no relatório técnico das entidades acreditadas sempre 
que tais situações não imponham decisão de não autorizar 
a exploração da ALE.

6 — O pedido de licença de exploração de ALE só pode 
ser indeferido com fundamento em:

a) Desconformidade da ALE com condicionamentos 
legais e regulamentares ou com as condições fixadas na 
decisão final do pedido de autorização de instalação desde 

que o auto de vistoria ou o relatório técnico de entidade 
acreditada lhes atribua tal valor de desconformidade;

b) Ausência de demonstração da capacidade técnica da 
sociedade gestora, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 4.º;

c) Falta de título de utilização dos recursos hídricos, 
quando aplicável.

7 — Quando a execução das operações urbanísticas, 
aprovadas de acordo com o RJUE, for faseada, a DRE 
emite licença de exploração da ALE correspondente à pri-
meira fase das obras de urbanização, implicando cada fase 
subsequente um aditamento à licença de exploração.

Artigo 26.º
Deferimento tácito de licença de exploração

1 — Decorrido o prazo para decisão sobre o pedido de 
licença de exploração de ALE sem que esta seja conce-
dida e não se verificando nenhuma das causas de indefe-
rimento previstas no n.º 6 do artigo anterior, considera-se 
tacitamente deferida a pretensão da sociedade gestora, 
sem necessidade de qualquer ulterior acto de entidade 
administrativa ou de autoridade judicial.

2 — Ocorrendo o deferimento tácito, o gestor do pro-
cesso emite e remete ao requerente, sem dependência de 
qualquer despacho, certidão donde constem a data de apre-
sentação do pedido, cópia integral das pronúncias das 
entidades consultadas e a menção expressa àquele deferi-
mento, não havendo lugar ao pagamento de qualquer taxa 
pela emissão e remessa da certidão.

3 — Existindo causa de indeferimento referida no n.º 6 
do artigo anterior e decorrido o prazo para decisão sem 
que esta seja proferida, a DRE devolve imediatamente ao 
requerente o valor da taxa paga pelo procedimento que 
constitua sua receita.

Artigo 27.º
Exploração de ALE

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a 
sociedade gestora pode iniciar a actividade de exploração 
da ALE logo que tenha em seu poder a notificação da de-
cisão favorável ou favorável condicionada ou a certidão 
prevista no n.º 2 do artigo anterior.

2 — Quando a instalação da ALE envolva a realização 
de uma operação urbanística sujeita a controlo prévio nos 
termos do RJUE, a exploração da ALE depende da emissão 
de título de autorização de utilização emitido pela câmara 
municipal territorialmente competente ou de certidão com-
provativa do respectivo deferimento tácito.

3 — A sociedade gestora deve comunicar à DRE a data 
em que dá início à exploração da ALE, com uma antece-
dência não inferior a cinco dias.

SECÇÃO V

Alterações à ALE

Artigo 28.º
Regimes das alterações

1 — Fica sujeita a autorização prévia a alteração de ALE 
que determine a sujeição a avaliação de impacte ambiental, 
ou a nova avaliação de impacte ambiental, nos termos do 
respectivo regime jurídico.
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2 — Fica sujeita a declaração prévia, nos termos do 
REAI, com as devidas adaptações, a alteração de ALE 
não abrangida pelo disposto no número anterior sempre 
que a alteração implique um aumento superior a 30 % da 
respectiva área de implantação.

3 — As alterações a ALE não abrangidas pelo número 
anterior ficam sujeitas a mera notificação à DRE, nos 
termos do artigo 30.º

Artigo 29.º

Procedimento de autorização prévia de alteração de ALE

1 — Ao procedimento de autorização prévia de alteração 
de ALE é aplicável o disposto na secção III do capítulo III, 
com as adaptações decorrentes do preceituado nos números 
seguintes.

2 — O âmbito do procedimento de autorização prévia 
de alteração e das respectivas avaliações técnicas é con-
finado aos elementos e partes da ALE que possam ser 
afectados pela alteração, excepto se a sociedade gestora 
pedir a antecipação do reexame global das condições de 
exploração.

3 — Na definição dos elementos instrutórios, na iden-
tificação das entidades públicas chamadas a pronunciar -se 
e na definição dos actos e formalidades a praticar, a DRE 
deve atender apenas àqueles regimes jurídicos a que está 
sujeita, por si mesma, a alteração da ALE.

4 — A decisão favorável do pedido de autorização de 
alteração implica a reapreciação das condições de explora-
ção, após a execução da alteração, aplicando-se o disposto 
nos artigos 23.º a 25.º, com a subsequente actualização ou 
emissão de licença de exploração da ALE.

Artigo 30.º

Dever de notificação

1 — Tratando -se de alteração não abrangida pelos n.os 1 
e 2 do artigo 28.º, a sociedade gestora notifica a DRE das 
modificações ou ampliações que pretende efectuar com a 
antecedência mínima de 30 dias sobre a data prevista para 
a respectiva execução.

2 — No prazo de 20 dias contados a partir da data da 
notificação prevista no número anterior, a DRE pode co-
municar ao requerente decisão fundamentada que sujeite 
a permissão da alteração de estabelecimento industrial ao 
procedimento de autorização prévia.

3 — Não sendo comunicada ao requerente qualquer 
decisão até ao fim do prazo previsto no número anterior, 
este pode executar a alteração da ALE, sem prejuízo de 
posterior realização de vistorias e de subsequente actuali-
zação do conteúdo da licença de exploração ou do título 
de exploração.

4 — No caso previsto no número anterior, o gestor 
do processo emite e remete ao requerente, sem depen-
dência de qualquer despacho, certidão donde constem 
a data da notificação e a menção expressa à possibili-
dade de realização da alteração, não havendo lugar ao 
pagamento de qualquer taxa pela emissão e remessa 
da certidão.

CAPÍTULO IV

Controlo, reexame, suspensão e cessação
da exploração

Artigo 31.º
Procedimentos de controlo

1 — A DRE realiza vistorias de controlo à ALE, para 
verificação do cumprimento dos condicionamentos legais 
ou do cumprimento das condições fixadas na licença de 
exploração, para instruir a apreciação de alterações à ALE 
ou para análise de reclamações apresentadas.

2 — É aplicável às vistorias de controlo a disciplina 
estabelecida nos artigos 27.º e 28.º do REAI, com as de-
vidas adaptações.

3 — Se os procedimentos de controlo revelarem que não 
estão a ser cumpridas condições impostas pela licença de 
exploração, a DRE toma as medidas cautelares e as provi-
dências necessárias, entre as quais se inclui a suspensão, 
por um período máximo de seis meses, da autorização de 
exploração e o encerramento preventivo, parcial ou total, 
de instalações ou equipamentos que se encontrem sob a 
administração da sociedade gestora.

4 — Sempre que o incumprimento pela sociedade ges-
tora das condições impostas pela licença de exploração 
se repercutirem, de forma relevante, na desconformidade 
da instalação ou da exploração dos estabelecimentos a 
localizar ou localizados na ALE com condicionamentos 
legais ou regulamentares, a DRE pode igualmente notificar 
a sociedade gestora para que esta suspenda a autorização 
de instalação ou exploração desses estabelecimentos ou 
proceda ao seu encerramento.

Artigo 32.º
Reexame

1 — A ALE está sujeita ao reexame global das condições 
da licença após terem decorrido cinco anos contados a 
partir da data da respectiva emissão ou da data da última 
actualização da mesma, sem prejuízo do que for exigido 
por legislação específica.

2 — O reexame das condições de exploração da ALE 
contempla a realização de vistorias cuja agenda deve ser 
comunicada pela DRE, com a antecedência mínima de 
90 dias relativamente à data prevista para a sua realização, 
ao requerente, à câmara municipal territorialmente com-
petente e a todas as entidades públicas que, nos termos 
da lei, se devem pronunciar sobre as condições impostas.

3 — É aplicável às vistorias de reexame a disciplina 
estabelecida nos artigos 27.º e 28.º do REAI, com as de-
vidas adaptações.

Artigo 33.º
Actualização da licença

A licença é sempre actualizada na sequência da realiza-
ção de vistorias, bem como na sequência do reexame das 
condições de exploração.

Artigo 34.º
Suspensão e cessação da autorização de exploração

1 — A suspensão ou cessação da actividade de explora-
ção da ALE deve ser comunicada pela sociedade gestora 
à DRE.
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2 — A inactividade da sociedade gestora de ALE por 
um período igual ou superior a três anos determina a ca-
ducidade da licença, salvo se aquela demonstrar junto da 
DRE que tal inactividade não lhe é imputável.

CAPÍTULO V

Conversão em ALE

Artigo 35.º
Conversão em ALE de outros espaços afins

As zonas industriais, os parques industriais e as áreas 
de acolhimento empresarial podem ser objecto de con-
versão em ALE, mediante o procedimento estabelecido 
no presente capítulo, o qual tem por objectivo avaliar da 
conformidade das respectivas condições de instalação ou 
exploração com os preceitos constantes do presente decreto-
-lei, devidamente adaptados.

Artigo 36.º
Pedido de conversão

1 — O pedido de conversão em ALE é apresentado à 
DRE nos termos previstos no anexo II do presente decreto-
-lei e que dele faz parte integrante.

2 — A data do pedido de conversão é a data aposta ao 
recibo comprovativo da respectiva entrega, que a entidade 
coordenadora emite em papel ou através de dispositivo do 
sistema de informação após o pagamento da taxa devida 
nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 47.º

Artigo 37.º
Tramitação e decisão do procedimento de conversão

1 — No decurso de 30 dias subsequentes à data do 
pedido de conversão, é criado um grupo de trabalho para 
análise e proposta de decisão, o qual é composto por um 
representante:

a) Da DRE, a quem compete a direcção dos trabalhos;
b) Da câmara municipal territorialmente competente;
c) Da CCDR territorialmente competente;
d) Da ARH territorialmente competente, nos casos em 

que estejam em causa zonas integradas no domínio hídrico, 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública 
relativas à protecção dos recursos hídricos, quando seja 
necessária a obtenção de título de utilização dos recursos 
hídricos, bem como nos demais casos em que esta entidade 
se tenha de pronunciar nos termos da lei.

2 — O grupo de trabalho identifica e promove a con-
sulta em simultâneo das outras entidades públicas que, 
nos termos da lei, se devam pronunciar sobre o pedido de 
conversão, as quais se pronunciam no prazo de 30 dias 
contados da recepção dos elementos do processo remetidos 
pela entidade coordenadora.

3 — A pronúncia desfavorável da entidade consultada 
só é vinculativa quando tal resulte da lei, desde que se fun-
damente em condicionamentos legais ou regulamentares 
e seja disponibilizada à entidade coordenadora no prazo 
previsto no número anterior.

4 — Quando verifique que a conversão pode ter inci-
dências ao nível da saúde pública, o grupo de trabalho 
deve promover a audição da ARS territorialmente com-
petente.

5 — No prazo de 20 dias contados do termo do prazo 
referido no n.º 2, o grupo de trabalho aprova uma proposta 
sobre o pedido de conversão, o qual pode assumir uma das 
seguintes formas:

a) Proposta de decisão favorável;
b) Proposta de decisão favorável condicionada;
c) Proposta de decisão desfavorável.

6 — No prazo de 10 dias contados da data da aprovação 
da proposta pelo grupo de trabalho, a DRE profere uma 
decisão sobre o pedido de conversão nos seguintes termos:

a) No caso de proposta de decisão favorável, a DRE 
emite licença de exploração de ALE, onde descreve todas 
as condições de exploração constantes da decisão do grupo 
de trabalho;

b) No caso de proposta de decisão favorável condi-
cionada, a DRE comunica as condições ao requerente, 
fixando -lhe um prazo não superior a seis meses para o 
seu cumprimento, findo o qual, sem que se tenham sido 
juntos ao processo comprovativos do cumprimento das 
condições exigidas, profere, no prazo de 10 dias, decisão 
desfavorável;

c) No caso de proposta de decisão desfavorável, a DRE 
profere decisão fundamentada indeferindo o pedido de 
conversão.

7 — As decisões sobre o pedido de conversão em ALE 
referidas no número anterior são comunicadas, no dia 
subsequente, ao requerente e a todas as entidades interve-
nientes no processo.

CAPÍTULO VI

Instalação e exploração de actividades
empresariais em ALE

Artigo 38.º
Direitos e deveres dos titulares dos estabelecimentos

instalados em ALE

1 — A instalação de estabelecimentos industriais, co-
merciais ou de serviços em ALE concretiza -se mediante 
contrato de aquisição da propriedade, de aquisição de di-
reito de superfície, de arrendamento ou de qualquer outro 
direito que confira ao interessado o direito de utilização 
de uma parcela de terreno ou de um edifício ou respectiva 
fracção, de acordo com o estabelecido no regulamento 
interno da ALE.

2 — A aquisição do direito de utilização referido no 
número anterior obriga o respectivo titular ao cumprimento 
do regulamento interno da ALE e demais determinações da 
sociedade gestora sobre o funcionamento da mesma.

Artigo 39.º
Instalação de estabelecimentos industriais

1 — Ao licenciamento dos estabelecimentos industriais 
que pretendam instalar -se nas ALE aplica -se o REAI, sem 
prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 — Os estabelecimentos industriais a instalar em ALE 
não carecem, na medida em que se trate de actividade 
industrial prevista na licença de exploração da ALE, de 
nenhuma autorização, procedimento, parecer, licença ou 
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título que já tenham sido obtidos pela ALE, no seu processo 
de instalação e de exploração, designadamente:

a) Autorização de localização;
b) Avaliação de impacte ambiental, no caso previsto na 

alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º, desde que o estabeleci-
mento tenha sido objecto de avaliação nesse âmbito;

c) Título de utilização de recursos hídricos, no caso de 
estabelecimento industrial não sujeito a licença ambiental, 
sempre que esta utilização já esteja incluída no título de 
utilização dos recursos hídricos emitido para as instalações 
industriais da ALE.

3 — Os estabelecimentos industriais a instalar em ALE 
não se encontram sujeitos a vistoria prévia para efeitos 
do REAI.

4 — Os estabelecimentos industriais a instalar em ALE 
beneficiam de redução a metade das taxas previstas no n.º 1 
do artigo 61.º do REAI.

Artigo 40.º
Outros regimes de licenciamento

1 — O disposto no presente decreto -lei não prejudica 
a aplicação dos regimes jurídicos de instalação e explora-
ção de estabelecimentos de comércio e de serviços, sem 
prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 — Os estabelecimentos de comércio e de conjuntos 
comerciais, abrangidos pelo regime jurídico da instalação 
e da modificação dos estabelecimentos de comércio a 
retalho e dos conjuntos comerciais, definido no Decreto-
-Lei n.º 21/2009, de 19 de Janeiro, a instalar em ALE, não 
carecem de:

a) Informação prévia de localização nos termos do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 21/2009, de 19 de Janeiro, 
na medida em que tal instalação se encontre prevista na 
licença de exploração da ALE;

b) Avaliação de impacte ambiental, no caso previsto na 
alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º, desde que o estabeleci-
mento tenha sido objecto de avaliação nesse âmbito.

3 — No caso de estabelecimentos de comércio, de ar-
mazenagem e de prestação de serviços abrangidos pelo 
Decreto -Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, a instalar em 
ALE, o titular da exploração deve apresentar à sociedade 
gestora da ALE cópia dos comprovativos previstos no n.º 3 
do artigo 4.º daquele decreto -lei.

4 — O titular deve fazer prova junto da entidade gestora 
da ALE do licenciamento obtido ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 370/99, de 18 de Setembro, no caso dos estabeleci-
mentos:

a) Grossistas e armazéns de géneros alimentícios de 
origem animal que exijam condições de temperatura con-
trolada nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, de 29 de Abril;

b) Grossistas, retalhistas e armazéns de venda de alimen-
tos para animais, abrangidos pelo disposto no Regulamento 
(CE) n.º 183/2005, de 12 de Janeiro;

c) Centros de atendimento médico veterinário.

