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o presente regulamento produz efeitos logo 
após a sua aprovação pela Assembleia Munici-
pal de vila Nova de gaia.

e.2. reGULaMeNToS eM CoNSULTa PÚBLiCa

e.2.1. ProJeTo De reGULaMeNTo Da DeFe-
Sa Da PaiSaGeM, PUBLiCiDaDe e oCUPa-
ÇÃo Do eSPaÇo PÚBLiCo

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: projeto de regulamento da De-
fesa da paisagem, publicidade e ocupação do 
Espaço público

LEI hABILITANTE: o presente regulamento é 
elaborado e aprovado ao abrigo do disposto no 
artigo 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da re-
pública portuguesa, da alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais aprova-
do pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do 
artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setem-
bro, que aprova o regime Financeiro das Autar-
quias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
do Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro, que 
aprova a Convenção Europeia da paisagem, do 
artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de de-
zembro, que aprova o regime geral das Taxas 
das Autarquias Locais, dos artigos 1.º, n.ºs 2 e 5 
e 11.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, sobre afi-
xação e inscrição de mensagens de publicidade 
e propaganda e do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
1 de abril, que simplifica o regime de acesso e 
de exercício de diversas atividades económicas 
no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero», 
todos na sua atual redação.

SÍNTESE Do CoNTEÚDo: o presente regula-
mento estabelece, em toda a área do Município 
de vila Nova de gaia, o regime de salvaguarda 
de equilíbrio urbano, ambiental e paisagístico a 
que ficam sujeitas a ocupação do espaço públi-
co e a afixação, inscrição ou difusão de mensa-
gens publicitárias. 

MoTIvAçÃo Do proJETo: o Município de vila 
Nova de gaia adotou oportunamente, na decor-
rência do “Licenciamento zero”, no âmbito do 

seu regulamento Municipal da Defesa da pai-
sagem, publicidade e ocupação do Espaço pú-
blico, destinado a regular a proteção, a gestão e 
o ordenamento da paisagem, os critérios a ob-
servar pelos interessados na ocupação do es-
paço público e na afixação, inscrição e difusão 
de mensagens publicitárias de natureza comer-
cial, estabelecendo condições e regras de or-
dem estética, de segurança, de enquadramento 
urbano e ambiental, entre outras, conducentes 
ao necessário equilíbrio entre as necessidades 
sociais, as atividades económicas e o ambiente, 
isto é, harmonizando o exercício simplificado 
de tais atividades e o interesse público. 
Aproveitando a necessidade de refletir na regu-
lamentação municipal as alterações legislativas 
entretanto introduzidas no regime do “Licen-
ciamento zero” pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, no tocante à substituição da co-
municação prévia com prazo por um pedido de 
autorização, no caso de as características e a 
localização do mobiliário urbano não respeita-
rem determinados limites, importa, agora, rever 
tal regulamentação, com base na experiência e 
prática de gestão dos últimos anos de vigência 
da mesma.
Assim a afixação, inscrição e difusão de men-
sagens publicitárias de natureza comercial sai 
do elenco de atividades e instalações sujeitas 
ao pagamento da taxa de impacte ambiental, 
previsto no regulamento anterior, salvaguar-
dando-se, no entanto, em nome do princípio da 
confiança, a manutenção, por um prazo máxi-
mo de cinco anos, das situações de publicidade 
legitimamente instalada e autorizada, ao abrigo 
dessa regulamentação, para adaptação às con-
dições previstas neste novo regulamento. 
A aprovação deste novo regulamento Munici-
pal da Defesa da paisagem, publicidade e ocu-
pação do Espaço público, visa, assim, atualizar, 
adequar e aperfeiçoar as normas e procedi-
mentos naqueles domínios à luz quer da expe-
riência entretanto colhida e dos novos meios 
operacionais existentes nos diferentes serviços 
municipais competentes quer da nova dinâmica 
empresarial e comercial do Município, por for-
ma a garantir a contínua melhoria e qualifica-
ção paisagística e ambiental do espaço público.

puBLICITAçÃo Do proCEDIMENTo, AuDIÊN-

ilda
Retângulo
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CIA DE INTErESSADoS E CoNSuLTA pÚBLI-
CA: Em cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 98.º do Código do procedimento Admi-
nistrativo (CpA), a Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, na reunião ordinária realizada no 
dia 08 de maio de 2017, deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o início do procedimento e par-
ticipação procedimental conducente à elabora-
ção do projeto de regulamento Municipal da 
Defesa da paisagem, publicidade e ocupação 
do Espaço público, tendo fixado o período de 
dez dias úteis para a constituição de interessa-
dos com vista à subsequente apresentação dos 
correspondentes contributos.
A Equipa Técnica de revisão dos regulamen-
tos Municipais (ETrM) constituída pelo despa-
cho n.º 70/pCM/2015, no âmbito dos trabalhos 
a seu cargo e com o contributo das unidades 
orgânicas municipais, elaborou o presente pro-
jeto de regulamento Municipal da Defesa da 
paisagem, publicidade e ocupação do Espaço 
público.

poNDErAçÃo DE CuSToS E BENEFÍCIoS: As 
medidas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expres-
sa anteriormente não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o Município.
paços do Município de vila Nova de gaia, 28 de 
janeiro de 2020.

proJETo DE rEguLAMENTo DA DEFESA DA 
pAISAgEM, puBLICIDADE E oCupAçÃo Do 
ESpAço pÚBLICo

prEâMBuLo
A par da desmaterialização de procedimentos e 
da modernização do relacionamento da Admi-
nistração com os cidadãos e as empresas, a ini-
ciativa «Licenciamento zero» teve em vista, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 
a redução de encargos administrativos, por via 
da eliminação de licenças e condicionamentos 
prévios para atividades específicas, designada-
mente, no âmbito dos regimes de ocupação do 
espaço público e da afixação e da inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial, 
substituindo-os por ações sistemáticas de fis-
calização a posteriori e mecanismos de respon-
sabilização efetiva dos promotores.

