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INTRODUÇÃO 
 
O presente Guia pretende contribuir para a clarificação e uniformização interpretativa do regime referente ao 
exercício de diversas atividades económicas no âmbito do Decreto-Lei n.º 48/2011 - Licenciamento Zero, 
nomeadamente no que se refere ao ANEXO IV e para utilização por todos os intervenientes nos procedimentos 
previstos no presente diploma. 
 

 
 

Decreto-Lei n.º 48/2011 
de 1 de Abril 

 

 

CAPÍTULO I - Disposições iniciais 
 

Artigo 1.º - Objecto 
Artigo 2.º - Âmbito 
Artigo 3.º - Balcão do empreendedor 

 
CAPÍTULO II - Instalação, modificação e encerramento de estabelecimentos 
 
SECÇÃO I - Regimes aplicáveis 
 

Artigo 4.º - Regime geral 

Artigo 5.º - Dispensa de requisitos 
Artigo 6.º - Regime da prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário 

 
SECÇÃO II - Regimes conexos 

 
SUBSECÇÃO I - Operações urbanísticas 
Artigo 7.º - Regime geral 
Artigo 8.º - Regime das operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia 
Artigo 9.º - Regime da utilização de edifício ou de fracção autónoma destinadas à instalação de um estabelecimento 

 
SUBSECÇÃO II - Ocupação do espaço público 
Artigo 10.º - Finalidades admissíveis 
Artigo 11.º - Critérios de ocupação do espaço público 
Artigo 12.º - Regimes aplicáveis à ocupação do espaço público 
Artigo 13.º - Domínio público hídrico, ferroviário e rodoviário 
 
SUBSECÇÃO III - Cadastro comercial 
Artigo 14.º - Regime de inscrição no cadastro comercial 
 
SUBSECÇÃO IV - Procedimentos, títulos e outros pedidos, comunicações, notificações e registos 
Artigo 15.º - Procedimentos das comunicações prévias com prazo 
Artigo 16.º - Títulos 
Artigo 17.º - Outros pedidos, comunicações, notificações e registos 

 
SECÇÃO III - Taxas 

 
Artigo 18.º - Divulgação das taxas no «Balcão do empreendedor» 
Artigo 19.º - Pagamento de taxas 

 
SECÇÃO IV- Verificação da informação e proteção de dados 

 
Artigo 20.º - Verificação da informação 
Artigo 21.º - Entidade competente para a organização e manutenção dos registos sectoriais de comércio e serviços 

Artigo 22.º - Dados pessoais 
Artigo 23.º - Segurança da informação 
Artigo 24.º - Conservação dos dados 
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SECÇÃO V - Fiscalização e regime sancionatório 

 
Artigo 25.º - Fiscalização 
Artigo 26.º - Ocupação ilícita do espaço público 

Artigo 27.º - Custos da remoção 
Artigo 28.º - Regime sancionatório 
Artigo 29.º - Produto das coimas 
Artigo 30.º - Sanções acessórias 

 
 

CAPÍTULO III - Alterações legislativas 
 

Artigo 31.º - Alteração à Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto 
Artigo 32.º - Aditamento à Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto 
Artigo 33.º - Alteração ao Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de Maio 

Artigo 34.º - Aditamento ao Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de Maio 
Artigo 35.º - Alteração ao Decreto -Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro 
Artigo 36.º - Alteração à organização sistemática ao Decreto--Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro 

 
 

CAPÍTULO VI - Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 37.º - Identificação clara das obrigações 
Artigo 38.º - Aplicação às regiões autónomas 
Artigo 39.º - Norma transitória 

Artigo 40.º - Requisitos dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas 
Artigo 41.º - Norma revogatória 
Artigo 42.º - Produção de efeitos 
Artigo 43.º - Republicação 
Artigo 44.º - Entrada em vigor 

 
 
 
ANEXO I - (a que refere o artigo 2.º) 
Listas de CAE (Rev. 3) 
 