5 — No caso dos estabelecimentos comerciais grossistas 
e retalhistas não abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 259/2007, 
de 17 de Julho, o titular da exploração deve fazer prova da 
inscrição do estabelecimento no Cadastro dos Estabeleci-
mentos Comerciais, nos termos do Decreto -Lei n.º 462/99, 
de 5 de Novembro.

6 — No caso de estabelecimentos de restauração e be-
bidas abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 234/2007, de 19 de 
Junho, a localizar em ALE, o titular da exploração deve:

a) Entregar a declaração prévia, prevista nos n.os 4 do 
artigo 10.º e 1 do artigo 11.º daquele decreto -lei, junto da 
câmara municipal territorialmente competente, com cópia 
à Direcção -Geral das Actividades Económicas (DGAE) e 
à entidade gestora da ALE;

b) Nas situações de apresentação da declaração pré-
via ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º daquele 
decreto -lei, informar a entidade gestora da ALE, no prazo 
de 30 dias a contar da data da tomada de conhecimento da 
decisão final da câmara municipal.

7 — No caso dos estabelecimentos de venda de objectos 
e meios de conteúdo pornográfico ou obsceno, o titular da 
exploração deve fazer prova do licenciamento obtido ao 
abrigo do Decreto n.º 647/76, de 31 de Julho.

8 — No caso dos estabelecimentos de actividade pres-
tamista, o titular da exploração deve fazer prova do licen-
ciamento obtido ao abrigo do Decreto -Lei n.º 365/99, de 
17 de Setembro.

9 — No caso dos estabelecimentos de actividade fune-
rária, o titular da exploração deve fazer prova do registo 
requerido nos termos do Decreto -Lei n.º 206/2001, de 27 
de Julho.

Artigo 41.º
Alterações dos estabelecimentos instalados em ALE

1 — Os titulares dos estabelecimentos instalados no 
interior do perímetro de ALE devem notificar a sociedade 
gestora de quaisquer alterações que pretendam efectuar nos 
referidos estabelecimentos, com a antecedência mínima de 
30 dias sobre a data prevista para a respectiva execução.

2 — As alterações referidas no número anterior só po-
dem ser realizadas uma vez obtida autorização da socie-
dade gestora, a qual deve ser emitida no prazo de 10 dias 
contados a partir da data da notificação.

3 — Não sendo comunicado ao requerente qualquer 
decisão até ao fim do prazo previsto no número anterior, 
este pode executar a alteração do estabelecimento, sem 
prejuízo de posterior realização de vistoria.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores:
a) Fica sujeita a autorização prévia, nos termos do ar-

tigo 39.º, a alteração de estabelecimento industrial do tipo 2 
para o tipo 1;

b) Fica sujeita a declaração prévia, nos termos do ar-
tigo 39.º, a alteração de estabelecimento industrial do tipo 3 
para tipo 2.

CAPÍTULO VII

Fiscalização, medidas cautelares e sanções

Artigo 42.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento do disposto no 
presente decreto -lei incumbe à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE), sem prejuízo das com-
petências da sociedade gestora no domínio da fiscalização 
dos estabelecimentos localizados no interior do perímetro 
da ALE.

2 — A competência atribuída à ASAE pelo número 
anterior não prejudica as competências próprias de outras 
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entidades e a possibilidade de realização de acções de 
fiscalização conjunta.

3 — As entidades intervenientes nos procedimentos 
previstos no presente decreto -lei, sem prejuízo do exercício 
das competências próprias, podem sempre que seja neces-
sário recomendar à DRE ou à sociedade gestora, de forma 
fundamentada, a adopção, nos termos da lei, de medidas a 
impor ao requerente para prevenir riscos e inconvenientes 
susceptíveis de afectar a saúde pública e dos trabalhadores, 
a segurança de pessoas e bens, o ambiente e a higiene e 
segurança dos locais de trabalho.

4 — A sociedade gestora deve facultar à DRE e às en-
tidades fiscalizadoras a entrada nas suas instalações, bem 
como fornecer -lhes as informações que por aquelas lhe 
sejam solicitadas, de forma fundamentada.

5 — Quando, no decurso de uma acção de fiscalização, 
qualquer das entidades fiscalizadoras detectar incumpri-
mento às medidas por ela prescritas, deve desencadear as 
acções adequadas, nomeadamente através do levantamento 
do competente auto de notícia, dando de tal facto conhe-
cimento à DRE e à sociedade gestora.

Artigo 43.º
Contra -ordenações e coimas

1 — Constitui contra -ordenação, punível com coima 
cujo montante é de € 100 a € 3700, caso se trate de pes-
soas singulares, ou de € 200 a € 44 000, caso se trate de 
pessoas colectivas:

a) A execução de projecto de instalação de ALE sem 
que tenha sido efectuado o pedido de autorização referido 
no n.º 1 do artigo 18.º;

b) A execução de projecto de alterações de ALE sem 
que tenha sido efectuado o pedido de autorização prévia, 
nos termos do artigo 29.º;

c) O início da exploração da ALE em violação do dis-
posto no n.º 1 do artigo 23.º ou no n.º 1 do artigo 27.º;

d) A inobservância das condições de exploração da ALE 
fixadas na licença de exploração, nos termos previstos no 
n.º 3 do artigo 25.º

2 — Constitui contra -ordenação, punível com coima 
cujo montante é de € 50 a € 3700, caso se trate de pessoas 
singulares, ou de € 100 a € 44 000, caso se trate de pessoas 
colectivas:

a) A inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 7.º;
b) A infracção ao dever de comunicação a que se refere 

o n.º 2 do artigo 7.º;
c) A inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 30.º;
d) A inobservância do disposto no n.º 1 do artigo 34.º;
e) A infracção ao disposto no n.º 4 do artigo 42.º

3 — A negligência é punível, sendo os montantes refe-
ridos nos números anteriores reduzidos para metade.

Artigo 44.º
Sanções acessórias

1 — Podem ser aplicadas, simultaneamente com a 
coima, as seguintes sanções acessórias, em função da 
gravidade da infracção e da culpa do agente:

a) Privação dos direitos a subsídios ou benefícios ou-
torgados por entidades ou serviços públicos;

b) Suspensão da licença de exploração.

2 — A sanção prevista na alínea b) do número anterior 
tem a duração máxima de dois anos contados a partir da 
decisão condenatória definitiva.

3 — As sanções acessórias previstas no n.º 1 são publi-
citadas pela autoridade que aplicou a coima, a expensas 
do infractor.

4 — No caso previsto na alínea b) do n.º 1 bem como no 
previsto no n.º 3 do artigo 31.º, as competências da socie-
dade gestora a que se referem os n.os 1 e 3 do artigo 8.º são 
exercidas, enquanto se mantiver a suspensão de autorização 
de exploração ali prevista, pela DRE.

Artigo 45.º
Competência sancionatória

A instrução dos processos de contra -ordenação é da 
competência da ASAE, cabendo à Comissão de Aplicação 
de Coimas em Matéria Económica e de Publicidade (CA-
CMEP) a aplicação das coimas e sanções acessórias.

Artigo 46.º
Destino da receita das coimas

A afectação do produto das coimas cobradas em aplica-
ção do presente decreto -lei faz -se da seguinte forma:

a) 10 % para a entidade que levanta o auto de notícia;
b) 10 % para a CACMEP;
c) 15 % para a entidade que procede à instrução do 

processo;
d) 5 % para a entidade responsável pela administração 

da plataforma de interoperabilidade e pela produção de 
guias técnicos;

e) 60 % para o Estado.

CAPÍTULO VIII

Taxas

Artigo 47.º
Taxas e despesas de controlo

1 — É devido o pagamento de uma taxa única, da res-
ponsabilidade do requerente, para cada um dos seguintes 
actos, sem prejuízo das taxas previstas em legislação es-
pecífica:

a) Apreciação dos pedidos de autorização prévia de 
instalação, de alteração e de conversão;

b) Vistorias realizadas no âmbito dos procedimentos de 
autorização prévia de instalação e de alteração;

c) Vistorias de controlo para verificação do cumpri-
mento das condições anteriormente fixadas para o exercício 
da actividade ou do cumprimento das medidas impostas 
nas decisões proferidas sobre as reclamações e os recursos 
hierárquicos;

d) Vistorias de reexame das condições de exploração 
da ALE;

e) Vistorias para verificação do cumprimento das medi-
das impostas aquando da desactivação definitiva da ALE;

f) Apreciação dos pedidos de conversão em ALE.

2 — O montante das taxas previstas no número anterior 
é fixado nos termos do anexo III do presente decreto -lei, 
que dele faz parte integrante, o qual inclui as regras para 
o seu cálculo e actualização, com base na aplicação de 
factores multiplicativos sobre uma taxa base.
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3 — O pagamento das taxas é efectuado após a emissão 
das guias respectivas através da plataforma de interopera-
bilidade, excepto nos actos previstos nas alíneas a) e f) do 
n.º 1, em que é efectuado por autoliquidação previamente 
à apresentação do respectivo pedido.

4 — As despesas a realizar com colheitas de amostras, 
ensaios laboratoriais ou quaisquer outras avaliações ne-
cessárias para apreciação das condições de exploração 
da ALE constituem encargo das entidades que as tenham 
promovido, salvo quando decorram de obrigações legais 
ou da verificação de inobservância das prescrições técni-
cas obrigatórias, caso em que os encargos são suportados 
pelo requerente.

5 — As despesas relacionadas com a interrupção e o 
restabelecimento do fornecimento de energia eléctrica 
constituem encargo do requerente, sendo os respectivos 
valores publicados anualmente pela Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos.

Artigo 48.º
Forma de pagamento e repartição das taxas

1 — As taxas e os quantitativos correspondentes a des-
pesas feitas pelos serviços que constituam encargo do 
requerente são pagas à DRE no prazo de 30 dias.

2 — A DRE estabelece as formas mais adequadas de 
pagamento das taxas incluindo, nomeadamente, meios 
electrónicos.

3 — Sem prejuízo do número seguinte, as receitas pro-
venientes da aplicação das taxas de autorização prévia ou 
declaração prévia dos estabelecimentos têm a seguinte 
distribuição:

a) Até 20 % para cada uma das entidades que se tiverem 
pronunciado expressamente no processo, com excepção 
da entidade coordenadora;

b) O valor remanescente reverte para a entidade coor-
denadora.

4 — No caso de ser emitida pronúncia efectiva por três 
ou mais entidades, a entidade coordenadora recebe 60 %, 
sendo o restante rateado em partes iguais pelas demais 
entidades.

5 — O serviço processador das receitas transfere para 
as demais entidades, por transferência bancária ou cheque, 
as respectivas participações na receita, com uma relação 
discriminada dos processos a que se referem, até ao dia 
10 de cada mês.

Artigo 49.º
Cobrança coerciva das taxas

A cobrança coerciva das dívidas provenientes da falta 
de pagamento das taxas realiza -se através de processo de 
execução fiscal, servindo de título executivo a certidão 
passada pela entidade que prestar os serviços.

CAPÍTULO IX

Disposições finais e transitórias

Artigo 50.º
Processos pendentes de ALE

1 — Aos processos de autorização de instalação e ex-
ploração de ALE em curso na data de entrada em vigor 

do presente decreto -lei é aplicável o regime anteriormente 
vigente, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A requerimento do interessado, a DRE pode au-
torizar que aos processos pendentes se passe a aplicar o 
regime constante do presente decreto -lei, determinando 
qual o procedimento a que o processo fica sujeito.

Artigo 51.º
Processos pendentes de estabelecimentos

a instalar em ALE

O disposto nos artigos 39.º e 40.º aplica -se aos processos 
de licenciamento pendentes à data da entrada em vigor do 
presente decreto -lei.

Artigo 52.º
Notificações, comunicações e prazos

1 — As notificações e comunicações previstas no pre-
sente decreto -lei devem ser efectuadas através de correio 
electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e elec-
trónica de dados, sem necessidade de confirmação por 
qualquer outro meio.

2 — O prazo para a notificação de decisões da entidade 
coordenadora ao requerente e às entidades públicas ou 
privadas intervenientes no procedimento é de cinco dias.

Artigo 53.º
Data da notificação e da comunicação

1 — As notificações e as comunicações consideram -se 
feitas:

a) Na data da respectiva expedição, quando efectuadas 
através de correio electrónico ou de outro meio de trans-
missão escrita e electrónica de dados;

b) Na data constante do relatório de transmissão bem 
sucedido, quando efectuado através de telecópia;

c) Na data indicada pelos serviços postais, quando efec-
tuadas por carta registada;

d) Na data da assinatura do aviso, quando efectuadas 
por carta registada com aviso de recepção.

2 — As notificações e as comunicações que sejam efec-
tuadas por correio electrónico, telecópia ou outro meio de 
transmissão escrita e electrónica de dados, após as 17 horas 
do local de recepção ou em dia não útil nesse mesmo local 
presumem -se feitas às 10 horas do dia útil seguinte.

Artigo 54.º
Prazos

Na falta de disposição especial, o prazo para a comuni-
cação de decisões da entidade coordenadora ao requerente 
é de cinco dias.

Artigo 55.º
Modelo de formulário

O modelo de formulário do pedido de autorização prévia 
de instalação é aprovado por despacho do dirigente máximo 
da Agência para a Modernização Administrativa, I. P., até 
à entrada em vigor do presente decreto -lei.
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Artigo 56.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto -Lei n.º 70/2003, de 10 de Abril.

Artigo 57.º
Revisão do regime jurídico de instalação e exploração

das áreas de localização empresarial

O presente decreto -lei é revisto no prazo de dois anos a 
contar da data da sua entrada em vigor com vista a eliminar 
eventuais constrangimentos identificados no decurso da 
sua vigência.

Artigo 58.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no prazo de 60 dias 
a contar da sua publicação, com excepção do artigo 55.º, 
que entra em vigor no dia seguinte a essa data.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de 
Fevereiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Carlos Manuel Costa Pina — Alberto Bernardes 
Costa — Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa — An-
tónio José de Castro Guerra — Jaime de Jesus Lopes 
Silva — Mário Lino Soares Correia — José António Fon-
seca Vieira da Silva — Ana Maria Teodoro Jorge.

Promulgado em 19 de Março de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Março de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ANEXO I

Requisitos formais e elementos instrutórios do pedido
de autorização de instalação

de áreas de localização empresarial (ALE)

(a que se refere o n.º 1 do artigo 18.º)

1 — O pedido de autorização de instalação de ALE é 
apresentado em formulário electrónico, de acordo com o 
modelo aprovado pela Agência para a Modernização Ad-
ministrativa, I. P., a que se refere o artigo 55.º do presente 
decreto -lei.

2 — O pedido de autorização é instruído com os se-
guintes elementos:

a) Documento comprovativo da legitimidade do reque-
rente, à luz do disposto no artigo 4.º do presente decreto -lei;

b) Pagamento da taxa a que se refere a alínea a) do n.º 1 
do artigo 47.º;

c) Projecto de instalação com o conteúdo previsto no 
n.º 3 do presente anexo;

d) Identificação da decisão sobre pedido de informação 
prévia, quando existente;

e) EIA e projecto de execução, declaração de impacte 
ambiental ou declaração de impacte ambiental e projecto de 
execução acompanhado do relatório descritivo da confor-
midade do projecto de execução desta decisão, nos termos 
do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio;

f) Parecer favorável à localização, quando aplicável, 
nos termos previstos no artigo 13.º do presente decreto -lei;

g) Decisão sobre pedido de informação prévia ou pedido 
de título de utilização dos recursos hídricos em ALE, ou 
título de utilização dos recursos hídricos, quando aplicável, 
nos termos da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de Dezembro, e do regime jurídico dos títulos de 
utilização dos recursos hídricos, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio;

h) Estudo de identificação de perigos e avaliação de 
riscos, bem como sistema de gestão da segurança, incluindo 
política de prevenção de acidentes e plano de emergência 
interno, nos termos da legislação aplicável;

i) Projecto de electricidade, nos termos da legislação 
aplicável;

j) Estudo sobre o tráfego esperado, de passageiros e de 
mercadorias, e sua articulação com o sistema de acessibi-
lidades e de transportes rodo e ferroviários;

l) Proposta de regulamento interno a que se refere o 
artigo 5.º do presente decreto -lei.