No domínio da ocupação do espaço público, 
para determinados fins habitualmente conexos 
com estabelecimentos de restauração ou de 
bebidas, de comércio de bens, de prestação de 
serviços ou de armazenagem, o licenciamento 
foi então substituído por uma mera comunica-
ção prévia, e, no caso da afixação e inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial, 
o licenciamento, em certas situações, foi mes-
mo eliminado, tudo, naturalmente sem prejuízo 
da observância de critérios de segurança, de 
equilíbrio urbano e ambiental regulamentar-
mente definidos por cada Município para a área 
do respetivo Concelho.
o Município de vila Nova de gaia adotou, as-
sim, oportunamente, na decorrência do “Licen-
ciamento zero”, no âmbito do seu regulamento 
Municipal da Defesa da paisagem, publicidade 
e ocupação do Espaço público, destinado a re-
gular a proteção, a gestão e o ordenamento da 
paisagem, os critérios a observar pelos interes-
sados na ocupação do espaço público e na afi-
xação, inscrição e difusão de mensagens publi-
citárias de natureza comercial, estabelecendo 
condições e regras de ordem estética, de segu-
rança, de enquadramento urbano e ambiental, 
entre outras, conducentes ao necessário equilí-
brio entre as necessidades sociais, as atividades 
económicas e o ambiente, isto é, harmonizando 
o exercício simplificado de tais atividades e o 
interesse público. 
Aproveitando a necessidade de refletir na regu-
lamentação municipal as alterações legislativas 
entretanto introduzidas no regime do “Licen-
ciamento zero” pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, no tocante à substituição da co-
municação prévia com prazo por um pedido de 
autorização, no caso de as características e a 
localização do mobiliário urbano não respeita-
rem determinados limites, importa, agora, rever 
tal regulamentação, com base na experiência e 
prática de gestão dos últimos anos de vigência 
da mesma.
Assim a afixação, inscrição e difusão de men-
sagens publicitárias de natureza comercial sai 
do elenco de atividades e instalações sujeitas 
ao pagamento da taxa de impacte ambiental, 
previsto no regulamento anterior, salvaguar-
dando-se, no entanto, em nome do princípio da 
confiança, a manutenção, por um prazo máxi-
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mo de cinco anos, das situações de publicidade 
legitimamente instalada e autorizada, ao abrigo 
dessa regulamentação, para adaptação às con-
dições previstas neste novo regulamento. 
A aprovação deste novo regulamento Munici-
pal da Defesa da paisagem, publicidade e ocu-
pação do Espaço público, visa, assim, atualizar, 
adequar e aperfeiçoar as normas e procedi-
mentos naqueles domínios à luz quer da expe-
riência entretanto colhida e dos novos meios 
operacionais existentes nos diferentes serviços 
municipais competentes quer da nova dinâmica 
empresarial e comercial do Município, por for-
ma a garantir a contínua melhoria e qualifica-
ção paisagística e ambiental do espaço público.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
consulta pública, para recolha de sugestões, 
nos termos do artigo 101.º do CpA, através de 
publicação no Boletim Municipal e na Internet 
no sítio institucional do Município.
Assim:
A Assembleia Municipal de vila Nova de gaia, 
sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo 
das alíneas g) do n.º 1 do artigo 25.º e k) do n.º 1 
do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias 
locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprova o seguinte regulamento:

TÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

ArTIgo 1.º
LEI hABILITANTE

o presente regulamento é elaborado e apro-
vado ao abrigo do disposto no artigo 112.º, n.º 
7 e 241.º da Constituição da república por-
tuguesa, da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do regime 
Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 
20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
aprova o regime Financeiro das Autarquias Lo-
cais e das Entidades Intermunicipais, do Decre-
to n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro, que aprova 
a Convenção Europeia da paisagem, do artigo 
6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, 
que aprova o regime geral das Taxas das Au-
tarquias Locais, dos artigos 1.º, n.ºs 2 e 5 e 11.º 
da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, sobre afixa-
ção e inscrição de mensagens de publicidade 

e propaganda e do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
1 de abril, que simplifica o regime de acesso e 
de exercício de diversas atividades económicas 
no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero», 
todos na sua atual redação.

ArTIgo 2.º
oBJETo E âMBITo DE ApLICAçÃo

1 - o presente regulamento estabelece, em toda 
a área do Município de vila Nova de gaia, o re-
gime de salvaguarda de equilíbrio urbano, am-
biental e paisagístico a que ficam sujeitas:
a) A ocupação e utilização privativa, ou não, 
de bens públicos, por atividades económicas 
localizadas no domínio público ou no domínio 
privado de uso público, designadamente me-
diante instalações, equipamentos ou mobiliário 
urbano, doravante designada ocupação do es-
paço público;
b) A afixação ou inscrição e a difusão, por 
quaisquer meios ou suportes, de mensagens 
publicitárias de natureza comercial, de propa-
ganda, ou de qualquer outra natureza, visíveis 
ou audíveis do espaço público, doravante de-
signada afixação, inscrição ou difusão de men-
sagens publicitárias;
c) Atividades ou instalações geradoras de im-
pacte ambiental, situadas, ou não, em proprie-
dade privada, que interfiram negativamente no 
gozo de bens públicos como a segurança, o 
ambiente e a paisagem.
2 – Excluem-se do presente regulamento:
a) As ocupações de espaço público objeto de 
legislação ou regulamentação específica, no-
meadamente as previstas no regulamento Mu-
nicipal de Intervenções no Espaço público;
b) As ocupações de espaço público associadas 
a obras em curso, designadamente, colocação 
de andaimes, tapumes e instalação de gruas; 
c) As ocupações de espaço público titula-
das por contrato de concessão ou outro títu-
lo legitimador, nos termos do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, na sua atual redação.

ArTIgo 3.º
FINALIDADES

o presente regulamento tem por finalidades:
a) Estabelecer uma política de paisagem para o 
Município assente em princípios gerais, estraté-
gias e linhas orientadoras que permitam a ado-
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ção de medidas específicas de proteção, ges-
tão e ordenamento da segurança, do ambiente 
e da paisagem;
b) Assegurar a integração da paisagem nas po-
líticas de ordenamento do território e do urba-
nismo, numa perspetiva de desenvolvimento 
sustentável, no sentido de orientar e harmoni-
zar as alterações resultantes dos processos so-
ciais, económicos, ambientais e urbanos;
c) promover ações de conservação ou manu-
tenção dos traços significativos ou característi-
cos de uma paisagem, justificadas pelo seu va-
lor patrimonial resultante da sua configuração 
natural e/ou da intervenção humana; 
d) garantir o reconhecimento do carácter dinâ-
mico da paisagem urbana, mediante a introdu-
ção do conceito de gestão e fiscalização, tanto 
dos usos públicos como dos usos privados que 
nela se produzem.

ArTIgo 4.º
DEFINIçÕES

1 - Nos termos e para os efeitos do presente 
regulamento, consideram-se os seguintes con-
ceitos gerais:
a) Ação promocional: campanha temporária 
que vise divulgar ou promover um determinado 
produto ou serviço, envolvendo ou não o uso 
em simultâneo de vários suportes publicitários;
b) Ações temporárias ou eventos: realização de 
atividades com interação para o público em ge-
ral e que podem ou não ter associada uma ven-
da de artigos diretamente ligada à atividade; 
c) Anunciante: pessoa singular ou coletiva no 
interesse de quem se realiza a publicidade ou a 
identificação;
d) Área contígua para efeitos de ocupação do 
espaço público: corresponde à área imediata-
mente adjacente à fachada do estabelecimen-
to, não excedendo a sua largura e até à barreira 
física ou funcional que eventualmente se locali-
ze nesse espaço, até ao limite máximo de 3 me-
tros; 
e) Área contígua para efeitos de colocação/ 
afixação de publicidade e identificação: corres-
ponde à área que, não excedendo a largura da 
fachada do estabelecimento, se estende até ao 
limite de 0,15 m medidos perpendicularmente 
à fachada do edifício, independentemente da 
altura em que esteja colocado ou de 3 metros 