ANEXO II - (a que se referem os n.os 4 do artigo 2.º e 5 do artigo 10.º) 
Definições 
 
ANEXO III - [a que se refere a alínea f) do n.º 3 do artigo 4.º] 
Requisitos que devem observar as instalações e equipamentos dos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e 
armazéns para o seu funcionamento 
 
ANEXO IV - (a que referem os n.os 4 do artigo 11.º e 6 do artigo 1.º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto) 
Critérios subsidiários a observar na ocupação do espaço público e na afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias 
de natureza comercial 
 
ANEXO V - (a que refere o artigo 43.º) 
Republicação do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de Maio 
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ANEXO IV 
Critérios subsidiários a observar na ocupação do espaço público e na afixação, inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias de natureza comercial 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
 

Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente anexo estabelece os critérios subsidiários a que está sujeita a ocupação do espaço público e a afixação, 
inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial não sujeitas a licenciamento, nos termos previstos no 
n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto. 
 

Artigo 2.º 
Princípios gerais de ocupação do espaço público 

 
Sem prejuízo das regras contidas no n.º 2 do artigo 11.º do presente decreto -lei, a ocupação do espaço público não pode 
prejudicar: 

a) A saúde e o bem -estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos admissíveis por lei; 
b) O acesso a edifícios, jardins e praças; 
c) A circulação rodoviária e pedonal, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida; 
d) A qualidade das áreas verdes, designadamente por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a sua 

conservação; 

e) A eficácia da iluminação pública; 
f) A eficácia da sinalização de trânsito; 
g) A utilização de outro mobiliário urbano; 
h) A ação dos concessionários que operam à superfície ou no subsolo; 
i) O acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou onde funcionem hospitais, 

estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, locais de culto, cemitérios, elementos de 
estatuária e arte pública, fontes, fontanários e chafarizes; 

j) Os direitos de terceiros. 
 

Artigo 3.º 
Princípios gerais de inscrição e afixação de publicidade 

 
1 — Salvo se a mensagem publicitária se circunscrever à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que a 
exerce, não é permitida afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou monumentos de interesse histórico, 
cultural, arquitectónico ou paisagístico, designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente os de interesse público, nacional ou municipal; 
b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitectura. 

 
2 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não é permitida sempre que possa causar danos irreparáveis nos 
materiais de revestimento exterior dos edifícios e que os suportes utilizados prejudiquem o ambiente, afectem a estética ou a 
salubridade dos lugares ou causem danos a terceiros, nomeadamente quando se trate de: 

a) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante; 
b) Pintura e colagem ou afixação de cartazes nas fachadas dos edifícios ou em qualquer outro mobiliário urbano; 
c) Suportes que excedam a frente do estabelecimento. 

 
3 — A publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a atividades ruidosas. 
 



4 — A afixação ou a inscrição de mensagens publicitárias não pode prejudicar a segurança de pessoas e bens, 
designadamente: 

a) Afectar a iluminação pública; 
b) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de trânsito; 
c) Afectar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade reduzida. 

 
Artigo 4.º 

Deveres dos titulares dos suportes publicitários 
 

Constituem deveres do titular do suporte publicitário: 

a) Cumprir as condições gerais e específicas a que a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias estão sujeitas; 

b) Conservar o suporte, bem como a mensagem, em boas condições de conservação e segurança; 
c) Eliminar quaisquer danos em bens públicos resultantes da afixação ou inscrição da mensagem publicitária. 

 
 

CAPÍTULO II 
Condições de instalação de mobiliário urbano 

 
Artigo 5.º 

Condições de instalação e manutenção de um TOLDO e da respectiva SANEFA 
 
1 — A instalação de um toldo e da respectiva sanefa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao limite externo 
do passeio; 
b) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite externo 
do passeio; 

c) Observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m, mas nunca acima do nível do tecto do estabelecimento 
comercial a que pertença; 
d) Não exceder um avanço superior a 3 m; 
e) Não exceder os limites laterais das instalações pertencentes ao respectivo estabelecimento; 

f) O limite inferior de uma sanefa deve observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m; 
g) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros elementos com 
interesse arquitectónico ou decorativo. 