3 — O projecto de instalação deve ser apresentado com 
o conteúdo a seguir discriminado:

a) Identificação do requerente e das pessoas designadas 
para interlocução com a entidade coordenadora;

b) Memória descritiva, contemplando:

i) Identificação da tipologia de actividades a exercer 
pelas empresas a instalar na ALE, com descrição do tipo e 
volume de emissões previsto para cada uma das tipologias 
consideradas, bem como do tipo de resíduos e forma de 
redução, valorização e eliminação considerados;

ii) Identificação dos serviços comuns ou de outros ser-
viços de reconhecido interesse a prestar pela sociedade 
gestora;

iii) Identificação e modo de funcionamento das infra-
-estruturas de apoio e de utilização comum, bem como 
descrição das matérias -primas, secundárias e acessórias, 
incluindo a água, as formas de energia utilizada ou pro-
duzida na ALE, bem como a indicação da origem da água 
a utilizar;

iv) Especificações técnicas no que respeita a ocupação, 
uso e transformação do solo necessárias à implantação da 
ALE que a sociedade gestora considere úteis para apre-
ciação do projecto;

v) Estimativa do tipo e volume global das emissões, 
incluindo quer as das infra -estruturas de apoio e de utili-
zação comum, quer as dos estabelecimentos a instalar na 
ALE, para a água, solo e atmosfera, incluindo a descrição 
das tipologias de tecnologias e de outras técnicas previs-
tas serem adoptadas, destinadas a evitar ou a valorizar as 
emissões ou, se tal não for possível, a reduzi -las;

vi) Identificação dos sistemas previstos para a moni-
torização das emissões para o ambiente, bem como das 
medidas de prevenção, de tratamento, de valorização e 
de eliminação dos resíduos gerados na ALE, incluindo a 
descrição dos locais de acondicionamento e de armazena-
mento temporário;

vii) Identificação das fontes de produção de ruído e de 
vibração e respectiva monitorização;

c) Esquema de circulação e de estacionamento, quer 
na ALE, quer nas áreas envolventes, com a indicação de 
previsíveis percursos de transporte público rodoviário no 
interior da ALE;
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d) As seguintes peças desenhadas:

i) Planta de localização com a marcação do local onde se 
pretende instalar a área de localização empresarial à escala 
de 1:25 000, evidenciando a localização da área pretendida 
e seus limites em coordenadas rectangulares planas, do 
sistema Hayford -Gauss, referidas ao ponto central;

ii) Planta de síntese do loteamento à escala de 1:1000 
ou superior, indicando, nomeadamente, a topografia ac-
tual e a modulação proposta para o terreno, a divisão em 
lotes e respectiva numeração, áreas de implantação e de 
construção, número de pisos acima e abaixo da cota de so-
leira, bem como a delimitação dos usos das partes comuns.

4 — A estimativa do tipo e volume de emissões pre-
visíveis a que se refere a subalínea v) da alínea b) do nú-
mero anterior pode assentar, quando for caso disso, em 
pressupostos e parâmetros médios, máximos ou mínimos, 
sejam globais, sejam por hectare, ou em qualquer outro 
parâmetro tido por pertinente para o efeito e devidamente 
justificado.

ANEXO II

Requisitos formais e elementos instrutórios do pedido
de conversão em ALE a que se refere o artigo 36.º

1 — O pedido de conversão é apresentado com o con-
teúdo a seguir discriminado:

a) Identificação do requerente e das pessoas designadas 
para interlocução com a entidade coordenadora;

b) Memória descritiva contemplando:

i) A designação da zona industrial, do parque industrial, 
da área de acolhimento empresarial e respectiva locali-
zação;

ii) O tipo de estabelecimentos industriais, de comércio 
ou serviços existentes e aqueles que se prevê virem a ser 
instalados;

iii) Breve historial do promotor, fundamentando as ra-
zões subjacentes à sua pretensão, nomeadamente com 
a referência à sua situação face aos requisitos de licen-
ciamento de ALE aplicáveis, bem como ao processo de 
licenciamento dos estabelecimentos existentes;

iv) Indicação, se for caso disso, das medidas previstas e 
respectiva calendarização, no sentido de conformar o es-
paço a converter com os requisitos legais de licenciamento 
de ALE, devidamente adaptados;

v) Demais elementos de informação a que se refere a 
alínea b) do n.º 3 do anexo I do presente decreto -lei, na 
medida em que não hajam sido já incluídos nas alíneas 
anteriores.

c) As seguintes peças desenhadas:

i) Planta de localização com a marcação do local onde 
se encontra instalado o espaço empresarial a converter à 
escala de 1:25 000, evidenciando a localização da área pre-
tendida e seus limites em coordenadas rectangulares planas, 
do sistema Hayford -Gauss, referidas ao ponto central;

ii) Planta de síntese do loteamento à escala de 1:1000 
ou superior, indicando, nomeadamente, a topografia do 
terreno, a divisão em lotes e respectiva numeração, áreas 
de implantação e de construção, número de pisos acima 
e abaixo da cota de soleira, bem como a delimitação dos 
usos das partes comuns;

d) Documento comprovativo da legitimidade do reque-
rente, à luz do disposto no artigo 4.º do presente decreto -lei;

e) Estudo de identificação de perigos e avaliação de 
riscos, bem como sistema de gestão da segurança, incluindo 
política de prevenção de acidentes e plano de emergência 
interno, nos termos da legislação aplicável.

2 — O pedido de conversão é ainda acompanhado dos 
seguintes elementos instrutórios:

a) Pagamento da taxa a que se refere a alínea f) do n.º 1 
do artigo 47.º;

b) Identificação da decisão sobre pedido de informação 
prévia, quando existente;

c) EIA e projecto de execução, declaração de impacte 
ambiental ou declaração de impacte ambiental e projecto 
de execução acompanhado do relatório descritivo da con-
formidade do projecto de execução com esta decisão, nos 
termos do regime jurídico de avaliação de impacte ambien-
tal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio;

d) Título de utilização dos recursos hídricos, quando 
aplicável, nos termos da Lei da Água, aprovada pela Lei 
n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e do regime jurídico dos 
títulos de utilização dos recursos hídricos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio;

e) Proposta de regulamento interno, nos termos do pre-
ceituado no artigo 5.º do presente decreto -lei, com as ne-
cessárias adaptações.

ANEXO III

Taxa única referida no artigo 47.º

1 — Pelos actos previstos no n.º 1 do artigo 47.º do 
presente decreto -lei são cobradas taxas pela entidade coor-
denadora cujos montantes são calculados pela aplicação 
de factores multiplicativos respeitantes ao tipo de serviço 
prestado (Fs) sobre uma taxa base, nos termos do quadro 
seguinte: 

 Factores de serviço (Fs) a aplicar para efeitos de cálculo das taxas 

Autorização prévia Vistorias

Instalação Alteração e conversão Instalação e alteração Reexame Reclamações e recursos 
hierárquicos

Cumprimento de condições impostas

1.ª verificação 2.ª verificação

60 40 6 6 6 9 12
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 2 — O valor da taxa base (Tb) é de € 89, sendo auto-
maticamente actualizada, a partir de 1 de Março de cada 
ano, com base na variação do índice médio de preços no 
consumidor no continente relativo ao ano anterior, ex-
cluindo a habitação, e publicado pelo Instituto Nacional 
de Estatística.

3 — A taxa final (Tf) a aplicar é calculada pela multi-
plicação da taxa base (Tb) pelo factor de serviço (Fs), de 
acordo com a seguinte fórmula:

Tf = Tb × Fs

4 — A forma de pagamento e de repartição das taxas 
constam do artigo 47.º do presente decreto -lei.

5 — Sempre que o requerente apresente o pedido em 
papel, o factor de serviço (Fs) determinado de acordo com 
o quadro constante do n.º 1 é acrescido de 1. 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Decreto-Lei n.º 73/2009
de 31 de Março

O final do século passado acrescentou às concepções 
clássicas de solo e de terra, uma nova visão mais dinâmica e 
abrangente, apontando para uma multiplicidade de funções 
sociais e de preservação para além do desempenho das 
funções tradicionais que lhes são inerentes — produção 
de bens alimentares, fibras e madeira.

Atendendo não só à sua escassez como recursos naturais 
finitos —, acrescem ao solo e à terra funções nucleares 
na regulação do ciclo da água e na manutenção da sua 
qualidade igualmente o ressurgir de aplicações na pro-
dução de energia, como é o caso dos biocombustíveis, o 
papel fundamental na redução das emissões de carbono, o 
suporte da biodiversidade, bem como a sua procura para 
actividades de lazer das populações.

Assim, com o acréscimo da sensibilidade ambiental 
por parte da sociedade e em especial no sector agrícola e 
florestal o solo passou a ser assumido como um recurso 
precioso, escasso e indispensável à sustentabilidade dos 
nossos ecossistemas e à salvaguarda do planeta.

É assim fundamental e estratégico, pelas profundas alte-
rações geopolíticas que as sociedades actuais têm sofrido, 
pelo reflexo nas sociedades humanas e nos ecossistemas 
em geral que as alterações climáticas têm produzido, pela 
necessidade da manutenção de condições estratégicas bá-
sicas de vida das populações e da garantia da sustentabi-
lidade dos recursos, que se promovam políticas de defesa 
e conservação dos terras e solos.

O desenvolvimento do mundo rural português pauta -se 
cada vez mais por critérios de utilização sustentável dos 
recursos naturais e pela sua conservação e recuperação 
quando necessário, concretizando o desejo profundo de 
as gerações vindouras poderem usufruir de terras e solos, 
água e ar em melhores condições assim como uma pai-
sagem rural consentânea com os sentimentos históricos e 
culturais das populações.

Com o enquadramento dado por políticas nacionais, por 
políticas europeias e por compromissos assumidos ao nível 
das Nações Unidas, a utilização do solo obedece a regras, 
consubstanciadas quer em condicionantes definidas em 

regimes jurídicos específicos, assumindo designadamente 
a natureza de restrições de utilidade pública de âmbito 
nacional, quer em diferentes instrumentos de ordenamento 
do território e de política sectorial.

Face ao carácter não destrutivo, nem irreversível do uso 
florestal dos solos e considerando as orientações da União 
Europeia em torno do conceito de florestação das terras 
agrícolas, o presente decreto -lei considera a actividade 
florestal como integrante da actividade agrícola.

Considera -se pois necessário e premente reforçar a im-
portância dos recursos pedológicos que devem estar afectos 
às actividades agrícolas e adaptar a realidade existente às 
actuais condições concretas da procura de solos para outras 
finalidades, tais como o lazer, a manutenção do ciclo da 
água e do carbono e a paisagem, desempenhando a Reserva 
Agrícola Nacional um papel fundamental na concretização 
dos objectivos principais da preservação do recurso do solo 
e sua afectação à agricultura.

Gera -se assim uma abertura para uma gestão mais eficaz 
e consensual dos espaços agrícolas, assente em cartogra-
fia digital como ferramenta de rigor e apoio à decisão, 
assegurando um maior controlo na gestão do território, 
compatibilizando -se com os restantes instrumentos de 
ordenamento e permitindo ainda uma mais fácil harmo-
nização intermunicipal.

A RAN consubstancia -se, espacialmente, nos diversos 
instrumentos cartográficos existentes em Portugal, tanto 
na cartografia tradicional da Carta de Solos e da Carta de 
Capacidade de Uso dos Solos do ex -CNROA, como nos 
estudos e cartografias desenvolvidos mais recentemente 
em três regiões do País, Trás -os -Montes e Alto Douro, 
Entre Douro e Minho e Interior Centro, com classificação 
de terras internacional (FAO/WRB) assente em parâmetros 
técnicos completos, mais actuais e dinâmicos, prevendo -se 
a expansão dos trabalhos para assegurar uma cobertura 
nacional.

Considerando que a Reserva Agrícola Nacional é uma 
restrição de utilidade pública de âmbito nacional, inscrita 
nos instrumentos de gestão territorial, e tendo em conta a 
situação dinâmica desses mesmos planos, através da sua 
revisão, cria -se um regime transitório a fim de não ocorrer 
um hiato legal e material, tanto para os planos já revistos, 
como para os que se encontram em fase de revisão.

Será pois progressiva a introdução de um novo conceito 
de classificação dos solos.

O presente decreto -lei introduz medidas de simplifica-
ção e agilização dos procedimentos administrativos, no 
quadro SIMPLEX.

Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses.

Foram ouvidos os órgãos de Governo próprio das Re-
giões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais
Artigo 1.º

Objecto

O presente decreto -lei aprova o regime jurídico da 
Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada 
RAN.
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Artigo 2.º
Conceito

1 — A RAN é o conjunto das áreas que em termos agro-
-climáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam 
maior aptidão para a actividade agrícola.

2 — A RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual 
se aplica um regime territorial especial, que estabelece um 
conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do 
solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os 
objectivos do presente regime nos vários tipos de terras 
e solos.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente decreto -lei e legislação com-
plementar, entende -se por:

a) «Actividade agrícola» a actividade económica do sec-
tor primário que tem por fim a produção de bens de origem 
vegetal, lenhosa ou não lenhosa, ou animal utilizáveis como 
matérias -primas de diversas indústrias ou que chegam ao 
consumidor sem qualquer transformação;

b) «Actividade conexa ou complementar à actividade 
agrícola» aquela que sendo realizada na exploração agrí-
cola, utiliza os meios e as infra -estruturas à disposição 
da mesma, mas com objectivos distintos da produção de 
matérias primárias, nomeadamente as actividades relacio-
nadas com a produção de outros bens ou serviços, que são 
parte integrante da economia da exploração, ou serviços 
de preservação do ambiente, do património e do espaço 
rural;

c) «Agricultor» a entidade singular ou colectiva que 
exerça uma actividade agrícola, com ou sem recurso a 
trabalho assalariado e utilizando factores de produção 
próprios ou de terceiros, assumindo a responsabilidade 
jurídica e económica, como produtor agrícola, pela gestão 
de uma ou mais explorações agrícolas;

d) «Alteração irreversível da topografia» a acção de 
aterro ou desaterro que modifique definitivamente a cota 
dos terrenos e o perfil dos solos, de forma que este deixe 
de estar apto para suportar determinadas actividades ou 
usos, nomeadamente os agrícolas;

e) «Áreas cujo aproveitamento é determinante da via-
bilidade económica de explorações agrícolas» as áreas 
que, embora não correspondendo a solos com elevada ou 
moderada aptidão para a agricultura, ou seja, às classes 
A, B, e Ch da capacidade de uso do solo e A1 e A2 da 
metodologia da Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO), tenham uma ocupação 
cultural tal que as torne indispensáveis à economia da 
exploração;

f) «Áreas submetidas a importantes investimentos desti-
nados a aumentar a capacidade produtiva dos solos» as que 
sejam, ou tenham sido, abrangidas por acções tendentes a 
atenuar ou eliminar as suas limitações naturais e das quais 
resultem benefícios evidentes, quer para o empresário 
agrícola, quer para a comunidade rural, nomeadamente 
obras de rega, drenagem, enxugo, defesa e conservação 
do solo e despedregas;

g) «Assento de lavoura» a área onde estão implantadas 
as instalações necessárias para atingir os objectivos da 
exploração agrícola;

h) «Exploração agrícola» a unidade técnico -económica 
de produção, submetida a uma gestão única, com uma lo-
calização determinada, constituída por um ou mais blocos 

de terras, que integra, além das actividades agrícolas, as 
outras actividades produtivas directamente relacionadas 
com a actividade agrícola e que utilizem terras ou outros 
recursos da exploração;

i) «Manchas de estrutura complexa» as áreas constituí-
das por solos de duas ou de três classes, cuja identificação 
cartográfica individual não é possível em virtude do seu 
modo de ocorrência;

j) «Prédio misto» o terreno constituído por parte rús-
tica e parte urbana, sem que qualquer das partes possa 
separadamente ser classificada como prédio rústico ou 
prédio urbano;

l) «Prédio rústico» o terreno situado fora de um aglome-
rado urbano, que não se possa considerar como terreno para 
construção e desde que tenha como destino normal uma 
utilização geradora de rendimentos agrícolas, ou aqueles 
que não possuindo a afectação indicada, não se encontrem 
construídos ou disponham apenas de edifícios rurais de 
carácter acessório, sem autonomia económica e de redu-
zido valor e ainda as águas, as plantações e os edifícios 
e construções rurais directamente afectos à produção de 
rendimentos agrícolas, pecuários ou florestais, nele loca-
lizados, que inclui os assentos de lavoura;

m) «Solo» a camada superficial da crosta terrestre situada 
entre a rocha subjacente e a superfície, sendo composta por 
partículas minerais, matéria orgânica, água, ar e organis-
mos vivos e eventualmente materiais antropogénicos;

n) «Solos de baixas aluvionares» os solos incipientes 
(aluviossolos), constituídos por depósitos estratificados 
de aluviões;

o) «Solos coluviais» os solos incipientes (coluviossolos), 
de origem coluvial localizados em vales, depressões ou na 
base de encostas;

p) «Terra» a porção do território, que resulta da inte-
racção de todos os elementos do meio que afectam o seu 
potencial de utilização, incluindo, além do solo, os factores 
relevantes do clima, litologia, geomorfologia, hidrologia, 
coberto vegetal, ocupação agro -florestal, e ainda os resul-
tados da actividade humana;

q) «Unidades de terra» as porções do território pos-
suindo elevado grau de homogeneidade no que respeita 
às suas características físicas, nomeadamente nas aspectos 
agro-climáticos, morfológicos e pedológicos.