quando os suportes, pelas suas características 
ou tipologias não sejam afixados na fachada e 
se localizem em espaço privado; 
f) Atividade publicitária: conjunto de operações 
relacionadas com a difusão de uma mensagem 
publicitária junto dos seus destinatários, bem 
como as relações jurídicas e técnicas daí emer-
gentes entre anunciantes, profissionais, agên-
cias de publicidade e entidades que explorem 
os suportes publicitários ou que efetuem as re-
feridas operações;  
g) Destinatário: pessoa singular ou coletiva a 
quem a mensagem publicitária se dirige ou que 
por ela, de qualquer forma, seja atingida; 
h) Elementos adicionais às construções: todas 
as instalações e elementos de caráter acessó-
rio às edificações que se destinem a uma uti-
lização temporária e/ou complemento de uma 
atividade exercida naquelas, quer se encontrem 
em espaço público, privado de uso público ou 
privado, desde que, neste último caso, sejam vi-
síveis do espaço público; 
i) Equipamento urbano: conjunto de elementos 
instalados no espaço público com função es-
pecífica de assegurar a gestão das estruturas e 
sistemas urbanos, nomeadamente, sinalização 
viária, semafórica, vertical, horizontal e infor-
mativa (direcional e de pré-aviso), candeeiros 
de iluminação pública, armários técnicos, guar-
das metálicas e pilaretes;
j) Espaço privado de uso público: aquele que se 
encontra franqueado ao público sem restrições 
de acesso, em relação direta e funcional com 
o espaço público adjacente e tenha sido cons-
tituído no âmbito de um processo de licencia-
mento ou comunicação prévia; 
k) Espaço público: engloba o espaço definido 
em d), assim como toda a área de acesso livre 
e de uso coletivo afeta ao domínio público das 
autarquias locais, incluindo o subsolo, solo e 
espaço aéreo, nomeadamente, passeios, aveni-
das, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, 
viadutos, parques, jardins, lagos, fontes e gale-
rias;
l) Estruturas fixas de grande dimensão: todos 
os suportes que tenham altura superior a 4 me-
tros quando colocados no solo ou altura supe-
rior a 0,60m quando colocados na cobertura 
de um edifício, que pela sua dimensão ou local 
de afixação provoquem impacto na paisagem 
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e exijam especiais condições de segurança que 
garantam a sua estabilidade e firmeza.
m) gestão da paisagem: designa a ação visan-
do assegurar a manutenção de uma paisagem, 
numa perspetiva de desenvolvimento sustentá-
vel, no sentido de orientar e harmonizar as alte-
rações resultantes dos processos sociais, eco-
nómicos e ambientais;
n) grafitos: desenhos, pinturas ou inscrições, 
designadamente de palavras, frases, símbolos 
ou códigos que tenham caráter artístico ou de-
corativo, efetuado através da utilização de téc-
nicas de pintura, perfuração ou gravação; 
o) Mensagens de identificação: toda a ação ou 
meio destinado a difundir a informação da exis-
tência de uma atividade, seja no próprio local 
onde a mesma é desenvolvida ou noutro distin-
to, devendo indicar, nomeadamente:
i) As mensagens indicativas da denominação 
de pessoas singulares ou coletivas e da respeti-
va atividade, bem como os logótipos ou marcas 
comerciais que correspondam ao único produ-
to objeto da mesma;
ii) As bandeiras, brasões, escudos e demais 
símbolos, representativos de países, organis-
mos públicos, partidos políticos, centros cultu-
rais e religiosos, clubes desportivos e entidades 
semelhantes;
p) Mensagens de publicidade: qualquer forma 
de comunicação, feita por entidades de natu-
reza pública ou privada, nomeadamente pelo 
anunciante, profissional e agência de publici-
dade, no âmbito de uma atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional, desde que 
produzida com fins lucrativos e desde que te-
nha ainda como objetivo direto ou indireto 
promover a comercialização ou alienação de 
quaisquer bens ou serviços, ideias, princípios, 
iniciativas ou instituições, que não tenham na-
tureza política;
q) Mensagens sonoras: toda a divulgação publi-
citária efetuada através de emissão sonora;
r) Mobiliário urbano: elementos instalados, pro-
jetados ou apoiados no espaço público, desti-
nados a uso público, que prestam um serviço 
coletivo ou que complementam uma atividade, 
ainda que de modo sazonal ou precário, de-
signadamente, quiosques, bancas, expositores, 
esplanadas e seus componentes, palas, toldos, 
alpendres, bancos e abrigos de transportes pú-

blicos;
s) ocupação do espaço público: qualquer im-
plantação, utilização, instalação, afixação ou 
inserção de mobiliário urbano em parcela do-
minial e respetivo espaço aéreo, incluindo os 
elementos que sobre os mesmos sobrestejam;
t) paisagem: designa uma parte do território, 
tal como é apreendida pelas populações, cujo 
carácter resulta da Acão e da interação de fato-
res naturais e/ou humanos;
u) política da paisagem: designa a formulação 
pelas autoridades públicas competentes de 
princípios gerais, estratégias e linhas orienta-
doras que permitam a adoção de medidas es-
pecíficas tendo em vista a proteção, gestão e 
ordenamento da paisagem;
v) profissional ou agência de publicidade: pes-
soa singular que exerce a atividade publicitária 
ou pessoa coletiva que tenha por objeto exclu-
sivo o exercício da atividade publicitária; 
w) proteção da paisagem: designa as ações de 
conservação ou manutenção dos traços signi-
ficativos ou característicos de uma paisagem, 
justificadas pelo seu valor patrimonial resultan-
te da sua configuração natural e/ou da inter-
venção humana;
x) Suporte publicitário: meio utilizado para a 
transmissão de uma mensagem publicitária, 
designadamente, painel, MupI, anúncio, mastro, 
bandeira, moldura, placa, pala, faixa, bandeiro-
la, pendão, totem, tripé, cartaz, letras soltas ou 
simples, toldo, guarda-sol, cadeira, mesa, flo-
reira, sanefa, vitrina, indicadores direcionais de 
âmbito comercial, letreiros, tabuletas e disposi-
tivos afins;
y) Zonas de Proteção Específica: locais onde se 
pretende preservar valores designadamente ar-
quitetónicos, culturais e ambientais.
2 – Sem prejuízo dos conceitos gerais constan-
tes do número anterior, encontram-se defini-
dos conceitos específicos relativos à ocupação 
do espaço público e à afixação ou inscrição de 
mensagens publicitárias, respetivamente, nos 
Anexos I e II ao presente regulamento.