«Toldo» - elemento de protecção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, rebatível, aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no qual pode estar inserida uma mensagem publicitária. 
«Sanefa» - elemento vertical de protecção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem publicitária. 



2 — O toldo e a respectiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 
 
3 — O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da respectiva sanefa. 
 

Artigo 6.º 
Condições de instalação e manutenção de uma ESPLANADA ABERTA 

 
1 — Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar -se as seguintes condições: 

a) Ser contígua à fachada do respectivo estabelecimento; 

b) A ocupação transversal não pode exceder a largura da fachada do respectivo estabelecimento; 

c) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso livre e direto à 
entrada do estabelecimento; 

d) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 8.º; 

e) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada; 

«Esplanada aberta» - a instalação no espaço 
público de mesas, cadeiras, guarda -ventos, 
guarda -sóis, estrados, floreiras, tapetes, 
aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, 
sem qualquer tipo de protecção fixa ao solo, 
destinada a apoiar estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas e similares ou 
empreendimentos turísticos. 



f) Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 2 m contados: 

i) A partir do limite externo do passeio, em passeio sem caldeiras; 

ii) A partir do limite interior ou balanço do respectivo elemento mais próximo da fachada do estabelecimento, em 
passeios com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 

2 — Os proprietários, os concessionários ou os exploradores de estabelecimentos são responsáveis pelo estado de limpeza 
dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m. 



Artigo 7.º 
Restrições de instalação de uma ESPLANADA ABERTA 

 
1 — O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser instalado exclusivamente na área comunicada de ocupação da esplanada; 

b) Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano em que a esplanada está inserida; 

c) Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de funcionamento da esplanada e suportados por 
uma base que garanta a segurança dos utentes; 

d) Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as condições de segurança. 
 
2 — Nos passeios com paragens de veículos de transportes colectivos de passageiros não é permitida a instalação de 
esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado da paragem. 



Artigo 8.º 
Condições de instalação de ESTRADOS 

 
1 — É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada, quando o desnível do pavimento ocupado pela 
esplanada for superior a 5 % de inclinação. 
 
2 — Os estrados devem ser amovíveis e construídos, preferencialmente, em módulos de madeira. 
 
3 — Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto--Lei n.º 
163/2006, de 8 de Agosto. 
 
4 — Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respectivo ou 0,25 m de altura 
face ao pavimento. 
 
5 — Sem prejuízo da observância das regras estipuladas no n.º 2 do artigo 11.º do presente decreto-lei e do artigo 2.º do 
presente anexo, na instalação de estrados são salvaguardadas as condições de segurança da circulação pedonal, sobretudo 
a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos da legislação em vigor. 



Artigo 9.º 
Condições de instalação de um GUARDA -VENTO 

 
1 — O guarda -vento deve ser amovível e instalado exclusivamente durante o horário de funcionamento do respectivo 
estabelecimento. 
 
2 — A instalação de um guarda -vento deve ser feita nas seguintes condições: 

a) Junto de esplanadas, perpendicularmente ao plano marginal da fachada; 

b) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade local ou as 
árvores porventura existentes; 

c) Não exceder 2 m de altura contados a partir do solo; 

d) Sem exceder 3,50 m de avanço, nunca podendo exceder o avanço da esplanada junto da qual está instalado; 

e) Garantir no mínimo 0,05 m de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que não tenha ressaltos superiores 
a 0,02 m; 

f) Utilizar vidros inquebráveis, lisos e transparentes, que não excedam as seguintes dimensões: 

i) Altura: 1,35 m; 

ii) Largura: 1 m; 

g) A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 m contados a partir do solo. 

«Guarda -vento» - a armação que protege do vento o espaço ocupado por uma esplanada. 