Artigo 4.º
Objectivos

Constituem objectivos da RAN:

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das 
terras, como suporte do desenvolvimento da actividade 
agrícola;

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
actividade agrícola;

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e 
contribuir para o ordenamento do território;

d) Contribuir para a preservação dos recursos natu-
rais;

e) Assegurar que a actual geração respeite os valores 
a preservar, permitindo uma diversidade e uma susten-
tabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos 
análogos aos herdados das gerações anteriores;

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecoló-
gica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza;
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g) Adoptar medidas cautelares de gestão que tenham em 
devida conta a necessidade de prevenir situações que se re-
velem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».

Artigo 5.º
Articulação com outros regimes

1 — A RAN articula -se com o quadro estratégico e 
normativo estabelecido no Programa do Desenvolvimento 
Rural, no Programa Nacional da Política de Ordenamento 
do Território, na Estratégia Nacional para as Florestas, nos 
planos regionais de ordenamento do território e nos planos 
sectoriais relevantes.

2 — A RAN é uma das componentes da Rede Fun-
damental de Conservação da Natureza, favorecendo a 
conectividade entre as áreas nucleares de conservação 
da natureza e da biodiversidade integradas no Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas.

CAPÍTULO II

Classificação das terras e dos solos

Artigo 6.º
Classificação das terras

1 — A classificação das terras é feita pela Direcção -Geral 
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR), 
com base na metodologia de classificação da aptidão da 
terra recomendada pela Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), que considera as 
características agro-climáticas, da topografia e dos solos.

2 — De acordo com a classificação referida no número 
anterior, as terras classificam -se em:

a) Classe A1 — unidades de terra com aptidão elevada 
para o uso agrícola genérico;

b) Classe A2 — unidades de terra com aptidão moderada 
para o uso agrícola genérico;

c) Classe A3 — unidades de terra com aptidão marginal 
para o uso agrícola genérico;

d) Classe A4 — unidades de terra com aptidão agrícola 
condicionada a um uso específico;

e) Classe A0 — unidades de terra sem aptidão (inaptas) 
para o uso agrícola.

3 — A classificação, as respectivas notas explicativas e a 
informação cartográfica à escala de 1:25 000 são aprovadas 
por despacho do director -geral de Agricultura e Desen-
volvimento Rural, a publicar no Diário da República, e 
são progressivamente disponibilizadas no sítio da Internet 
da DGADR e da DRAP territorialmente competente, em 
função da conclusão dos respectivos trabalhos.

4 — A classificação das terras nos termos dos n.os 1 e 
2 faz -se de acordo com os critérios técnicos constantes 
do anexo I do presente decreto -lei, que dele faz parte in-
tegrante.

Artigo 7.º
Classificação dos solos

1 — Nas áreas do País em que não tenha sido publi-
cada a informação cartográfica e as notas explicativas, que 
materializam a classificação das terras da forma prevista 
no artigo anterior, e para efeitos de delimitação da RAN, 
os solos classificam -se segundo a sua capacidade de uso, 
de acordo com a metodologia definida pelo ex -Centro 

Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário 
(CNROA).

2 — Para efeitos do número anterior, os solos classificam-
-se em:

a) ClasseA — os que têm uma capacidade de uso muito 
elevada, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos 
de erosão ou com riscos ligeiros, susceptíveis de utilização 
intensiva ou de outras utilizações;

b) Classe B — os que têm uma capacidade de uso ele-
vada, limitações moderadas, riscos de erosão moderados, 
susceptíveis de utilização agrícola moderadamente inten-
siva e de outras utilizações;

c) Classe C — os que têm uma capacidade de uso mo-
derada, limitações acentuadas, riscos de erosão elevados, 
susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de 
outras utilizações;

d) Subclasse Ch — os que, pertencendo à classe C, 
apresentam excesso de água ou uma drenagem pobre, 
que constitui o principal factor limitante da sua utilização 
ou condicionador dos riscos a que o solo está sujeito em 
resultado de uma permeabilidade lenta, de um nível freático 
elevado ou da frequência de inundações;

e) Classe D — os que têm uma capacidade de uso baixa, 
limitações severas, riscos de erosão elevados a muito eleva-
dos, não susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos 
muito especiais, poucas ou moderadas limitações para 
pastagem, exploração de matas e exploração florestal;

f) Classe E — os que têm uma capacidade de uso muito 
baixa, limitações muito severas, riscos de erosão muito 
elevados, não susceptíveis de uso agrícola, severas a muito 
severas, limitações para pastagens, exploração de ma-
tas e exploração florestal, não sendo em muitos casos 
susceptíveis de qualquer utilização económica, podendo 
destinar -se a vegetação natural ou floresta de protecção 
ou recuperação.

3 — Os solos referidos no número anterior são os defi-
nidos de acordo com o sistema de classificação publicado 
pelo ex -CNROA, à escala de 1:25 000, sendo as respec-
tivas notas explicativas e a informação cartográfica dis-
ponibilizadas no sítio da Internet da DGADR e da DRAP 
territorialmente competente.

4 — A classificação dos solos nos termos dos n.os 1 e 
2 faz -se de acordo com os critérios técnicos constantes 
do anexo II do presente decreto -lei, que dele faz parte 
integrante.

CAPÍTULO III
Áreas integradas na RAN

Artigo 8.º
Áreas integradas na RAN

1 — Integram a RAN as unidades de terra que apre-
sentam elevada ou moderada aptidão para a actividade 
agrícola, correspondendo às classes A1 e A2, previstas 
no artigo 6.º

2 — Na ausência da classificação prevista no artigo 6.º, 
integram a RAN:

a) As áreas com solos das classes de capacidade de uso 
A, B e Ch, previstas no n.º 2 do artigo 7.º;

b) As áreas com unidades de solos classificados como 
baixas aluvionares e coluviais;

c) As áreas em que as classes e unidades referidas nas 
alíneas a) e b) estejam maioritariamente representadas, 
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quando em complexo com outras classes e unidades de 
solo.

Artigo 9.º
Integração específica

1 — Quando assumam relevância em termos de econo-
mia local ou regional, podem ainda ser integradas na RAN, 
após a audição dos titulares dos prédios e suas organizações 
específicas, as terras e os solos de outras classes quando:

a) Tenham sido submetidas a importantes investimentos 
destinados a aumentar com carácter duradouro a capaci-
dade produtiva dos solos ou a promover a sua sustenta-
bilidade;

b) O aproveitamento seja determinante para a viabili-
dade económica de explorações agrícolas existentes;

c) Assumam interesse estratégico, pedogenético ou pa-
trimonial.

2 — A integração específica referida no número anterior 
pode ser efectuada no âmbito da elaboração, alteração ou 
revisão de plano municipal ou especial de ordenamento 
do território.

3 — No caso referido no número anterior, o procedi-
mento aplicável é o previsto nos artigos 13.º e seguintes.

4 — A integração específica também pode ser determi-
nada por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da agricultura, depois de ouvidas as entidades 
administrativas representativas de interesses a ponderar e 
após parecer favorável da entidade regional da RAN e da 
câmara municipal em causa.

5 — Nos casos previstos no número anterior, aplica -se 
o disposto no artigo 97.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 
22 de Setembro.

Artigo 10.º
Solos não integrados na RAN

1 — Não integram a RAN as terras ou solos que inte-
grem o perímetro urbano identificado em plano municipal 
de ordenamento do território como solo urbanizado, solos 
cuja urbanização seja possível programar ou solo afecto 
a estrutura ecológica necessária ao equilíbrio do sistema 
urbano.

2 — Quando exista reclassificação de áreas integradas 
na RAN como solo urbano, aplica -se o procedimento pre-
visto no artigo 14.º

CAPÍTULO IV

Delimitação da RAN

Artigo 11.º
Identificação das áreas da RAN

As áreas da RAN são obrigatoriamente identificadas 
a nível municipal nas plantas de condicionantes dos pla-
nos especiais e dos planos municipais de ordenamento do 
território.

Artigo 12.º
Conteúdo da proposta de delimitação

1 — A proposta de delimitação da RAN a nível muni-
cipal deve conter:

a) A delimitação das áreas incluídas na RAN, indicando 
a respectiva classificação nos termos dos artigos 6.º e 7.º 
ou motivos de integração, nos termos do artigo 9.º;

b) As exclusões de áreas que, em princípio, deveriam 
ser integradas na RAN, incluindo a sua fundamentação e 
indicação do fim a que se destinam.

2 — Na elaboração da proposta de delimitação da RAN 
deve ser ponderada a inclusão de áreas que assumam rele-
vância em termos de economia local ou regional, de acordo 
com o previsto no artigo 9.º

3 — Na elaboração da proposta de delimitação da RAN 
deve ser ponderada a necessidade de exclusão de áreas 
com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas, 
bem como das destinadas à satisfação das carências exis-
tentes em termos de habitação, actividades económicas, 
equipamentos e de infra -estruturas.

Artigo 13.º
Elaboração

1 — A delimitação da RAN ocorre no âmbito da elabo-
ração, alteração ou revisão de plano municipal ou especial 
de ordenamento do território.

2 — Em sede de elaboração da proposta de delimita-
ção da RAN, a entidade responsável pela elaboração do 
plano solicita à DRAP competente em razão do território 
a disponibilização de uma proposta de áreas classificadas 
nos termos do disposto nos artigos 6.º e 7.º, bem como as 
orientações indispensáveis ao ordenamento agrícola do 
território, de forma a garantir a preservação do recurso 
solo e a sua gestão eficaz.

3 — A proposta de áreas classificadas a que se refere o 
número anterior está sujeita a parecer prévio da entidade 
regional da RAN.

4 — Compete à DRAP territorialmente competente 
assegurar o acompanhamento assíduo e continuado da 
elaboração técnica da proposta de delimitação pelo mu-
nicípio.

5 — Em momento prévio à elaboração da proposta, 
a entidade responsável pela elaboração do plano pode 
estabelecer um protocolo de execução com a DRAP na 
qual se definem, designadamente, os prazos e as formas 
de colaboração técnica a prestar pela DRAP.

Artigo 14.º
Acompanhamento e aprovação da proposta 

de delimitação da RAN no âmbito da formação de planos 
municipais de ordenamento do território

1 — A câmara municipal elabora uma proposta de de-
limitação da RAN no âmbito do processo de elaboração, 
alteração ou revisão de plano municipal de ordenamento 
do território.

2 — A proposta de delimitação da RAN é apreciada no 
âmbito da comissão de acompanhamento ou da conferên-
cia de serviços que se realizam nos termos previstos nos 
artigos 75.º -A e 75.º -C do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, no âmbito da qual cabe à DRAP pronunciar -se, 
designadamente sobre a sua compatibilidade com:

a) Os critérios constantes do presente decreto -lei, no-
meadamente no que diz respeito às propostas de exclusão 
ou integração específica de áreas RAN;
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b) Os critérios que presidiram à elaboração da proposta 
disponibilizada de áreas classificadas, nos termos do dis-
posto nos artigos 6.º e 7.º;

c) As orientações indispensáveis ao ordenamento agrí-
cola do território.

3 — O parecer da comissão de acompanhamento ou a 
acta da conferência de serviços, previstos nos artigos 75.º -A 
e 75.º -C do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
incluem a posição final da DRAP sobre a proposta de 
delimitação da RAN.

4 — Caso o representante de um serviço ou entidade 
não manifeste a sua concordância com a proposta de deli-
mitação ou, apesar de regularmente convocado, não com-
pareça à comissão de acompanhamento ou conferência de 
serviços, considera -se que a entidade por si representada 
nada tem a opor à proposta de delimitação, desde que não 
manifeste a sua discordância no prazo de cinco dias após 
a emissão da posição final da DRAP.

5 — Quando a posição final da DRAP for favorável à 
proposta de delimitação da câmara municipal, sem que 
nenhuma das entidades consultadas nos termos do n.º 2 a 
ela se oponha, a posição final referida no n.º 3 é convertida 
em aprovação da proposta de delimitação da RAN.

6 — Quando a posição final da DRAP for desfavorável 
à proposta da câmara municipal, esta pode solicitar, no 
prazo de 15 dias, a consulta da entidade nacional da RAN 
para efeitos de emissão de parecer, dando conhecimento 
à DRAP.

7 — Em casos excepcionais e quando haja divergência 
entre as posições das entidades representadas na comissão 
de acompanhamento ou na conferência de serviços e a 
posição final da DRAP favorável à delimitação proposta, 
essas entidades podem promover, no prazo de 15 dias, 
a consulta à entidade nacional da RAN, para efeitos de 
emissão de parecer, dando conhecimento à DRAP.

8 — O prazo de 15 dias referido no n.º 6 e no número 
anterior conta -se a partir da emissão da posição final da 
DRAP.

9 — O parecer da entidade nacional da RAN referido 
nos n.os 6 e 7 é emitido no prazo improrrogável de 22 dias, 
contado da data da recepção do pedido de consulta.

10 — Após a emissão de parecer pela entidade nacional 
da RAN, nos termos do número anterior, a DRAP pode 
alterar ou manter a sua posição final.

11 — A câmara municipal procede à reformulação da 
proposta de delimitação, quando:

a) O prazo previsto no n.º 6 tenha decorrido sem que 
esta tenha solicitado o parecer aí previsto; ou

b) A DRAP mantiver a sua discordância com a pro-
posta de delimitação após a emissão do parecer previsto 
no n.º 9.

12 — Após a reformulação da proposta de delimitação 
a câmara municipal envia a proposta de delimitação re-
formulada para aprovação da DRAP.

13 — A DRAP pode aprovar definitivamente a delimi-
tação da RAN no prazo de 30 dias após:

a) A recepção da proposta de delimitação devidamente 
reformulada;

b) O decurso do prazo previsto no n.º 7; ou
c) A emissão do parecer da entidade nacional da RAN 

nos termos do n.º 9.

14 — Nos casos em que a câmara municipal não refor-
mule a proposta de delimitação no prazo de 44 dias, após 
ter sido notificada para o fazer, cabe à DRAP reformular 
a proposta e aprovar definitivamente a delimitação da 
RAN.

15 — A aprovação da delimitação da RAN nos termos 
do número anterior produz efeitos após homologação do 
membro do Governo responsável pela área do desenvol-
vimento rural.

16 — Após aprovação da proposta de delimitação da 
RAN, nos termos dos n.os 5 e 13 e da homologação pre-
vista no número anterior, a DRAP comunica ao município 
respectivo a aprovação da delimitação para efeitos de in-
tegração na planta de condicionantes.