ArTIgo 5.º
NATurEZA, prAZo E rENovAçÃo Do DIrEI-

To
1 – o direito de ocupação do espaço público e, 
ou, de afixação, inscrição ou difusão de men-
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sagens publicitárias adquirido nos termos do 
presente regulamento tem caráter precário, 
é suscetível de renovação nos termos previs-
tos no artigo 38.º do regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia, sendo atribuído pelo período de tempo 
constante do respetivo título, a saber: 
a) Diário;
b) Mensal;
c) Trimestral;
d) Anual.
2 - A ocupação do espaço público e a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitá-
rias para período de tempo inferior a 30 dias 
não é renovável.

ArTIgo 6.º
rEvogAçÃo

1 - o direito de ocupação do espaço público e 
ou de afixação, inscrição ou difusão de mensa-
gens publicitárias pode ser revogado a todo o 
tempo pela Câmara Municipal, nos termos do 
Código do procedimento Administrativo, sem-
pre que estejam em causa razões de interesse 
público devidamente fundamentadas.
2 – A revogação não confere direito a qualquer 
indeminização.
3 - Em caso de revogação aplicam-se os proce-
dimentos de reposição de legalidade e de re-
moção previstos no presente regulamento.

ArTIgo 7.º
CADuCIDADE

os direitos adquiridos nos termos do presente 
regulamento caducam nas seguintes situações: 
a) por morte, declaração de insolvência ou ou-
tra forma de extinção do titular; 
b) por perda pelo titular do direito ao exercício 
da atividade a que se reporta a licença;
c) Se o titular comunicar à Câmara Municipal 
que não pretende a sua renovação;
d) Se a Câmara Municipal proferir decisão no 
sentido da não renovação;
e) Se o titular não proceder ao pagamento das 
taxas, dentro do prazo fixado para o efeito;
f) No termo do respetivo prazo;
g) No caso de renovação automática, pelo não 
pagamento das respetivas taxas.

ArTIgo 8.º
TAXAS

1 – A ocupação do espaço público, a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitá-
rias e as atividades ou instalações geradoras de 
impacte ambiental estão sujeitas ao pagamen-
to de taxas nos termos previstos no presente 
regulamento e no regulamento de Taxas e ou-
tras receitas do Município de vila Nova de gaia 
e respetiva Tabela de Taxas.
2 – As taxas aplicáveis nos termos do número 
anterior podem beneficiar de isenção total ou 
parcial nos termos do regulamento de Taxas e 
outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia e do regulamento Municipal de Atribuição 
de Benefícios públicos.

TÍTuLo II
prINCÍpIoS, CrITÉrIoS E CoNDIçÕES DE 

oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo E DE AFI-
XAçÃo, INSCrIçÃo E DIFuSÃo DE puBLICI-

DADE

CApÍTuLo I
prINCÍpIoS E CrITÉrIoS gErAIS

ArTIgo 9.º
prINCÍpIo gErAL

A ocupação do espaço público e a afixação, 
inscrição ou difusão de mensagens publicitá-
rias, no contexto da respetiva envolvente, está 
sujeita ao cumprimento dos princípios, condi-
ções e critérios de salvaguarda da segurança, 
do ambiente e do equilíbrio urbano, constantes 
dos artigos seguintes do presente regulamen-
to e respetivos anexos.

ArTIgo 10.º
SEgurANçA DE pESSoAS E BENS

1 – Não é permitida a afixação, inscrição e emis-
são de mensagem publicitária ou de identifi-
cação, e a ocupação do espaço público com 
suportes publicitários ou outros meios de utili-
zação do espaço público, sempre que: 
a) prejudique a segurança de pessoas e bens, 
nomeadamente na circulação pedonal e rodo-
viária;
b) prejudique a saúde e o bem-estar de pes-
soas, o seu sossego e tranquilidade, nomeada-
mente por produzir níveis de ruído acima dos 
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admissíveis por lei;
c) prejudique terceiros;
d) Dificulte o acesso dos peões a edifícios, jar-
dins, praças e restantes espaços públicos, bem 
como a imóveis de propriedade privada;
e) prejudique, a qualquer título, a acessibilidade 
de cidadãos portadores de deficiência ou pes-
soas com mobilidade condicionada tanto a edi-
fícios, jardins, praças e restantes espaços públi-
cos como a imóveis de propriedade privada;
f) prejudique a visibilidade dos automobilistas 
sobre a sinalização de trânsito, as curvas cruza-
mentos e entroncamentos e no acesso a edifi-
cações ou a outros espaços;
g) Apresente mecanismos, disposições, forma-
tos ou cores que possam confundir-se com a 
sinalização de tráfego e ou possam distrair ou 
provocar o encadeamento dos peões ou auto-
mobilistas;
h) Diminua a eficácia da iluminação pública; 
i) prejudique ou dificulte a circulação de veícu-
los de socorro ou emergência. 
2 – Não pode ser licenciada ou objeto de qual-
quer tipo de comunicação a instalação, afixa-
ção ou inscrição de mensagens publicitárias em 
postes públicos e candeeiros, placas toponími-
cas e números de polícia e em sinais de trânsito, 
semáforos, placas informativas ou sobre edifí-
cios com interesse público.
3 – É interdita a instalação ou inscrição de men-
sagens em equipamento móvel urbano, nomea-
damente, papeleiras ou outros recipientes uti-
lizados para a higiene e limpeza pública, bem 
como armários ou postos de transformação de 
eletricidade. 
4 – É igualmente interdita a ocupação de espa-
ço público com elementos de equilíbrio instável 
com dimensões, características e localização 
que possam pôr em causa a segurança e as nor-
mas de acessibilidade. 

ArTIgo 11.º
prESErvAçÃo E vALorIZAçÃo DoS ESpA-

çoS pÚBLICoS
1 – Não é permitida a afixação, inscrição e emis-
são de mensagem publicitária ou de identifi-
cação, e a ocupação do espaço público com 
suportes publicitários ou outros meios de utili-
zação do espaço público, sempre que: 
a) prejudique ou possa contribuir, direta ou in-

diretamente, para a degradação da qualidade 
dos espaços públicos; 
b) possa impedir, restringir ou interferir nega-
tivamente no funcionamento das atividades 
urbanas ou de outras utilizações de espaço 
público ou ainda quando dificulte aos utentes 
a fruição dessas mesmas atividades em condi-
ções de segurança e conforto; 
c) Contribua para o mau estado de conserva-
ção e salubridade dos espaços públicos; 
d) Contribua para a descaracterização da ima-
gem e da identidade dos espaços e dos valores 
urbanos, naturais ou construídos, emblemáti-
cos do município; 
e) Dificulte o acesso e a ação das entidades 
competentes às infraestruturas existentes do 
município para efeitos da sua manutenção e ou 
conservação. 