3 — Na instalação de um guarda-vento deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 0,80 m entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2 m entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 



Artigo 10.º 
Condições de instalação de uma VITRINA 

 
Na instalação de uma vitrina devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou a outros elementos 
com interesse arquitectónico e decorativo; 

b) A altura da vitrina em relação ao solo deve ser igual ou superior a 1,40 m; 

c) Não exceder 0,15 m de balanço em relação ao plano da fachada do edifício. 

«Vitrina» - o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na fachada dos estabelecimentos comerciais, onde se expõem objectos e produtos ou se afixam informações. 



Artigo 11.º 
Condições de instalação de um EXPOSITOR 

 
1 — Por cada estabelecimento é permitido apenas um expositor, instalado exclusivamente durante o seu horário de 
funcionamento. 
 
2 — O expositor apenas pode ser instalado em passeios com largura igual ou superior a 2 m, devendo respeitar as seguintes 
condições de instalação: 

a) Ser contíguo ao respectivo estabelecimento; 

b) Reservar um corredor de circulação de peões igual ou superior a 1,50 m entre o limite exterior do passeio e 

o prédio; 

c) Não prejudicar o acesso aos edifícios contíguos; 

d) Não exceder 1,50 m de altura a partir do solo; 

e) Reservar uma altura mínima de 0,20 m contados a partir do plano inferior do expositor ao solo ou 0,40 m quando se 
trate de um expositor de produtos alimentares. 

«Expositor» - a estrutura própria para apresentação de produtos comercializados no interior do estabelecimento comercial, instalada no espaço público. 



Artigo 12.º 
Condições de instalação de uma ARCA ou MÁQUINA DE GELADOS 

 
Na instalação de uma arca ou máquina de gelados devem respeitar -se as seguintes condições de instalação: 
 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 

c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 



Artigo 13.º 
Condições de instalação de um BRINQUEDO MECÂNICO e EQUIPAMENTO SIMILAR 

 
1 — Por cada estabelecimento é permitido apenas um brinquedo mecânico e equipamento similar, servindo exclusivamente 
como apoio ao estabelecimento. 
 
2 — A instalação de um brinquedo mecânico ou de um equipamento similar deve ainda respeitar as seguintes condições: 
 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 

c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 



Artigo 14.º 
Condições de instalação e manutenção de uma FLOREIRA 

 
1 — A floreira deve ser instalada junto à fachada do respectivo estabelecimento. 
 
2 — As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 
 
3 — O titular do estabelecimento a que a floreira pertença deve proceder à sua limpeza, rega e substituição das plantas, 

sempre que necessário 

«Floreira» - o vaso ou receptáculo para plantas destinado ao embelezamento, marcação ou protecção do espaço público. 



Artigo 15.º 
Condições de instalação e manutenção de um CONTENTOR PARA RESÍDUOS 

 
1 — O contentor para resíduos deve ser instalado contiguamente ao respectivo estabelecimento, servindo exclusivamente 
para seu apoio. 
 
2 — Sempre que o contentor para resíduos se encontre cheio deve ser imediatamente limpo ou substituído. 
 
3 — A instalação de um contentor para resíduos no espaço público não pode causar qualquer perigo para a higiene e 
limpeza do espaço. 
 
4 — O contentor para resíduos deve estar sempre em bom estado de conservação, nomeadamente no que respeita a 
pintura, higiene e limpeza. 



CAPÍTULO III 
Condições de instalação de suportes publicitários e de afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias 

 
 

SECÇÃO I 
Regras gerais 

 
Artigo 16.º 

Condições de instalação de um SUPORTE PUBLICITÁRIO 
 

1 — A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes condições: 
a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao limite 

externo do passeio; 
b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite externo 

do passeio. 
 
2 — Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias. 

«Suporte publicitário» - o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária. 



Artigo 17.º 
Condições de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano 

 
1 — É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano. 
 