Artigo 15.º
Acompanhamento e aprovação da proposta 

de delimitação da RAN no âmbito da formação de planos 
especiais de ordenamento do território

1 — A delimitação da RAN pode ocorrer no âmbito 
da elaboração, alteração ou revisão do plano especial de 
ordenamento do território.

2 — No caso previsto no número anterior, a proposta 
de delimitação da RAN, na área de intervenção do plano 
especial de ordenamento do território, é elaborada pela 
entidade responsável pela elaboração do mesmo.

3 — A proposta de delimitação da RAN é apreciada 
no âmbito da comissão de acompanhamento prevista no 
artigo 47.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
pronunciando -se a DRAP nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo anterior.

4 — O parecer da comissão de acompanhamento do 
plano, prevista no n.º 3 do artigo 47.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, inclui a posição final da 
DRAP sobre a proposta de delimitação da RAN.

5 — Aplica -se ao procedimento de delimitação previsto 
no presente artigo o disposto nos n.os 4 a 16 do artigo an-
terior, com as devidas adaptações.

Artigo 16.º
Depósito e consulta

1 — A delimitação das áreas da RAN aprovada em 
definitivo é depositada junto da DGADR.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, 
a DRAP envia à DGADR a cartografia da RAN por si 
aprovada e respectivas notas explicativas, em formato 
digital.

3 — Os elementos referidos no número anterior são 
disponibilizados na Internet através do sítio da DGADR 
e do Sistema Nacional de Informação Territorial.

Artigo 17.º
Relevante interesse geral

Em casos excepcionais de relevante interesse geral, o 
Governo pode, ouvida a câmara municipal do município 
abrangido, alterar a delimitação da RAN a nível municipal 
através de resolução do Conselho de Ministros.

Artigo 18.º
Reintegração

1 — As áreas que tenham sido excluídas da RAN são 
reintegradas, no todo ou em parte, quando as mesmas não 
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tenham sido destinadas aos fins que fundamentaram a sua 
exclusão:

a) No prazo de cinco anos, quando a exclusão tenha 
ocorrido no âmbito do artigo 17.º para a execução de pro-
jectos específicos e a obra ainda não se tenha iniciado;

b) No prazo para a execução de plano municipal de or-
denamento do território, quando a exclusão tenha ocorrido 
no âmbito da elaboração desse plano e a obra ainda não 
se tenha iniciado.

2 — Nos casos de projectos com título válido para a 
sua execução, a reintegração só ocorre com a caducidade 
do título.

3 — Decorridos os prazos previstos nos números ante-
riores e para efeitos de reintegração, a câmara municipal 
promove obrigatoriamente a alteração do plano municipal 
que contenha a delimitação nos termos do artigo 97.º do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Artigo 19.º
Direito à informação e participação

Ao longo dos trabalhos de delimitação da RAN, as enti-
dades públicas competentes devem facultar aos interessa-
dos, nos respectivos sítios da Internet, todos os elementos 
relevantes para que estes possam conhecer a evolução 
dos trabalhos e da respectiva tramitação procedimental, 
bem como formular observações, sugestões e pedidos de 
esclarecimento.

CAPÍTULO V

Regime da RAN

Artigo 20.º
Afectação das áreas da RAN

1 — As áreas da RAN devem ser afectas à actividade 
agrícola e são áreas non aedificandi, numa óptica de uso 
sustentado e de gestão eficaz do espaço rural.

2 — Aos assentos da lavoura de explorações ligadas à 
actividade agrícola ou a actividades conexas ou comple-
mentares à actividade agrícola, situados nas áreas da RAN, 
é aplicável o presente decreto -lei.

Artigo 21.º
Acções interditas

São interditas todas as acções que diminuam ou des-
truam as potencialidades para o exercício da actividade 
agrícola das terras e solos da RAN, tais como:

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, 
construção ou ampliação, com excepção das utilizações 
previstas no artigo seguinte;

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, re-
síduos sólidos urbanos, resíduos industriais ou outros pro-
dutos que contenham substâncias ou microrganismos que 
possam alterar e deteriorar as características do solo;

c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos ter-
mos da legislação aplicável, designadamente resultantes 
da utilização indiscriminada de processos de tratamento 
de efluentes;

d) Intervenções ou utilizações que provoquem a de-
gradação do solo, nomeadamente erosão, compactação, 

desprendimento de terras, encharcamento, inundações, 
excesso de salinidade, poluição e outros efeitos perni-
ciosos;

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertili-
zantes e fitofarmacêuticos;

f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas 
ou quaisquer outros resíduos.

Artigo 22.º
Utilização de áreas da RAN para outros fins

1 — As utilizações não agrícolas de áreas integradas na 
RAN só podem verificar -se quando não exista alternativa 
viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita 
às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, 
devendo localizar -se nas terras e solos classificadas como 
de menor aptidão, e quando estejam em causa:

a) Obras com finalidade agrícola, quando integradas 
na gestão das explorações ligadas à actividade agrícola, 
nomeadamente, obras de edificação, obras hidráulicas, 
vias de acesso, aterros e escavações, e edificações para 
armazenamento ou comercialização;

b) Construção ou ampliação de habitação para residên-
cia própria e permanente de agricultores em exploração 
agrícola;

c) Construção ou ampliação de habitação para residên-
cia própria e permanente dos proprietários e respectivos 
agregados familiares, com os limites de área e tipologia 
estabelecidos no regime da habitação a custos controlados 
em função da dimensão do agregado, quando se encon-
trem em situação de comprovada insuficiência económica 
e não sejam proprietários de qualquer outro edifício ou 
fracção para fins habitacionais, desde que daí não resultem 
inconvenientes para os interesses tutelados pelo presente 
decreto -lei;

d) Instalações ou equipamentos para produção de ener-
gia a partir de fontes de energia renováveis;

e) Prospecção geológica e hidrogeológica e exploração 
de recursos geológicos, e respectivos anexos de apoio à ex-
ploração, respeitada a legislação específica, nomeadamente 
no tocante aos planos de recuperação exigíveis;

f) Estabelecimentos industriais ou comerciais comple-
mentares à actividade agrícola, tal como identificados no 
regime de exercício da actividade industrial, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro;

g) Estabelecimentos de turismo em espaço rural, turismo 
de habitação e turismo de natureza, complementares à 
actividade agrícola;

h) Instalações de recreio e lazer complementares à ac-
tividade agrícola e ao espaço rural;

i) Instalações desportivas especializadas destinadas à 
prática de golfe declarados de interesse para o turismo pelo 
Turismo de Portugal, I. P., desde que não impliquem altera-
ções irreversíveis na topografia do solo e não inviabilizem 
a sua eventual reutilização pela actividade agrícola;

j) Obras e intervenções indispensáveis à salvaguarda do 
património cultural, designadamente de natureza arqueoló-
gica, recuperação paisagística ou medidas de minimização 
determinados pelas autoridades competentes na área do 
ambiente;

l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação 
de infra -estruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, ae-
roportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e 
distribuição de energia eléctrica, de abastecimento de gás 
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e de telecomunicações, bem como outras construções ou 
empreendimentos públicos ou de serviço público;

m) Obras indispensáveis para a protecção civil;
n) Obras de reconstrução e ampliação de construções já 

existentes, desde que estas já se destinassem e continuem 
a destinar -se a habitação própria;

o) Obras de captação de águas ou de implantação de 
infra -estruturas hidráulicas.

2 — Apenas pode ser permitida uma única utilização 
não agrícola das áreas integradas na RAN, no que se refere 
às alíneas b) e c) do número anterior.

3 — Compete aos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do ambiente, do ordenamento do território, 
da economia, da agricultura, do desenvolvimento rural, 
das obras públicas e transportes aprovar, por portaria, os 
limites e as condições a observar para a viabilização das 
utilizações referidas no n.º 1, nomeadamente assentes em 
factores demográficos ou de ordenamento do território, 
após audição das entidades regionais da RAN.

Artigo 23.º
Parecer prévio

1 — As utilizações não agrícolas de áreas integradas 
na RAN para as quais seja necessária concessão, aprova-
ção, licença, autorização administrativa ou comunicação 
prévia estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das res-
pectivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo 
de 25 dias.

2 — O parecer a que se refere o número anterior é re-
querido directamente junto das entidades regionais da 
RAN, ou através da entidade competente para a concessão, 
autorização, licença, aprovação ou comunicação prévia.

3 — A entidade regional da RAN pode solicitar ao re-
querente ou à entidade competente, consoante o caso, no 
prazo máximo de 10 dias a contar da data da recepção do 
processo, sempre que tal se mostre necessário e por uma 
única vez, elementos adicionais relevantes para a decisão, 
suspendendo -se o prazo para a emissão do parecer referido 
no n.º 1.

4 — Nos casos em que o município é a entidade com-
petente para a concessão, autorização, licença, aprovação 
ou comunicação prévia, este deve ser ouvido nos termos 
do número anterior.

5 — Se o parecer não for emitido no prazo previsto no 
n.º 1, considera se o mesmo favorável.

6 — Os interessados dispõem de um prazo de um ano 
para apresentar o pedido de concessão, aprovação, licença, 
autorização administrativa ou a comunicação prévia rela-
tivos à utilização a que o parecer respeita, findo o qual o 
mesmo caduca.

7 — Quando a utilização em causa esteja sujeita a pro-
cedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia 
favorável da entidade regional da RAN prevista nos n.os 9 
e 10 do artigo 13.º do regime jurídico da avaliação de im-
pacte ambiental, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, compreende a emissão do parecer prévio 
vinculativo referido no n.º 1.

8 — Quando a utilização em causa esteja sujeita a pro-
cedimento de análise de incidências ambientais, aplica -se 
o disposto no número anterior nos casos em que a entidade 
regional da RAN seja chamada a pronunciar -se.

9 — Nos casos de utilizações mencionadas no n.º 1 
do artigo anterior dispensadas ou não sujeitas a procedi-

mento de avaliação de impacte ambiental ou de análise de 
incidências ambientais, o requerimento para a emissão do 
parecer prévio referido no n.º 1 deve ser instruído com os 
elementos seguintes:

a) Breve descrição do projecto;
b) Identificação da respectiva localização nas plantas 

de ordenamento e de condicionantes do plano especial ou 
municipal de ordenamento do território aplicável.

10 — Sem prejuízo da possibilidade de impugnação 
contenciosa, nos termos do Código de Processo nos Tri-
bunais Administrativos, os interessados podem interpor 
recurso para a entidade nacional da RAN dos pareceres 
vinculativos desfavoráveis emitidos pelas entidades regio-
nais da RAN, a emitir no prazo de 20 dias.

Artigo 24.º
Comunicação prévia

1 — As utilizações que não estejam sujeitas ao parecer 
prévio previsto no artigo anterior e as obras de constru-
ção de escassa relevância urbanística, nos termos do re-
gime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, estão sujeitas 
à obrigação de comunicação prévia.

2 — As utilizações previstas nas alíneas a) a c), f) e o) 
do n.º 1 do artigo 22.º estão sujeitas à obrigação de comuni-
cação prévia quando as respectivas operações urbanísticas 
não ultrapassem os 100 m2.

3 — A comunicação é efectuada à entidade regional da 
RAN territorialmente competente a qual dispõe do prazo 
de 25 dias para rejeitar a comunicação, com fundamento 
na violação do presente regime.

4 — A rejeição da comunicação prévia implica a impos-
sibilidade de realização da utilização pretendida.

Artigo 25.º
Acções de relevante interesse público

1 — Nas áreas da RAN podem ser realizadas as acções 
de relevante interesse público que sejam reconhecidas 
como tal por despacho conjunto do membro do Governo 
competente pela área do desenvolvimento rural e do mem-
bro do Governo competente em razão da matéria, desde 
que não se possam realizar de forma adequada em áreas 
não integradas na RAN.

2 — Os efeitos do reconhecimento referido no número 
anterior prevalecem sobre eventual parecer prévio desfa-
vorável emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 23.º

Artigo 26.º
Direito de preferência

1 — Sem prejuízo dos direitos de preferência estabe-
lecidos no Código Civil e em legislação complementar, 
os proprietários de prédios rústicos ou mistos incluídos 
numa área da RAN gozam do direito de preferência na 
alienação ou dação em cumprimento de prédios rústicos 
ou mistos confinantes.

2 — Os proprietários dos prédios rústicos ou mistos 
inseridos na RAN que os pretendam vender, comunicam 
por escrito a sua intenção aos confinantes que podem exer-
cer o seu direito nos termos dos artigos 416.º a 418.º do 
Código Civil.
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3 — No caso de violação do prescrito nos números an-
teriores é aplicável o disposto no artigo 1410.º do Código 
Civil, excepto se a alienação ou dação em cumprimento 
tiver sido efectuada a favor de um dos preferentes.

Artigo 27.º
Fraccionamento

Para efeitos de fraccionamento, nas áreas RAN, a uni-
dade de cultura corresponde ao triplo da área fixada pela 
lei geral para os respectivos terrenos e região.

Artigo 28.º
Comunicação à administração fiscal

Nos casos em que se destine a construções e edificações, 
a inutilização de terras e solos para o exercício da activi-
dade agrícola é comunicada oficiosamente pela entidade 
regional da RAN ao serviço de finanças do respectivo 
concelho.

Artigo 29.º
Inalienabilidade

1 — No caso das situações previstas nas alíneas b) e c) 
do n.º 1 do artigo 22.º, os prédios que constituem a explo-
ração agrícola são inalienáveis por um prazo de 15 anos 
subsequentes à construção, salvo por dívidas relacionadas 
com a aquisição dos bens imóveis da exploração e de que 
estes sejam garantia ou por dívidas fiscais.

2 — O ónus de inalienabilidade não se aplica quando 
a transmissão de quaisquer direitos reais sobre os prédios 
que constituem a exploração agrícola e sobre a edifica-
ção ocorrer entre agricultores e desde que se mantenha a 
afectação da edificação ao uso exclusivo da habitação para 
residência própria e habitual do adquirente.

3 — O ónus de inalienabilidade está sujeito a registo na 
Conservatória do Registo Predial e cessa ocorrendo a morte 
ou invalidez permanente e absoluta do proprietário ou 
quando decorrido o prazo de 15 anos referido no n.º 1.

4 — Compete ao interessado comunicar a efectivação do 
registo, preferencialmente por via electrónica, à DGADR, 
no prazo de 60 dias após o registo do referido ónus.

CAPÍTULO VI

Estrutura e entidades da RAN

Artigo 30.º
Estrutura

Para efeitos da sua gestão ordenada, a RAN divide -se 
em regiões que coincidem com o território de cada uni-
dade de nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais 
(NUTS).

Artigo 31.º
Entidade nacional da RAN

A entidade nacional da RAN tem a seguinte compo-
sição:

a) O director -geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, que presidirá;

b) Um representante do membro do Governo responsá-
vel pela área da agricultura e do desenvolvimento rural;

c) Um representante do membro do Governo responsável 
pela área do ambiente e do ordenamento do território;

d) Um representante do membro do Governo respon-
sável pela área das obras públicas;

e) Um representante do membro do Governo responsá-
vel pela área da economia;

f) Um representante do membro do Governo responsável 
pela administração local;

g) Um representante da Associação Nacional dos Mu-
nicípios Portugueses (ANMP).

Artigo 32.º
Competências

1 — Compete à entidade nacional da RAN:

a) Promover medidas de defesa da RAN;
b) Assegurar o cumprimento das normas estabelecidas 

no presente decreto -lei e a realização das acções com elas 
relacionadas;

c) Propor as medidas legislativas ou regulamentares 
consideradas necessárias;

d) Emitir os pareceres que lhe sejam solicitados pelo 
membro do Governo responsável pela área do desenvol-
vimento rural;

e) Assegurar, sem prejuízo das especificidades regionais, 
a uniformidade de critérios de actuação das entidades regio-
nais da RAN, podendo, para o efeito, emitir as orientações 
genéricas que se mostrem necessárias;

f) Emitir os pareceres previstos nos n.os 6 e 7 do ar-
tigo 14.º;

g) Conhecer dos recursos previstos no n.º 10 do ar-
tigo 23.º

2 — As orientações genéricas previstas na alínea e) do 
número anterior são homologadas pelo membro do Go-
verno responsável pela área do desenvolvimento rural.