ArTIgo 12.º
prESErvAçÃo E vALorIZAçÃo DoS SISTE-

MAS DE vISTAS
1 – Não é permitida a afixação, inscrição e emis-
são de mensagem publicitária ou de identifi-
cação, e a ocupação do espaço público com 
suportes publicitários ou outros meios de uti-
lização do espaço público sempre que possa 
originar obstruções da perspetiva, intrusões 
visuais ou concorra para a degradação da qua-
lidade da paisagem urbana, nomeadamente 
quando:
a) prejudique o aspeto natural da paisagem e 
panorâmico das frentes urbanas;  
b) Interfira no equilíbrio da composição arqui-
tetónica dos edifícios ou dos espaços onde se 
pretende a sua instalação; 
c) prejudique a visibilidade de placas toponími-
cas, números de polícia e sinais de trânsito; 
d) prejudique a visibilidade ou a leitura ou se 
sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, emol-
duramentos de vãos de portas e janelas, gra-
deamentos e outros elementos com interesse 
arquitetónico ou decorativo de edifícios, monu-
mentos ou locais de interesse histórico ou cul-
tural;
e) prejudique a beleza, o enquadramento ou a 
perceção de monumentos nacionais, de edifí-
cios de interesse público ou outros suscetíveis 
de serem classificados pelas entidades públi-
cas, conjuntos urbanos tradicionais e de todas 
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as restantes áreas protegidas patrimonialmen-
te, assim como o seu enquadramento orgânico, 
natural ou construído, definidos nos termos da 
legislação aplicável;
f) prejudique a fruição de vistas dos ocupantes 
dos edifícios;
g) promova a massificação quer de mensagens 
publicitárias quer dos elementos urbanos.
2 – para salvaguarda da preservação do teci-
do urbano e da paisagem urbana pode o Muni-
cípio exigir que os suportes de identificação e 
ou publicidade, bem como o mobiliário urbano 
obedeçam a determinado tipo de modelo, de 
materiais e gama de cor a utilizar.  

ArTIgo 13.º
vALorES hISTÓrICoS E pATrIMoNAIS

1 – Não é permitida a ocupação do espaço 
público com suportes publicitários ou outros 
meios de ocupação de espaço público sempre 
que se refira a:
a) Edifícios, monumentos ou locais de interesse 
histórico, arqueológico, cultural, arquitetónico 
ou paisagístico, igrejas ou outros templos, ce-
mitérios, centros e núcleos de interesse histó-
rico; 
b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pi-
lastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de 
azulejos, esculturas, emolduramentos de vãos 
de portas e janelas, gradeamentos e outros ele-
mentos com interesse arquitetónico ou deco-
rativo; 
c) Imóveis classificados ou em vias de classifi-
cação;
d) Imóveis onde funcionem serviços públicos, 
designadamente sedes de órgãos de soberania 
ou de autarquias locais. 
2 – As limitações referidas nas alíneas a), b) e d) 
podem não ser aplicadas sempre que a mensa-
gem publicitária se circunscreva à identificação 
da atividade exercida no imóvel em causa. 
3 – Nos imóveis classificados ou em vias de 
classificação referidos na alínea c) do n.º 1 do 
presente artigo, a afixação ou inscrição de men-
sagens publicitárias, pode ser admitida desde 
que obedeça aos seguintes critérios:
a) Circunscrever-se à identificação da atividade 
exercida no imóvel ou daquele que a exerce;
b) o suporte deve ser constituído obrigatoria-
mente por materiais nobres, nomeadamente 

pedra, metal, madeira, vidro entre outros.

ArTIgo 14.º
prESErvAçÃo E vALorIZAçÃo DE ÁrEAS 

vErDES
Não é permitida a ocupação do espaço público 
com suportes publicitários ou outros meios de 
ocupação do espaço público sempre que: 
a) prejudique ou possa contribuir, direta ou in-
diretamente, para a degradação da qualidade 
das áreas verdes; 
b) prejudique o aspeto natural da paisagem;
c) Implique a afixação em árvores ou arbustos, 
designadamente com perfuração, amarração 
ou colagem; 
d) Impossibilite ou dificulte a conservação das 
áreas verdes. 

ArTIgo 15.º
ouTroS LIMITES

1 – São expressamente proibidos: 
a) os letreiros de natureza comercial direta-
mente pintados sobre as fachadas dos imóveis; 
b) As inscrições ou pinturas murais ou afins em 
bens afetos ao domínio público ou privado;
c) os cartazes ou afins, afixados, sem suporte 
autorizado, através de perfuração, colagem ou 
outros meios similares;
d) A ocupação do espaço público com instala-
ções que perturbem a visibilidade das montras 
dos estabelecimentos comerciais, salvo se ins-
talada pelo proprietário dos mesmos.
2 – É proibida a afixação e a inscrição de men-
sagens publicitárias em qualquer bem sem o 
consentimento dos proprietários, possuidores 
ou detentores dos mesmos.   

CApÍTuLo II
prINCÍpIoS E CrITÉrIoS ESpECIAIS

ArTIgo 16.º
oCupAçÃo DE ESpAço pÚBLICo E AFIXA-
çÃo, INSCrIçÃo E DIFuSÃo DE puBLICIDA-

DE
1 – A ocupação de espaço público e a afixação, 
inscrição e difusão de mensagens publicitárias 
rege-se pelos princípios, critérios e condições 
especiais definidos respetivamente no Anexo 
I e no Anexo II do presente regulamento, sem 
prejuízo da observância dos princípios e crité-
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rios gerais estabelecidos no capítulo anterior 
e das regras das zonas de proteção específica 
constantes do capítulo seguinte. 
2 - A ocupação do espaço privado associado 
a estabelecimento, quando visível do espaço 
público, deve respeitar os critérios definidos no 
Anexo I, com as necessárias adaptações.

CApÍTuLo III
ZoNAS DE proTEçÃo ESpECÍFICA

ArTIgo 17.º
ZoNAS DE proTEçÃo ESpECÍFICA

1 – para efeitos do presente regulamento, e nos 
termos da lei, encontram-se delimitadas as se-
guintes Zonas de proteção Específica: 
a) Zona de proteção Específica I, que corres-
ponde à Área de reabilitação urbana do Cen-
tro histórico;
b) Zona de proteção Específica II, que integra: 
i) As áreas, locais e edifícios, de valor histórico, 
patrimonial e natural, identificados nos planos 
municipais de ordenamento do território, no-
meadamente os previstos no plano Diretor Mu-
nicipal, na Carta de Salvaguarda;
ii) As áreas correspondentes à Barreira de pro-
teção do plano de ordenamento da orla Cos-
teira (Caminha-Espinho);
iii) As áreas identificadas como paisagens ex-
cecionais, nomeadamente núcleo de baixo da 
Afurada, toda a frente de rio numa faixa altimé-
trica até 100m; 
iv) As áreas urbanas de maior centralidade e/
ou que foram objeto de obras de requalificação, 
conforme Anexo III.