2 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial numa esplanada deve limitar-se ao nome 
comercial do estabelecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, desde que afixados ou inscritos nas costas das cadeiras e nas abas 
pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m por cada nome ou logótipo. 
 

Artigo 18.º 
Condições e restrições de difusão de MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SONORAS 

 
1 — É permitida a difusão de mensagens publicitárias sonoras de natureza comercial que possam ser ouvidas dentro dos 
respectivos estabelecimentos ou na via pública, cujo objectivo imediato seja atrair ou reter a atenção do público. 
 
2 — A difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza comercial apenas pode ocorrer: 

a) No período compreendido entre as 9 e as 20 horas; 
b) A uma distância mínima de 300 m de edifícios escolares, durante o seu horário de funcionamento, de hospitais, 

cemitérios e locais de culto. 

«Publicidade sonora» - a actividade publicitária que utiliza o som como elemento de divulgação da mensagem publicitária. 



SECÇÃO II 
Regras especiais 

 
Artigo 19.º 

Condições e restrições de aplicação de CHAPAS, PLACAS E TABULETAS 
 
1 — Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, cores, materiais e alinhamentos 
adequados à estética do edifício. 
 
2 — A instalação das chapas deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior ao nível do piso do 1.º andar dos 
edifícios. 
 
3 — A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas; 
b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitectónica das fachadas. 

 
4 — As placas só podem ser instaladas ao nível do rés-do-chão dos edifícios. 
 
5 — Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fracção autónoma ou fogo, não se considerando para o 
efeito as placas de proibição de afixação de publicidade. 
 
6 — A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condições: 

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,60 m; 
b) Não exceder o balanço de 1,50 m em relação ao plano marginal do edifício, excepto no caso de ruas sem passeios, 

em que o balanço não excede 0,20 m; 
c) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 

«Chapa» - o suporte não luminoso aplicado ou 
pintado em paramento visível e liso, cuja maior 
dimensão não excede 0,60 m e a máxima saliência 
não excede 0,05 m. 
 
«Placa» - o suporte não luminoso aplicado em 
paramento visível, com ou sem emolduramento, 
cuja maior dimensão não excede 1,50 m. 
 
«Tabuleta» - o suporte não luminoso, afixado 
perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que 
permite a afixação de mensagens publicitárias em 
ambas as faces. 



Artigo 20.º 
Condições de instalação de BANDEIROLAS 

 
1 — As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das localidades. 
 
2 — As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas em posição perpendicular à via mais próxima e 
afixadas do lado interior do poste. 
 
3 — A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de comprimento e 1 m de altura. 
 
4 — A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou superior a 2 m. 
 
5 — A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou superior a 3 m. 
 
6 — A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual ou superior a 50 m. 

«Bandeirola» - o suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica. 



Artigo 21.º 
Condições de aplicação de LETRAS SOLTAS ou SÍMBOLOS 

 
A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência; 

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitectónica das fachadas, sendo 
aplicados diretamente sobre o paramento das paredes; 

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios edifícios. 

Artigo 22.º 
Condições de instalação de ANÚNCIOS LUMINOSOS, ILUMINADOS, ELECTRÓNICOS E SEMELHANTES 

 
1 — Os anúncios luminosos, iluminados, electrónicos e semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das fachadas 
e respeitar as seguintes condições: 

a) O balanço total não pode exceder 2 m; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,60 m nem superior a 4 m; 

c) Caso o balanço não exceda 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser menor do que 2 
m nem superior a 4 m. 

 
2 — As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas electrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas de 
edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que lhes dê o menor 
destaque. 

«Letras soltas ou símbolos» - a mensagem publicitária não luminosa, directamente aplicada nas fachadas dos edifícios, nas montras, nas portas ou janelas. 

«Anúncio electrónico» - o sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de ligação a circuitos de TV e vídeo e similares. 
 

«Anúncio iluminado» - o suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz. 
 

«Anúncio luminoso» - o suporte publicitário que emita luz própria. 