Artigo 33.º
Entidades regionais da RAN

1 — As entidades regionais da RAN têm a seguinte 
composição:

a) O director regional de Agricultura e Pescas territo-
rialmente competente, que presidirá;

b) Um representante da CCDR, cuja área de actua-
ção coincida maioritariamente com a região da RAN em 
causa;

c) Um representante da ANMP.

2 — O representante referido na alínea b) do número 
anterior é designado por despacho de dirigente máximo 
do respectivo serviço.

3 — Participa nas reuniões, sem direito a voto, o téc-
nico da DRAP respectiva, responsável pelo acompanha-
mento dos pedidos de utilização previstos nos artigos 22.º 
a 24.º

4 — Sempre que necessário, é convocado para parti-
cipar, sem direito a voto, um representante do serviço, 
organismo ou autarquia em que corre o respectivo processo 
administrativo relativo ao pedido de parecer prévio vin-
culativo a elaborar nos termos do artigo 23.º

5 — Podem ser convocados para participar em reuniões, 
especialistas dos organismos envolvidos, ou de outros 
organismos ou entidades, no tocante a matérias cuja es-
pecificidade o exija.
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6 — As entidades regionais da RAN têm o apoio técnico 
e logístico das DRAP.

Artigo 34.º
Competências

Compete às entidades regionais da RAN:

a) Emitir o parecer previsto no n.º 4 do artigo 9.º;
b) Deliberar sobre os pedidos de parecer prévio vincu-

lativo a elaborar nos termos do artigo 23.º;
c) Quando seja o caso, rejeitar as comunicações prévias 

previstas no artigo 24.º;
d) Comunicar à administração fiscal a inutilização de 

terras e solos para a actividade agrícola, nos termos do 
artigo 28.º;

e) Desenvolver acções de sensibilização da opinião 
pública relativamente à necessidade de defesa dos solos e 
das terras integrados na RAN;

f) Promover, a nível regional, a cooperação e a colabo-
ração entre todas as entidades públicas, com vista à plena 
realização dos fins visados com o presente decreto -lei;

g) Colaborar com a entidade nacional da RAN nas ac-
ções de promoção e defesa da RAN.

Artigo 35.º
Funcionamento da entidade nacional 

e das entidades regionais da RAN

1 — A entidade nacional e as entidades regionais da 
RAN aprovam o respectivo regulamento interno, no qual 
constam as suas normas de funcionamento.

2 — Os regulamentos internos referidos no número 
anterior são submetidos a homologação do membro do Go-
verno responsável pela área do desenvolvimento rural.

CAPÍTULO VII

Sistema e tecnologias de informação

Artigo 36.º
Sistema de informação

1 — A tramitação dos procedimentos previstos no pre-
sente decreto -lei é realizada informaticamente, com re-
curso a sistema informático próprio, o qual, entre outras 
funcionalidades, permite:

a) A entrega de requerimentos, comunicações prévias 
e documentos;

b) A consulta pelos interessados do estado dos proce-
dimentos;

c) O envio de pareceres;
d) O registo da cartografia da RAN;
e) A comunicação do registo do ónus de inalienabilidade 

previsto no n.º 4 do artigo 29.º

2 — O sistema informático previsto neste artigo é ob-
jecto de portaria do membro do Governo responsável pelo 
desenvolvimento rural.

3 — As comunicações são realizadas por via electrónica, 
nas quais deve ser, preferencialmente, aposta assinatura 
electrónica, que, pelo menos, satisfaça as exigências de 
segurança e fiabilidade mínimas definidas para a assinatura 
electrónica avançada.

4 — O fornecimento de informação por parte das dife-
rentes entidades com competência no âmbito do presente 
decreto -lei e legislação complementar será concretizado 
de forma desmaterializada, por meio de disponibilização 
de acesso aos respectivos sistemas de informação.

Artigo 37.º
Video conferência

1 — As reuniões da entidade nacional e das entidades 
regionais da RAN, bem como as conferências de serviços 
a que houver lugar podem realizar -se através do sistema 
de video conferência.

2 — A gravação da video conferência tem o valor de acta 
da respectiva reunião ou conferência de serviços, desde que 
obtida a anuência dos diferentes intervenientes.

CAPÍTULO VIII

Garantias do regime da RAN

Artigo 38.º
Nulidades

São nulos todos os actos administrativos praticados em 
violação do disposto nos artigos 22.º a 24.º

Artigo 39.º
Contra -ordenações

1 — Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal 
ou disciplinar, constitui contra -ordenação:

a) A utilização não agrícola de solos integrados na RAN 
sem parecer prévio favorável, em infracção ao disposto 
no artigo 23.º;

b) A utilização não agrícola de solos integrados na RAN 
em infracção ao disposto no artigo 24.º

2 — A contra -ordenação prevista na alínea a) do número 
anterior é punível com a coima graduada de € 1000 até 
ao máximo de € 3500, no caso de pessoa singular, ou até 
€ 35 000, no caso de pessoa colectiva.

3 — A contra -ordenação prevista na alínea b) do n.º 1 
é punível com a coima graduada de € 500 até ao máximo 
de € 1750 no caso de pessoa singular, ou até € 17 500, no 
caso de pessoa colectiva.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis, sendo os 
limites referidos nos números anteriores reduzidos para 
metade.

Artigo 40.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do disposto no presente decreto -lei 
compete às DRAP e aos municípios.

2 — As DRAP devem comunicar à Inspecção -Geral de 
Administração Local todas as situações em que verifiquem 
haver violação do disposto no presente decreto -lei, por 
parte das autarquias locais.

Artigo 41.º
Instrução e decisão dos processos contra -ordenacionais

1 — A instrução dos processos de contra -ordenações 
previstas no presente decreto -lei é da competência das 
DRAP e dos municípios.
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2 — Os processos são decididos pelo respectivo director 
regional da agricultura e pescas.

Artigo 42.º
Destino do produto das coimas

O produto das coimas é repartido da seguinte forma:
a) 10  % para a entidade fiscalizadora;
b) 20  % para a entidade instrutora;
c) 10  % para a DGADR;
d) 60  % para o Estado.

Artigo 43.º
Cessação das acções violadoras do regime da RAN

1 — Independentemente do processamento das contra-
-ordenações e da aplicação das coimas, o director regional 
de agricultura e pescas competente pode ordenar a cessação 
imediata das acções desenvolvidas em violação ao disposto 
no presente decreto -lei.

2 — O incumprimento da ordem de cessação constitui 
crime de desobediência, punido nos termos do artigo 348.º 
do Código Penal.

3 — Verificada a situação referida no número anterior, 
será levantado auto de notícia nos termos previstos no Có-
digo de Processo Penal e remetido ao serviço do Ministério 
Público da área onde tenha sido praticada a infracção.

Artigo 44.º
Reposição da situação anterior à infracção

1 — Após audição dos interessados e independente-
mente de aplicação das coimas, compete ao director regio-
nal de agricultura e pescas competente determinar que os 
responsáveis pelas acções violadoras do regime da RAN 
procedam à reposição da situação anterior à infracção, 
fixando o prazo e os termos que devem ser observados.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, as 
DRAP comunicam aos municípios as situações de infrac-
ção para que, em caso de não reposição voluntária, pro-
cedam às operações materiais necessárias à reposição da 
situação anterior à infracção.

3 — No caso previsto no número anterior, os municípios 
remetem ao infractor, para pagamento, a respectiva nota 
de despesas.

4 — Na falta de pagamento no prazo de 60 dias, a co-
brança é efectuada nos termos do processo de execuções 
fiscais, constituindo a nota de despesas título executivo 
bastante, devendo dela constar o nome e o domicílio do 
devedor, a proveniência da dívida e a indicação, por ex-
tenso, do seu montante, bem como a data a partir da qual 
são devidos juros de mora.

5 — No caso de a utilização em causa estar ilegalmente 
licenciada pela entidade pública competente, incumbe a 
esta a responsabilidade pelas despesas a que se referem os 
números anteriores.

CAPÍTULO IX
Disposições transitórias e finais

Artigo 45.º
Taxas

1 — A emissão de pareceres, bem como outros serviços 
prestados no âmbito do presente decreto -lei, estão sujeitos 

a taxas cujo valor é fixado por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do de-
senvolvimento rural.

2 — As taxas correspondem ao custo efectivo dos ser-
viços prestados.

3 — A taxa referida no n.º 1 é actualizada anualmente 
com base no índice de preços ao consumidor, excluída a 
habitação.

Artigo 46.º
Posse dos membros e entrada em funções da entidade 

nacional e das entidades regionais da RAN

1 — Os membros da entidade nacional e das entidades 
regionais da RAN são designados no prazo de 30 dias 
após a publicação do presente decreto -lei, iniciando ime-
diatamente funções.

2 — Até à constituição das entidades regionais da RAN 
ao abrigo do presente decreto -lei mantêm -se em funções 
as comissões regionais existentes.

Artigo 47.º
Regime transitório

1 — Até 31 de Dezembro de 2009, o regime previsto 
no artigo 36.º é aplicável em simultâneo com a prática dos 
actos em suporte papel.

2 — No prazo de três anos, contados da data da publica-
ção no Diário da República de despacho do director -geral 
de Agricultura e do Desenvolvimento Rural referido no 
n.º 3 do artigo 6.º, os planos municipais e especiais de 
ordenamento do território devem ser adaptados à referida 
classificação.

3 — A adaptação referida no número anterior pode ser 
feita no âmbito dos procedimentos de elaboração, alteração 
ou revisão daqueles planos ou mediante recurso ao proce-
dimento previsto no artigo 97.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro.

4 — Enquanto não se proceder à alteração da delimi-
tação nos termos do número anterior, continuam a vigo-
rar as delimitações efectuadas ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 196/89, de 14 de Junho.

5 — As alterações às delimitações vigentes previstas no 
número anterior obedecem ao regime previsto no presente 
decreto -lei.

6 — Nos municípios sem plano director municipal em 
vigor, as áreas da RAN são as constantes da respectiva 
portaria.

7 — No caso da inexistência de cartografia em ambas 
as classificações referidas nos artigos 6.º e 7.º, aplica -se 
a constante dos planos especiais e municipais de ordena-
mento do território em vigor.

8 — Aos processos pendentes, que ainda não foram 
objecto de parecer prévio das comissões regionais da RAN, 
é aplicável o disposto no presente decreto -lei.

9 — Nos procedimentos de avaliação de impacte am-
biental ou de análise das incidências ambientais relativos 
a projectos de utilizações previstas na alínea l) do n.º 1 do 
artigo 22.º que tenham sido iniciados antes da entrada em 
vigor do presente decreto -lei, o parecer prévio referido no 
n.º 1 do artigo 23.º é solicitado pela entidade licenciadora, 
devendo este ser -lhe notificado no prazo de 25 dias, findo 
o qual se considera o mesmo favorável.

10 — Para efeitos do número anterior, a entidade li-
cenciadora envia à entidade regional da RAN competente 
todos os elementos relevantes do processo.
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11 — Enquanto não estiver em funcionamento o sistema 
de informação a que se refere o artigo 36.º, os pedidos de 
parecer prévio à entidades regionais da RAN são requeridos 
junto da respectiva DRAP.

Artigo 48.º
Regiões Autónomas

O disposto no presente decreto -lei aplica -se às Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo da 
sua adequação à especificidade regional a introduzir por 
decreto legislativo regional.

Artigo 49.º
Norma revogatória

São revogados:
a) O Decreto -Lei n.º 196/89, de 14 de Junho;
b) As alíneas b) e d) do artigo 1.º da Portaria n.º 528/89, 

de 11 de Julho.
Artigo 50.º

Entrada em vigor

1 — O presente decreto -lei entra em vigor 10 dias após 
a data da sua publicação.

2 — Para efeitos de emissão de regulamentação, 
exceptuam -se do disposto no número anterior o n.º 2 do 
artigo 36.º e o n.º 1 do artigo 45.º

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de 
Janeiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Rui Carlos 
Pereira — Alberto Bernardes Costa — Francisco Carlos 
da Graça Nunes Correia — Manuel António Gomes de 
Almeida de Pinho — Jaime de Jesus Lopes Silva — Mário 
Lino Soares Correia — José António de Melo Pinto Ribeiro.

Promulgado em 18 de Março de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Março de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.
ANEXO I

(a que se refere o n.º 4 do artigo 6.º)

Aptidão para uso agrícola genérico

Classe A1

Aptidão elevada

Terras com produtividade elevada e custos relativamente 
baixos para aplicação sustentada do uso em questão, de-
vido a limitações nulas ou pouco significativas de regime 
de temperaturas, espessura efectiva do solo, fertilidade, 
toxicidade, disponibilidade de água no solo, drenagem, 
riscos de erosão, presença de afloramentos rochosos, pe-
dregosidade, terraceamento ou declive.

Classe A2

Aptidão moderada

Terras com produtividade ou custos moderados para 
aplicação sustentada do uso em questão, devido a limita-

ções nulas ou pouco significativas de regime de temperatu-
ras, espessura efectiva do solo, fertilidade, disponibilidade 
de água no solo, drenagem, riscos de erosão, terraceamento 
ou declive.

Classe A3

Aptidão marginal

Terras com produtividade marginal ou custos severos 
para aplicação sustentada do uso em questão, devido a 
limitações severas de regime de temperaturas, espessura 
efectiva do solo, fertilidade, disponibilidade de água no 
solo, riscos de erosão, presença de afloramentos rochosos, 
pedregosidade, terraceamento ou declive.

Classe A4

Aptidão condicionada

Terras com aptidão condicionada ao uso sustentado 
(com vinha do Douro), por restrições quanto às práticas de 
gestão e na escolha de culturas, devido a limitações severas 
de riscos de erosão, terraceamento ou declive.

Classe A0

Sem aptidão

Terras sem quaisquer possibilidades edafo -climáticas, 
técnicas ou económicas de aplicação sustentada do uso 
em questão, devido a limitações excessivas de regime de 
temperaturas, espessura efectiva do solo, toxicidade, riscos 
de erosão, presença de afloramentos rochosos, pedregosi-
dade, terraceamento ou declive.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 4 do artigo 7.º)

Classe A

Solos com capacidade de uso muito elevada, com pou-
cas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com 
riscos ligeiros, susceptíveis de utilização agrícola intensiva 
e de outras utilizações.

Inclui solos:
a) Com elevada ou moderada capacidade produtiva;
b) De espessura efectiva mediana ou grande (mais de 

45 cm);
c) Com fraca ou moderada erodibilidade;
d) Planos ou com declives suaves ou moderados 

(0  % -8  %);
e) Bem ou moderadamente supridos de elementos nutri-

tivos ou reagindo favoravelmente ao uso de fertilizantes;
f) Bem providos de água durante todo o ano, mas po-

dendo ser deficientes durante a maior parte da estação 
seca (a capacidade de água utilizável é, em geral, elevada, 
as culturas durante o período Outono -Primavera não são 
afectadas por deficiências de água no solo ou apenas o são 
ocasionalmente);

g) Bem drenados e não sujeitos a inundações ou sujeitos 
a inundações ocasionais, de modo que as culturas só rara-
mente são afectadas por um excesso de água no solo;

h) Sem elementos grosseiros e afloramentos rochosos 
ou com percentagem de tais elementos que não afecte a 
sua utilização nem o uso de maquinaria;
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i) Não salinos ou alcalinos;
j) Podem apresentar algumas limitações ligeiras. As 

principais são as seguintes:

l) Espessura efectiva não muito grande (nunca inferior 
a 45 cm);

m) Riscos de erosão ligeiros, podendo o solo ser defen-
dido com práticas muito simples;

n) Declives moderados (até 8  %);
o) Menor abundância de elementos nutritivos ou rea-

gindo menos favoravelmente ao uso de fertilizantes;
p) Deficiência de água na maior parte da estação seca;
q) Ligeiro excesso de água durante períodos curtos 

(correspondentes a períodos excepcionalmente chuvosos 
ou a inundações ocasionais);

r) Estrutura um pouco desfavorável ou certa dificuldade 
de serem trabalhados (grande esforço de tracção e ou pe-
ríodos de sazão curtos).