ArTIgo 18.º
CoNDICIoNAMENToS Ao EXErCÍCIo DA ATI-
vIDADE puBLICITÁrIA E DE oCupAçÃo NAS 

ZoNAS DE proTEçÃo ESpECÍFICA
1 – Nas Zonas de proteção Específica é proibida 
a afixação ou inscrição de mensagens publicitá-
rias e de identificação ou de outras utilizações 
do espaço público quando estas prejudiquem:
a) As características arquitetónicas do tecido 
urbano assim como o enquadramento de mo-
numentos nacionais, edifícios de interesse pú-
blico, cultural ou arquitetónico e outros espa-
ços de interesse paisagístico;
b) A leitura dos elementos de interesse patri-

monial, histórico ou artístico tais como varan-
das de ferro, azulejos, elementos em cantaria, 
nomeadamente padieiras, ombreiras, cornijas, 
cunhais e outros.
2 – Nas Zonas de proteção Específica devem 
ser privilegiados os letreiros de letras soltas 
eventualmente metálicos, salientes das facha-
das e com luz própria posterior rasante, em de-
trimento das placas em acrílico de iluminação 
interior.
3 – os toldos devem ser colocados dentro do 
perímetro dos vãos, em lona, de cor creme ou 
cru, de um só plano de cobertura, e a sua estru-
tura deve ser obrigatoriamente articulada e de 
recolher.
4 – os guarda-sóis, restante mobiliário de es-
planada e alguns suportes publicitários, na au-
sência de estudo específico para determinado 
local devem obedecer aos modelos e cor cons-
tantes no Anexo Iv.
5 – Nas Zonas de proteção Específica:
a) No âmbito de políticas da paisagem e de 
proteção da mesma, a câmara municipal pode 
proceder à elaboração de estudos globais para 
a ocupação do espaço público e gestão da pu-
blicidade, podendo restringir nessas áreas os 
condicionalismos gerais previstos neste regula-
mento;
b) Não é permitida a utilização de estrados em 
estabelecimentos contíguos com esplanadas, 
salvo quando estejam previstos em estudos 
de conjunto a apresentar pelos requerentes e 
aprovados pela câmara ou tenham sido previs-
tos pelo Município.

ArTIgo 19.º
CoNDICIoNAMENToS Ao EXErCÍCIo DA ATI-
vIDADE puBLICITÁrIA E DE oCupAçÃo NA 

ZoNA DE proTEçÃo ESpECÍFICA I
Na Zona de proteção Específica I não é permi-
tida: 
a) A inscrição de mensagens publicitárias no 
mobiliário urbano das esplanadas designada-
mente nas cadeiras, mesas e guarda-ventos 
com a exceção nas abas dos guarda-sóis, em 
que se permite a inscrição de mensagens publi-
citárias de identificação do estabelecimento ou 
alusivas às caves de vinho do porto;
b) A colocação de letreiros nas coberturas de 
edifícios com exceção dos destinados à co-
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mercialização dos vinhos do porto/caves e que 
obrigatoriamente devem ser constituídos por 
letras soltas;
c) A colocação de letreiros com fundo consti-
tuídos por caixas recobertas com chapas acrí-
licas; 
d) A colocação de mais de dois suportes publi-
citários por fachada do estabelecimento quan-
do esta confina com arruamento com exceção 
dos estabelecimentos que ocupam a totalidade 
do imóvel onde poderá ser admissível três su-
portes;
e) A aplicação de vinis nos vãos com mensa-
gem publicitária ou de identificação ultrapas-
sando mais que 30% da sua área.

TÍTuLo III
proCEDIMENToS ADMINISTrATIvoS

CApÍTuLo I
CoNDIçÕES gErAIS

ArTIgo 20.º
oBrIgATorIEDADE DE CoNTroLo prÉvIo

1 - A ocupação do espaço público e a afixação 
ou inscrição e a difusão, por quaisquer meios ou 
suportes, de mensagens publicitárias, salvo o 
disposto no artigo 22.º, estão sujeitas a contro-
lo prévio, nos termos do presente regulamento.
2 - Nos casos em que a afixação ou inscrição de 
mensagens publicitárias ou ocupação do espa-
ço público exija a execução de obras de cons-
trução civil ficam as mesmas cumulativamente 
sujeitas ao respetivo regime legal aplicável.

ArTIgo 21.º
MoDALIDADES DE CoNTroLo prÉvIo

1 – o controlo prévio a que se refere o artigo an-
terior pode revestir as seguintes modalidades:
a) Licença;
b) Mera Comunicação prévia;
c) Autorização.
2 – A licença constitui o ato administrativo atra-
vés do qual é concedido ao particular o direito 
de ocupar o espaço público e, ou, afixar, inscre-
ver ou difundir mensagens publicitárias, desde 
que seja emitido o necessário título e se encon-
trem pagas as respetivas taxas.
3 - A mera comunicação prévia consiste numa 
declaração, a efetuar no Balcão do Empreen-

dedor, que permite ao interessado proceder 
imediatamente à ocupação do espaço público 
e, ou, à afixação, inscrição ou difusão de men-
sagens publicitárias, após o pagamento da res-
petiva taxa.
4 – A autorização consiste numa declaração 
que permite ao interessado proceder à ocupa-
ção do espaço público quando o órgão compe-
tente emite um despacho favorável à pretensão 
ou, quando este não se pronuncie após o de-
curso do prazo de 20 dias, contado a partir do 
momento da receção respetivo requerimento e 
do pagamento das taxas devidas. 
5 - os procedimentos previstos no n.º 1 aplicam-
-se nos seguintes termos: 
a) A afixação, inscrição ou difusão de mensa-
gens publicitárias e as ocupações e ou utiliza-
ções do espaço público estão sujeitas a licen-
ciamento, salvo o disposto na alínea b) e no 
artigo seguinte; 
b) A ocupação de espaço público, quando co-
nexa aos estabelecimentos onde se realize qual-
quer atividade económica, incluindo através da 
afixação, inscrição de mensagens publicitárias 
e de identificação estão sujeitas a autorização 
ou a mera comunicação prévia;
c) A instalação de elementos adicionais às 
construções, a realização de grafitos, afixações 
ou picotagem e as intervenções no espaço pú-
blico ou com visibilidade deste que não este-
jam contemplados nas alíneas anteriores e que 
de alguma forma afetem a paisagem urbana na 
área do Município de vila Nova de gaia estão 
sujeitas a licenciamento. 

ArTIgo 22.º
ISENçÃo

1 – Sem prejuízo do cumprimento dos critérios 
e condições sobre ocupação do espaço público 
e do regime jurídico da conservação da natu-
reza e biodiversidade, não estão sujeitas a li-
cenciamento, autorização, certificação, pedido 
de autorização, registo ou qualquer outro ato 
permissivo, a mera comunicação prévia, nem ao 
pagamento de taxas de publicidade:
a) As mensagens publicitárias de natureza co-
mercial afixadas ou inscritas em bens de que 
são proprietárias ou legítimas possuidoras ou 
detentoras, entidades privadas e não sejam vi-
síveis ou audíveis a partir do espaço público;
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b) As mensagens publicitárias de natureza co-
mercial afixadas ou inscritas em bens de que 
são proprietárias ou legítimas possuidoras ou 
detentoras entidades privadas e as mensagens 
publicitem os sinais distintivos do comércio 
do estabelecimento ou do respetivo titular da 
exploração ou está relacionada com bens ou 
serviços comercializados no prédio em que se 
situam, ainda que sejam visíveis ou audíveis a 
partir do espaço público;
c) As mensagens publicitárias de natureza co-
mercial que ocupam o espaço público contíguo 
à fachada do estabelecimento e publicitam os 
sinais distintivos do comércio do estabeleci-
mento ou do respetivo titular da exploração ou 
estão relacionadas com bens ou serviços co-
mercializados no estabelecimento; 
d) os anúncios dos organismos públicos, de ins-
tituições de solidariedade social, de cooperati-
vas e de outras instituições sem fins lucrativos 
relativos às atividades que prosseguem, desde 
que implantados em propriedade própria e se 
refira à atividade ali desenvolvida ou a eventos 
que ocorram ocasionalmente;
e) os distintivos de qualquer natureza, destina-
dos a informar o público de que, nos estabeleci-
mentos onde se encontram apostos, se aceitam 
cartões de crédito ou outras formas de paga-
mento;
f) os anúncios relativos a serviços de transpor-
tes coletivos públicos;
g) os anúncios destinados à identificação e lo-
calização de farmácias, de profissões médicas e 
paramédicas ou outros serviços de saúde, des-
de que especifiquem apenas os titulares, horá-
rios de funcionamento e, quando for caso disso, 
especializações;
h) Chapas identificativas de escritórios de ativi-
dades liberais, desde que com a simples men-
ção do nome, atividade e horas de expediente;
i) As indicações de marca, preço ou qualidade, 
quando colocadas em artigos à venda;
j) A publicidade de espetáculos públicos com 
caráter cultural e autorizados pelas entidades 
competentes e sejam afixados em locais pró-
prios para o efeito ou no local onde ocorrerá o 
evento;
k) As instalações de publicidade em suporte 
publicitário anteriormente concessionado pela 
Câmara Municipal;

l) publicidade afixada em equipamento de es-
planadas e/ou mobiliário urbano próprio do es-
tabelecimento, nos termos do disposto na alí-
nea c).
2 – Estão ainda abrangidas pelo regime disposto 
na alínea b) do número anterior, as mensagens 
publicitárias de natureza comercial afixadas ou 
inscritas em bens imóveis que são objeto da 
própria transação publicitada, com indicação 
de venda ou arrendamento.

CApÍTuLo II
pEDIDo DE INForMAçÃo prÉvIA

ArTIgo 23.º
pEDIDo DE INForMAçÃo prÉvIA

1 – Qualquer interessado pode requerer à câ-
mara municipal informação prévia referente à 
viabilidade de:
a) ocupação de espaço público ou espaço pri-
vado de uso público;
b) Afixação, inscrição e difusão de mensagens 
publicitárias;
c) Colocação de elementos adicionais à cons-
trução.
2 - o pedido deve ser apresentado mediante 
requerimento escrito, dirigido ao órgão compe-
tente, e deve conter os elementos instrutórios 
identificados no artigo 25.º do presente regu-
lamento. 
3 – A apresentação do pedido de informação 
prévia está sujeita ao pagamento da taxa pre-
vista em regulamento municipal, não sendo o 
pedido apreciado enquanto aquela não se de-
monstrar paga. 
4 – o pedido de informação prévia é apreciado 
no prazo de 30 dias contados do pagamento 
das taxas devidas. 
5 – É competente para a emissão da informação 
prévia, o presidente da câmara municipal, po-
dendo esta competência ser delegada nos seus 
vereadores, com faculdade de subdelegação, 
ou nos dirigentes dos serviços municipais.  

ArTIgo 24.º
CoNTEÚDo E EFEIToS

1 – A informação prévia a emitir contém os con-
dicionalismos legais e regulamentares aplicá-
veis à pretensão, bem como a identificação das 
entidades cujos pareceres poderão condicionar 
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a decisão final e a indicação do procedimen-
to aplicável ou da isenção de procedimento de 
controlo prévio.
2 – A informação prévia favorável vincula a câ-
mara municipal durante o prazo de seis meses, 
sem prejuízo da possibilidade de revogação da 
mesma, nos termos gerais, perante a existência 
de interesse público prevalecente. 

CApÍTuLo III
LICENCIAMENTo

ArTIgo 25.º
pEDIDo DE LICENCIAMENTo

1 - o pedido de licenciamento deve ser efetua-
do preferencialmente através do requerimento 
disponibilizado na página eletrónica da Câmara 
Municipal e deve ser preenchido de forma com-
pleta, de modo a conter todos os elementos de 
identificação do requerente e do objeto do pe-
dido. 
2 - Sem prejuízo dos demais elementos a aditar 
em função dos meios de publicitação ou ocu-
pação do espaço públicos específicos, o reque-
rimento deve ser acompanhado de: 
a) Documento comprovativo de que é proprie-
tário, possuidor, locatário, mandatário ou titular 
de outro direito sobre o bem no qual se preten-
de afixar ou inscrever a mensagem publicitária 
ou que baseie a sua pretensão de ocupação do 
espaço público; 
b) No caso de o requerente não possuir qual-
quer direito sobre os bens a que se refere o pe-
dido de licenciamento, deve juntar autorização 
do respetivo proprietário, bem como documen-
to que prove essa qualidade; 
c) Alvará de licença ou de autorização de utili-
zação, quando for caso disso;
d) Certidão da conservatória de registo predial, 
quando o pedido incida sobre bens imóveis;
e) No caso de edifícios submetidos ao regime 
de propriedade horizontal nos termos da lei em 
vigor, o requerente deve juntar ata de reunião 
do condomínio ou documento equivalente na 
qual seja autorizada a instalação de publicida-
de e ocupação do espaço aéreo; 
f) Memória descritiva do meio de suporte publi-
citário, textura e cor dos materiais a utilizar ou 
da utilização pretendida para o espaço público 
a ocupar; 

g) planta de localização à escala 1:1000 com in-
dicação do local pretendido para utilização e 
outro meio mais adequado para a sua exata lo-
calização, quando necessário; 
h) Descrição gráfica do meio ou suporte publi-
citário ou da ocupação pretendida, através de 
plantas, cortes e alçados a escala não inferior 
a 1/50, com indicação do elemento a licenciar, 
bem como da forma, dimensão e balanço de 
afixação, quando aplicável; 
i) Termo de responsabilidade do técnico, caso 
se trate de anúncios luminosos, iluminados ou 
eletrónicos, totens ou painéis cujas estruturas 
se pretendam instalar acima de 4,00 metros do 
solo;
j) Fotografia, catálogo ou desenho do equipa-
mento amovível a utilizar (mesas, cadeiras, cha-
péus de sol e bancadas de apoio); 
l) Desenho indicando com precisão a área de 
implantação total requerida.
3 - Salvo casos devidamente fundamentados, 
o pedido de licenciamento deve ser requerido 
com a antecedência mínima de 30 dias em re-
lação à data pretendida para o início da ocupa-
ção ou utilização. 
4 - A formulação do pedido deve ser feita, pre-
ferencialmente, em suporte digital. 
5 – A concessão de licença é da competência da 
câmara municipal, com faculdade de delegação 
no seu presidente e de subdelegação deste nos 
seus vereadores.