Classe B

Solos com capacidade de uso elevada, limitações mo-
deradas, riscos de erosão, no máximo, moderados, sus-
ceptíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva 
e de outras utilizações.

Apresentam maior número de limitações e restrições de 
uso que os solos da classe A e necessitam de uma explora-
ção mais cuidadosa, incluindo práticas de conservação mais 
intensivas. O número de culturas que se podem realizar é, 
em princípio, mais reduzido que na classe A, bem como o 
número de alternativas para a sua utilização.

As principais limitações podem resultar de qualquer 
dos seguintes factores:

a) Espessura efectiva reduzida (embora nunca inferior 
a 35 cm);

b) Riscos de erosão moderados exigindo práticas de 
defesa mais intensivas que na classe A;

c) Declives moderadamente acentuados (até 15  %);
d) Mediana a baixa fertilidade ou reacção menos favo-

rável ao uso de fertilizantes;
e) Deficiência de água durante o período seco estival; 

durante o período Outono -Primavera as culturas são fre-
quentemente afectadas por deficiências de água no solo, o 
que resulta de uma capacidade de água utilizável mediana 
ou baixa;

f) Excesso de água no solo resultante de uma drenagem 
insuficiente ou de prováveis inundações, afectando algu-
mas vezes as culturas;

g) Quantidade variável de elementos grosseiros ou aflo-
ramentos rochosos limitando a sua utilização por afecta-
rem, embora não impedindo, o uso de maquinaria;

h) Ligeira salinidade e ou alcalinidade que afecte, mas 
não impeça, as culturas mais sensíveis.

Classe C

Solos com capacidade de uso mediana, limitações acen-
tuadas, riscos de erosão, no máximo, elevados, suscep-
tíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras 
utilizações.

O número de limitações e restrições de uso é maior do 
que na classe B, necessitando de uma exploração ainda 
mais cuidadosa ou de práticas de conservação mais com-
plexas.

O número de culturas e de alternativas de exploração é 
também, em princípio, mais reduzido.

As principais limitações podem resultar de qualquer 
dos seguintes factores:

a) Reduzida espessura efectiva (nunca inferior a 25 cm);
b) Severos riscos de erosão;
c) Severos efeitos de erosão;
d) Declives acentuados (até 25  %);
e) Baixa fertilidade de difícil correcção ou reacção muito 

pouco favorável ao uso de fertilizantes;
f) Deficiência de água durante o período seco estival; 

durante o período Outono -Primavera as culturas são mais 
frequentemente afectadas por deficiências de água utili-
zável muito baixa;

g) Excesso de água no solo resultante de uma drenagem 
imperfeita ou de inundações frequentes (embora só em 
determinada época do ano), afectando muito frequente-
mente as culturas;

h) Quantidade variável de elementos grosseiros ou de 
afloramentos rochosos limitando a sua utilização por im-
pedirem o uso da maquinaria mais sensível;

i) Moderada salinidade e ou alcalinidade; as culturas 
sensíveis são muito afectadas; praticamente só as culturas 
resistentes são susceptíveis de serem cultivadas.

Classe D

Solos com capacidade de uso baixa, limitações severas, 
riscos de erosão, no máximo, elevados a muito elevados; 
não susceptíveis de utilização agrícola, salvo casos muito 
especiais; poucas ou moderadas limitações para pastagem, 
explorações de matos e exploração florestal.

As limitações que apresentam restringem o número de 
culturas, não sendo a cultura agrícola praticamente viável; 
admite -se a possibilidade de, em casos excepcionais e 
em condições especiais, poderem ser cultivados durante 
períodos não muito longos, mas sempre sujeitos a grandes 
restrições.

As principais limitações podem resultar de qualquer 
dos seguintes factores:

a) Espessura efectiva não muito reduzida (nunca inferior 
a 15 cm);

b) Riscos de erosão elevados a muito elevados;
c) Severos a muito severos efeitos de erosão;
d) Declives acentuados a muito acentuados;
e) Deficiências de água durante o período seco estival, 

durante o período Outono -Primavera só ocasionalmente a 
água do solo é suficiente para as culturas (os solos apresen-
tam uma capacidade de água utilizável muito baixa);

f) Excesso de água durante grande parte ou todo o ano 
que impede ou limita muito a sua utilização agrícola, mas 
não impedindo ou limitando pouco a sua utilização com 
pastagem, exploração de matos ou exploração florestal (o 
excesso de água pode resultar de uma drenagem pobre ou 
muito pobre ou de inundações frequentes e de distribuição 
irregular);

g) Grande quantidade de elementos grosseiros ou aflo-
ramentos rochosos que limitam muito a utilização do solo 
por impedirem o uso de maquinaria pesada e dificultarem 
o uso da restante;

h) Moderada e elevada salinidade e ou alcalinos; não são 
possíveis as culturas sensíveis e as resistentes são muito 
afectadas, embora não sejam totalmente impedidas.



2000  Diário da República, 1.ª série — N.º 63 — 31 de Março de 2009 

Classe E

Solos com capacidade de uso muito baixa, limitações 
muito severas, riscos de erosão muito elevados, não suscep-
tíveis de uso agrícola; severas a muito severas limitações 
para pastagens, explorações de matos e exploração flores-
tal; em muitos casos o solo não é susceptível de qualquer 
utilização económica; nestes casos pode destinar -se a ve-
getação natural ou floresta de protecção ou recuperação.

As principais limitações podem resultar dos seguintes 
factores:

a) Espessura efectiva excepcionalmente reduzida (in-
ferior a 15 cm);

b) Riscos de erosão muito elevados;
c) Efeitos de erosão severos a muito severos;
d) Declives muito acentuados;
e) Deficiência de água durante praticamente todo o ano, 

exceptuando -se apenas o período de chuvas;
f) Excesso de água durante grande parte ou todo o ano, 

limitando muito severamente ou mesmo impedindo o seu 
aproveitamento como pastagem e ou exploração florestal; 
o excesso de água pode resultar de um nível freático su-
perficial (drenagem muito pobre) ou de inundações muito 
frequentes e de distribuição irregular;

g) Afloramentos rochosos ou elementos grosseiros em 
tal percentagem que limitam ou impedem mesmo qualquer 
utilização do solo;

h) Elevada salinidade e ou alcalinidade; só a vegetação 
natural muito resistente consegue vegetar. 

 Decreto-Lei n.º 74/2009
de 31 de Março

O Governo considera que a estratégia para o desenvol-
vimento do sector agrícola e pecuário, do sector florestal 
e das agro -indústrias depende, necessariamente, da sua 
sustentabilidade a longo prazo e reconhece que a impor-
tância dos mesmos em Portugal ultrapassa, em muito, a 
sua expressão económica, nomeadamente quando se con-
sideram as vertentes de salvaguarda do património natural 
e cultural, de preservação do meio ambiente, de coesão 
social das populações e de segurança alimentar.

As empresas dos sectores em questão, no seu conjunto, 
assumem -se como um empregador de relevo no contexto 
da economia nacional, contribuindo para a manutenção das 
comunidades locais que apresentam uma forte dependência 
daquelas actividades, pelo que o Governo reconhece que 
é fundamental para a estratégia de desenvolvimento dos 
sectores implicados a estabilidade social e a qualidade de 
vida dos profissionais e das suas famílias, em especial 
daquelas comunidades que mais dependem da vitalidade 
daqueles sectores.

Entende o Governo adoptar, no território continental de 
Portugal, iniciativas de apoio que estimulem o investimento 
privado das empresas que desenvolvem a sua actividade 
no sector agrícola e pecuário, no sector florestal e nas 
agro -indústrias, visando a promoção do reforço da sua 
competitividade e o fomento das exportações, incentivando 
assim a manutenção e criação de emprego, fortalecendo 
a protecção social, criando, para o efeito, uma linha de 
crédito, com juros bonificados, que permita disponibilizar 
a custos reduzidos os meios financeiros necessários à dina-
mização da actividade económica destas empresas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto -lei cria uma linha de crédito, com 
juros bonificados, dirigida às empresas do sector agrícola 
e pecuário e do sector florestal e às agro -indústrias, que 
tenham domicílio profissional ou sede social em território 
continental.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — A linha de crédito criada pelo presente decreto-
-lei permite disponibilizar meios para financiar operações 
destinadas à realização de investimento em activos fixos 
corpóreos ou incorpóreos e reforçar o fundo de maneio 
necessário ao desenvolvimento da actividade e liquidar 
dívidas junto de instituições de crédito, ou de fornecedores 
de factores de produção, incluindo bens de investimento, 
que tenham sido contraídas no exercício da actividade.

2 — Não são elegíveis operações que se destinem à 
reestruturação financeira de empresas em dificuldades, 
ao financiamento de investimentos apoiados no âmbito do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional para 2007 -2013 
(QREN) ou outros investimentos em curso, com financia-
mento nacional ou comunitário.

3 — Excluem -se, também, operações que se destinem 
a liquidar ou a reestruturar créditos concedidos ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 190/2008, de 25 de Setembro.

4 — A linha de crédito é criada em conformidade com 
o regime comunitário de auxílios de minimis, designa-
damente com as disposições constantes no Regulamento 
(CE) n.º 1535/2007, da Comissão, de 20 de Dezembro, 
relativo à aplicação dos artigos 87.º e 88.º do Tratado CE 
aos auxílios de minimis no sector da produção de produ-
tos agrícolas, e no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da 
Comissão, de 15 de Dezembro, relativo à aplicação dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado aos auxílios de minimis, que 
abrange as empresas de transformação e comercialização 
de produtos agrícolas.

Artigo 3.º
Objectivos

A presente linha de crédito tem como objectivo dinami-
zar a actividade económica das empresas do sector agrí-
cola e pecuário e do sector florestal e das agro -indústrias, 
visando a promoção do reforço da sua competitividade e 
da sua capacidade de exportação.

Artigo 4.º
Beneficiários e condições de acesso

São beneficiários da presente linha de crédito as peque-
nas e médias empresas (PME), na acepção da Recomenda-
ção da Comissão de 6 de Maio de 2003, independentemente 
da sua forma jurídica, que operem no sector agrícola e 
pecuário, no sector florestal e nas agro -indústrias, quando 
satisfaçam as seguintes condições de acesso:

a) Tenham domicílio profissional ou sede social em 
território continental;

b) Estejam em actividade efectiva, num dos sectores 
referidos;
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c) Estejam registadas e licenciadas para o exercício das 
actividades;

d) Tenham a situação regularizada relativamente a im-
postos e a contribuições para a segurança social;

e) Não tenham beneficiado de outras ajudas públicas 
para as despesas a financiar na presente linha de crédito.

Artigo 5.º
Montante global de crédito

A linha de crédito disponibiliza um montante máximo 
de crédito de € 175 000 000, repartido do seguinte modo:

a) Sector agrícola e pecuário — € 75 000 000, dirigidos 
às pequenas e médias empresas de produção agrícola e 
pecuária;

b) Sector florestal e agro -indústrias — € 100 000 000, 
dirigidos às pequenas e médias empresas do sector flo-
restal e de transformação e comercialização de produtos 
agrícolas e pecuários.

Artigo 6.º
Montante global de auxílio

1 — O montante máximo acumulado dos auxílios de 
minimis concedidos às empresas do sector da produção 
de produtos agrícolas, expresso em termos de equivalente 
subvenção bruto, não pode ultrapassar, durante qualquer 
período de três exercícios financeiros, o limite fixado para 
Portugal no regime de minimis deste sector, designada-
mente no Regulamento (CE) n.º 1535/2007, da Comissão, 
de 20 de Dezembro.

2 — O montante global do auxílio a conceder no âmbito 
do presente decreto -lei é cumulável com quaisquer outros 
auxílios de minimis enquadrados no regulamento comu-
nitário referido no número anterior, não podendo exceder 
de forma acumulada, durante o período de três exercícios 
financeiros, o limite referido.

Artigo 7.º
Forma e montante individual de crédito

1 — O crédito é concedido, sob a forma de empréstimo 
reembolsável, pelas instituições de crédito que celebrem 
protocolo com o Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.).

2 — São estabelecidos os seguintes valores de crédito 
máximo por empresa:

a) Sector agrícola e pecuário — até € 200 000, aplicável 
às pequenas e médias empresas de produção de produtos 
agrícolas e pecuários;

b) Sector florestal e agro -indústrias — até € 1 500 000, 
aplicável às pequenas e médias empresas do sector flo-
restal e de transformação e comercialização de produtos 
agrícolas e pecuários.

3 — Os valores de crédito máximo, estabelecidos no 
número anterior, são ajustados para cada empresa, em 
função das condições financeiras dos empréstimos, tendo 
em conta o limite de minimis disponível.

Artigo 8.º
Forma e montante individual do auxílio

1 — O auxílio é concedido sob a forma de bonificação 
de juros, atribuída às operações de crédito enquadradas na 
linha de crédito criada pelo presente decreto -lei.

2 — O montante individual a atribuir a cada pequena 
e média empresas, expresso em termos de equivalente 
subvenção bruto, não pode ultrapassar, durante qualquer 
período de três exercícios financeiros, os limites fixados 
no regime de minimis em que se enquadra cada uma das 
empresas abrangidas, designadamente:

a) Empresas do sector agrícola e pecuário — € 7500, 
de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1535/2007, da 
Comissão, de 20 de Dezembro;

b) Empresas do sector florestal e agro -indústrias — 
€ 200 000, de acordo com o Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.

3 — O valor do auxílio a conceder, por empresa, no 
âmbito do presente decreto -lei é cumulável com quaisquer 
outros auxílios de minimis, enquadrados nos regulamentos 
comunitários anteriormente referidos, não podendo ex-
ceder de forma acumulada, durante qualquer período de 
três exercícios financeiros, os limites referidos no número 
anterior.

Artigo 9.º
Condições financeiras dos empréstimos

1 — Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo 
de quatro anos, a contar da data da celebração do contrato e 
amortizáveis anualmente, em prestações de capital de igual 
montante, vencendo -se a primeira amortização no máximo 
dois anos após a data prevista para a primeira utilização de 
crédito, permitindo um ano de carência de capital.

2 — A utilização dos empréstimos é realizada no prazo 
máximo de 12 meses após a data de celebração do con-
trato, podendo ser efectuadas até quatro utilizações por 
contrato.

3 — Os empréstimos vencem juros à taxa contratual, 
calculados, dia a dia, sobre o capital em dívida, e os juros 
são postecipados e pagos anualmente.

4 — A taxa de juro nominal máxima das operações 
é fixada no protocolo a celebrar entre o IFAP, I. P., e as 
instituições de crédito e é diferenciada de acordo com a 
análise de risco da empresa.

5 — Os critérios de análise de risco, para efeitos de 
determinação da taxa de juro nominal máxima a aplicar 
às operações enquadradas na presente linha de crédito, são 
fixados e divulgados em circular do IFAP, I. P., disponibi-
lizada no sítio da Internet deste organismo.

6 — Para efeitos de determinação da taxa de juro nomi-
nal, as operações de concentração empresarial são enqua-
dradas no escalão de bonificação máximo e as empresas 
que não possuam contabilidade organizada são enquadra-
das no escalão de risco mais elevado.

7 — Em cada período de contagem de juros e ao longo 
da duração do empréstimo, são atribuídas as seguintes 
bonificações da taxa de juros:

a) Operações de concentração — 100 % de bonificação;
b) Operações de risco baixo — 90 % de bonificação;
c) Operações de risco moderado — 85 % de bonificação;
d) Operações de risco elevado — 80 % de bonificação.

8 — As percentagens anteriormente fixadas incidem 
sobre a taxa de referência para cálculo de bonificações, 
criada pelo Decreto -Lei n.º 359/89, de 18 de Outubro, 
em vigor no início de cada período de contagem de juros, 
excepto se a taxa contratual da operação for inferior à taxa 
de referência, caso em que aquela percentagem é aplicada 
sobre a taxa contratual.
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Artigo 10.º

Formalização das operações

1 — As candidaturas são apresentadas pelas empresas, 
junto das instituições de crédito que celebrem protocolo 
com o IFAP, I. P.

2 — As empresas não podem apresentar mais de uma 
candidatura ao abrigo da linha de crédito criada pelo pre-
sente decreto -lei, nem fazê -lo simultaneamente em várias 
instituições de crédito.

3 — As candidaturas são analisadas pelas instituições 
de crédito, que remetem ao IFAP, I. P., apenas aquelas 
que sejam objecto de decisão favorável, para efeitos de 
validação e enquadramento na linha de crédito.

4 — Compete ao IFAP, I. P., segundo ordem de data 
de recepção, decidir o enquadramento das candidaturas 
na linha de crédito, sendo que as instituições de crédito 
contratam as operações, após enquadramento das candi-
daturas pelo IFAP, I. P.

5 — Por razões devidamente justificadas, pode a insti-
tuição de crédito ou a empresa desistir da contratação da 
operação devendo este facto ser comunicado, por escrito, 
pela instituição de crédito ao IFAP, I. P., para efeitos de liber-
tação do limite de crédito e do auxílio de minimis aprovado.

6 — Os prazos para apresentação, análise, decisão, en-
quadramento das candidaturas e celebração dos contratos 
são fixados e divulgados através de circular do IFAP, I. P, 
disponibilizada no sítio da Internet deste organismo.

Artigo 11.º

Pagamento das bonificações de juros

1 — A bonificação de juros é processada enquanto se 
verificarem as condições de acesso definidas nos termos 
do artigo 4.º, bem como o pontual cumprimento das obri-
gações do mutuário.

2 — As instituições de crédito devem fornecer ao IFAP, 
I. P., todas as informações por este solicitadas relativas aos 
empréstimos objecto de bonificação.

Artigo 12.º
Dever de informação

1 — O IFAP, I. P., deve informar por escrito os benefi-
ciários do montante do auxílio, expresso em equivalente 
de subvenção bruto e do seu carácter de minimis.

2 — As empresas devem apresentar cópia das contas 
dos três últimos exercícios financeiros (relatório e con-
tas — balanço, demonstração de resultados e respectivos 
anexos e declaração de rendimentos — IRS ou IRC) ou o 
código de acesso às respectivas certidões de contas anu-
ais, das quais são extraídas as informações necessárias à 
análise de risco.

3 — Os beneficiários dos auxílios devem informar o 
IFAP, I. P., sobre o recebimento de quaisquer outros au-
xílios de minimis, concedidos ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1535/2007, da Comissão, de 20 de Dezembro, 
ou do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 
15 de Dezembro.

Artigo 13.º

Incumprimento pelo mutuário

1 — O incumprimento de qualquer das obrigações do 
mutuário deve ser prontamente comunicado pela instituição 
de crédito ao IFAP, I. P.

2 — O incumprimento previsto no número anterior 
determina a imediata cessação do pagamento das boni-

ficações, bem como a recuperação das que tiverem sido 
indevidamente processadas, sem prejuízo da responsabi-
lidade criminal em que possa incorrer o mutuário.

Artigo 14.º

Acompanhamento e controlo

No âmbito da linha de crédito criada pelo presente 
decreto -lei, compete ao IFAP, I. P.:

a) Estabelecer as normas técnicas e financeiras com-
plementares que se revelem necessárias para garantir o 
cumprimento do disposto no presente decreto -lei;

b) Assegurar a observância do regime comunitário de 
auxílios de minimis;

c) Articular a assinatura do protocolo com as instituições 
de crédito;

d) Analisar as candidaturas, tendo em vista o seu enqua-
dramento na linha de crédito criada pelo presente decreto-
-lei e a aferição do montante do empréstimo a conceder;

e) Efectuar o processamento e pagamento das bonifi-
cações de juros;

f) Acompanhar e fiscalizar as condições de acesso e 
permanência na linha de crédito.

Artigo 15.º

Financiamento

A cobertura orçamental dos encargos financeiros com a 
linha de crédito criada pelo presente decreto -lei é assegu-
rada por verbas do Programa de Investimentos e Despesas 
de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), 
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, sendo da responsabilidade do IFAP, I. P.

Artigo 16.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de 
Fevereiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Emanuel Augusto dos Santos — Jaime de Jesus 
Lopes Silva.

Promulgado em 23 de Março de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 26 de Março de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Portaria n.º 332/2009
de 31 de Março

Pela Portaria n.º 1068/2008, de 19 de Setembro, foi 
renovada a zona de caça municipal de Monforte (3) (pro-
cesso n.º 2706 -AFN), situada no município de Monforte, 
e cuja entidade titular é a Associação de Caçadores do 
Concelho de Monforte.

Pela mesma portaria foram também anexados à referida 
zona de caça vários prédios rústicos, tendo a mesma ficado 
com a área total de 533 ha.

Veio entretanto o proprietário dos terrenos incluídos na 
zona de caça acima referida requerer a sua exclusão de 
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acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 28.º, em conjuga-
ção com o estipulado no n.º 1 do artigo 167.º, do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro.

Tendo em conta que os terrenos a excluir representam 
a totalidade da área da zona de caça municipal de Mon-
forte (3) (processo n.º 2706 -AFN), pela presente portaria 
é extinta esta transferência de gestão.

Entretanto, a Associação de Caçadores do Montado 
Alentejano requereu uma concessão para aqueles mesmos 
terrenos tendo em vista a criação de uma zona de caça 
associativa.

Assim:
Com fundamento no disposto na alínea d) do n.º 1 e no 

n.º 2, ambos do artigo 22.º, e na alínea a) do artigo 40.º do 
Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção 
que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 
de Novembro, ouvido o Conselho Cinegético Municipal 
de Monforte:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º É extinta a zona de caça municipal de Monforte (3) 
(processo n.º 2706 -AFN).

2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de seis anos, à Associação de Caçadores do Montado Alen-
tejano, com o número de identificação fiscal 507166728 
e sede na Avenida da Libertação, 42, 7460 -002 Cabeço 
de Vide, a zona de caça associativa da Herdade de Santo 
António das Paredes (processo n.º 5147 -AFN), englobando 
vários prédios rústicos sitos na freguesia de Vaiamonte, 
município de Monforte, com a área de 533 ha, conforme 
planta anexa à presente portaria e que dela faz parte in-
tegrante.

3.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação 
da respectiva sinalização.

4.º É revogada a Portaria n.º 1068/2008, de 19 de Se-
tembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 2 de 
Fevereiro de 2009. 

  

 Portaria n.º 333/2009
de 31 de Março

Pela Portaria n.º 827/99, de 29 de Setembro, foi reno-
vada até 31 de Maio de 2009 a zona de caça associativa 
da Herdade da Represa e anexas (processo n.º 79 -AFN), 
situada nos municípios de Montemor -o -Novo e Arraiolos, 
concessionada ao Clube de Caçadores da Herdade dos 
Nabos.

Veio agora a entidade gestora requerer a renovação e 
simultaneamente a anexação de outros prédios rústicos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto nos artigos 11.º e 48.º, em conjugação com o 
estipulado na alínea a) do artigo 40.º, do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, 
ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º É renovada, por um período de 10 anos, renovável 
automaticamente por um único e igual período e com 
efeitos a partir do dia 1 de Junho de 2009, a concessão 
desta zona de caça, abrangendo vários prédios rústicos 
sitos na freguesia de Nossa Senhora da Vila, município de 
Montemor -o -Novo, com a área de 674 ha, e na freguesia 
de São Pedro da Gafanhoeira, município de Arraiolos, 
com a área de 232 ha.

2.º São anexados à presente zona de caça vários prédios 
rústicos sitos na freguesia de Nossa Senhora da Vila, mu-
nicípio de Montemor -o -Novo, com a área de 64 ha.

3.º Esta zona de caça após a sua renovação e anexa-
ção dos terrenos acima referidos ficará com a área total 
de 970 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante.

4.º Esta anexação só produz efeitos, relativamente a 
terceiros, com a instalação da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 4 de 
Fevereiro de 2009. 

  



2004  Diário da República, 1.ª série — N.º 63 — 31 de Março de 2009 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Decreto-Lei n.º 75/2009
de 31 de Março

O novo enquadramento institucional previsto nas orien-
tações estratégicas para o sector marítimo -portuário aponta 
para o reforço da especialização empresarial das adminis-
trações portuárias e para a possibilidade de municípios e 
associações de municípios participarem na gestão de bens 
e infra -estruturas integradas no domínio público do Estado 
sob jurisdição portuária, mormente quando estão em causa 
áreas urbanas sem utilização portuária reconhecida, ac-
tual ou futura, ou seja, que não são objecto de exploração 
portuária, nem fazem parte dos planos de ordenamento e 
expansão dos portos.

Relativamente à frente ribeirinha de Lisboa, foi cele-
brado, em 28 de Janeiro de 2008, um protocolo de inten-
ções entre o Estado Português e o município de Lisboa 
relativo à utilização daquelas áreas, no qual se prevê a 
possibilidade de mutação dominial subjectiva do Estado 
para o município de Lisboa de áreas sem qualquer utili-
zação portuária ou conexa, actual ou prevista, e que não 
estejam afectas ao uso exclusivo das águas.

Entretanto, o Decreto -Lei n.º 100/2008, de 16 de Junho, 
veio estabelecer, em relação às áreas compreendidas no do-
mínio público hídrico do Estado, os procedimentos relati-
vos a usos compatíveis com esse carácter de dominialidade, 
nos termos legais, bem como os procedimentos relativos 
à eventual reafectação dessas áreas quando estas deixem 
de estar afectas exclusivamente ao interesse público do 
uso das águas. O objecto do regime abrange, assim, a 
reafectação do domínio público marítimo integrado em 
áreas sem utilização portuária reconhecida. Nesses termos, 
quando os bens de domínio público marítimo não devam 
permanecer afectos ao uso exclusivo das águas prevê -se 
que possam ser reafectados. Após a reafectação, os bens 
em causa podem ser objecto de cedência de utilização ou 
de mutação dominial subjectiva, nos termos legalmente 
aplicáveis, salvaguardando -se sempre a natureza pública 
dos bens, sob pena da imediata reversão dos bens em causa 
para o domínio público geral do Estado.

O procedimento estabelecido envolve a determinação 
por despacho do membro do Governo responsável pela área 
dos transportes que o Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, I. P. (IPTM, I. P.), e as administrações portuá-
rias territorialmente competentes procedam à identificação 
de áreas sem utilização portuária reconhecida inseridas no 
meio urbano ou confinantes com este.

Após esse levantamento, são identificados os bens imó-
veis a ser objecto de exclusão da jurisdição das adminis-
trações portuárias, por despacho do membro do Governo 
responsável pela área dos transportes.

Este procedimento global foi desencadeado, com o 
objectivo de identificar as áreas sem utilização portuária 
reconhecida, nos termos dos artigos 5.º e 6.º do referido 
decreto -lei. Na sequência de despacho da tutela sectorial, 
a APL — Administração do Porto do Lisboa, S. A., pro-
cedeu à enunciação das áreas sem utilização portuária 
reconhecida na frente ribeirinha de Lisboa, tendo esse pro-
cedimento culminado com a identificação das áreas a ser 
objecto de exclusão da jurisdição da APL — Administração 

do Porto do Lisboa, S. A., mediante despacho do membro 
do Governo responsável pela área dos transportes.

Nos termos do regime descrito, os bens imóveis si-
tos em áreas sem utilização portuária reconhecida assim 
identificados podem ser desafectados do domínio público 
marítimo, mediante decreto -lei, desde que verificados os 
requisitos do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 100/2008, de 
16 de Junho, e nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 54/2005, 
de 15 de Novembro.

Considera -se que os bens imóveis identificados, devido 
à sua relevância e à sua localização, designadamente por 
estarem inseridos em meio urbano, não carecem de ficar 
afectos exclusivamente ao interesse público do uso das 
águas. Existem outros interesses públicos relativos às áreas 
em causa que, pela sua excepcional relevância, justifi-
cam a adopção dos mecanismos previstos no Decreto -Lei 
n.º 100/2008, de 16 de Junho.

Por outro lado, em linha com os pareceres obtidos, 
entende -se estar assegurada, de forma equilibrada, racional 
e sustentável, a protecção dos recursos hídricos.

Os bens imóveis identificados por despacho da tutela 
sectorial correspondem igualmente a áreas sem utilização 
portuária reconhecida uma vez que nelas não se verifica 
a existência de actividade no âmbito do tráfego marítimo 
de mercadorias e passageiros, da náutica de recreio, da 
pesca ou da construção e reparação de embarcações, tam-
bém não se verificam actividades logísticas nem se inte-
gram no programa de ordenamento e expansão do porto.

Assim, na medida em que se pretende uma gestão 
mais eficaz e racional dos usos das parcelas de terreno 
da frente ribeirinha de Lisboa identificadas no despacho 
tutelar, considera -se poder ser aplicado o regime previsto 
no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 100/2008, de 16 de Junho.

Em conclusão, verifica -se o interesse público subjacente 
à desafectação do domínio público marítimo, que justi-
fica o carácter de excepcionalidade da presente iniciativa 
legislativa.

Nestes termos, encontram -se preenchidos os requisitos 
para que se proceda à desafectação daqueles bens do domí-
nio público marítimo e à sua integração no domínio público 
geral do Estado, aplicando -se -lhes o regime previsto no 
Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto.

Esta desafectação carece de parecer prévio da autoridade 
nacional da água ou da administração da região hidro-
gráfica competente, quando os correspondentes poderes 
lhe estejam conferidos, e igualmente, no caso de bens 
do domínio público marítimo, da Comissão do Domínio 
Público Marítimo.

Foram ouvidos o Instituto da Água, I. P., e a Comissão 
do Domínio Público Marítimo.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

1 — O presente decreto -lei estabelece a desafectação 
do domínio público marítimo dos bens identificados nas 
plantas em anexo ao presente decreto -lei, que dele fazem 
parte integrante, bem como os procedimentos a adoptar 
para as parcelas remanescentes, não integradas na margem, 
constantes do número seguinte.
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2 — São desafectadas as parcelas do domínio público 
marítimo que integram as seguintes áreas do domínio pú-
blico geral do Estado:

a) Área I — área envolvente da Torre de Belém, com 
52 991 m2;

b) Área II — área entre o Hotel Altis e o Padrão dos 
Descobrimentos, com 46 336 m2;

c) Área III — terrapleno da Junqueira, com 95 009 m2;
d) Área IV — Cais do Sodré, com 3068 m2;
e) Área V — Ribeira das Naus, com 24 113 m2;
f) Área VI — Matinha, com 82 193 m2.

3 — O disposto no número anterior não prejudica a ne-
cessidade de delimitação das margens do domínio público 
marítimo não desafectado, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 353/2007, de 26 de Outubro.

Artigo 2.º
Domínio público geral do Estado

1 — Os bens referidos no artigo anterior passam a in-
tegrar o domínio público geral do Estado, nos termos do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 100/2008, de 16 de Junho.

2 — Aos bens previstos no número anterior aplica -se 
o regime previsto no Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de 
Agosto, sem prejuízo do disposto no artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 100/2008, de 16 de Junho.

Artigo 3.º
Afectação e administração

1 — As áreas de domínio público identificadas 
nas plantas em anexo continuam integradas na área 

de jurisdição da APL — Administração do Porto de 
Lisboa, S. A., e afectas a esta entidade para sua admi-
nistração, nos termos em que o vinha fazendo, até à 
entrada em vigor da resolução de Conselho de Ministros 
prevista no artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 100/2008, de 
16 de Junho.

2 — Os títulos de utilização de parcelas de domínio 
público do Estado emitidos até à data da publicação 
do presente decreto -lei, pela APL — Administração do 
Porto de Lisboa, S. A., mantêm -se em vigor nos termos 
em que foram emitidos.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de 
Fevereiro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa — Carlos Manuel Costa Pina — Henrique Nuno 
Pires Severiano Teixeira — Mário Lino Soares Correia — 
Francisco Carlos da Graça Nunes Correia.

Promulgado em 18 de Março de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 20 de Março de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 
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