ArTIgo 26.º
ELEMENToS CoMpLEMENTArES

1 – o município pode exigir a apresentação de 
outros elementos, sempre que se considerem 
necessários para a apreciação do pedido, de-
signadamente: 
a) Autorização de outros proprietários, possui-
dores, locatários ou outros detentores legítimos 
que possam vir a sofrer danos com a afixação 
ou inscrição da publicidade ou ocupação do es-
paço pretendidas; 
b) Estudos de integração visual ou paisagística 
quando a publicidade se revele de grande im-
pacto; 
c) projeto de ocupação de espaço público, 
quando a ocupação pretendida seja relevante e 
interfira em áreas pedonais;
d) Termo de responsabilidade subscrito pelo 
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titular do direito ou contrato de seguro de 
responsabilidade civil celebrado para período 
compatível com o licenciamento pretendido 
para meio ou suporte publicitário ou para uma 
ocupação que possa, eventualmente, represen-
tar um perigo para a segurança de pessoas e/
ou bens.
2 - o requerente deve juntar os elementos soli-
citados nos 10 dias úteis seguintes à comunica-
ção efetuada pelos serviços, sob pena de, não 
o fazendo, ser o procedimento oficiosamente 
arquivado. 

ArTIgo 27.º
DEFICIÊNCIAS Do rEQuErIMENTo INICIAL

Em caso de apresentação incompleta do pedi-
do de licenciamento ou caso seja necessária a 
apresentação de documentos complementa-
res, o requerente é notificado para suprir as de-
ficiências existentes, no prazo de 10 dias úteis 
contados a partir da data da notificação, sob 
pena de, não o fazendo, ser o procedimento ofi-
ciosamente arquivado. 

ArTIgo 28.º
pArECErES DE ENTIDADES EXTErNAS Ao 

MuNICÍpIo
1 – A câmara municipal solicita parecer às enti-
dades externas competentes nos termos legais 
sempre que o local onde o requerente pretenda 
efetuar a ocupação ou afixar ou inscrever pu-
blicidade estiver sujeito a jurisdição de outras 
entidades. 
2 - Sempre que a câmara municipal o conside-
re necessário para a tomada de decisão, pode 
solicitar a entidades externas a emissão de pa-
recer não vinculativo com vista à salvaguarda 
dos interesses e valores a acautelar no licencia-
mento. 
4 – As entidades externas a quem é solicitada a 
emissão de parecer devem pronunciar-se num 
prazo de 30 dias, sob pena de, na ausência de 
resposta, e salvo disposição legal em contrário, 
o procedimento prosseguir e vir a ser decido 
sem o parecer. 

ArTIgo 29.º
AprECIAçÃo Do pEDIDo E prAZo DE DECI-

SÃo
1 – o pedido de licenciamento é apreciado no 

prazo de 30 dias, a contar da data da entrada 
do requerimento ou da apresentação dos ele-
mentos complementares nos termos do 26.º.
2 – Excetuam-se do disposto no número ante-
rior os casos em que haja lugar a consulta a en-
tidades externas ao Município, caso em que o 
prazo referido no número anterior se conta a 
partir da receção do último parecer ou do ter-
mo do prazo para a sua emissão.   

ArTIgo 30.º
INDEFErIMENTo

o pedido é indeferido com base em qualquer 
dos seguintes fundamentos: 
a) Não se enquadrar no princípio geral estabe-
lecido no artigo 9.º; 
b) Não respeitar as proibições estabelecidas 
nos artigos 10.º a 15.º; 
c) Não respeitar as características gerais e es-
pecíficas sobre a instalação de suportes publi-
citários definidas no Anexo II ao presente re-
gulamento; 
d) Não respeitar as condições técnicas especí-
ficas estabelecidas no presente regulamento;
e) Quando recorra à utilização de materiais que 
se revelem inadequados ou geradores de um 
impacto urbanístico negativo na envolvente;
f) Quando seja emitido parecer negativo por 
parte das entidades consultadas, caso o mes-
mo seja vinculativo;
g) Quando as intervenções descaracterizem, al-
terem, conspurquem ou manchem a aparência 
exterior e ou interior de monumentos, edifícios 
públicos, religiosos, de interesse público e de 
valor histórico ou artístico ou de sinalização 
destinada à informação legal, à segurança, à hi-
giene, ao conforto, à regulação da disciplina da 
circulação de veículos e pessoas, e à explora-
ção adequada dos meios de transporte público, 
ou que com estas contendam.
h) Quando não respeitem os limites impostos 
pela legislação aplicável a atividades ruidosas, 
quando se tratar de licenciamento de publici-
dade sonora, nos termos do regulamento geral 
do ruído; 
i) Quando o requerente for devedor à Câma-
ra Municipal de quaisquer dívidas, salvo se ti-
ver sido deduzida reclamação ou impugnação 
e prestada garantia idónea, nos termos da lei; 
j) Quando por motivos imprevistos de ordem 
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objetiva, não concretizáveis nem ponderáveis 
no momento de apresentação do pedido, seja 
manifestamente inviável, atendendo a motivos 
de ordem jurídica ou física, deferir a pretensão. 

ArTIgo 31.º
DEFErIMENTo

1 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o 
pedido de licenciamento deve incluir a indica-
ção do montante da taxa a pagar, e respetivo 
prazo para levantamento da licença e paga-
mento da mesma.
2 - A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento. 
3 - o titular da licença só pode exercer os di-
reitos a que se referem as respetivas condições 
depois do pagamento da taxa que for devida. 

ArTIgo 32.º
NoTIFICAçÃo DA DECISÃo

1 - A decisão sobre o pedido de licenciamento 
deve ser notificada por escrito ao requerente 
no prazo de 10 dias, contados a partir da data 
daquela. 
2 - No caso de deferimento deve incluir-se na 
respetiva notificação a indicação do prazo para 
levantamento da licença e pagamento da taxa 
respetiva, conforme previsto no regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia. 
3 - Findo o prazo mencionado no número ante-
rior, sem que se mostrem pagas as taxas devi-
das, o licenciamento caduca nos termos previs-
tos no presente regulamento. 
4 – Em caso de indeferimento, o projeto de de-
cisão é notificado ao requerente, devendo ser-
-lhe concedido um prazo não inferior a 10 dias, 
para efeitos de audiência prévia, nos termos le-
gais. 

ArTIgo 33.º
LICENçA

1 - A licença especifica as condições a observar 
pelo titular, nomeadamente: 
a) A identificação do requerente (nome ou de-
nominação social do requerente consoante se 
trate de pessoa singular ou pessoa coletiva); 
b) o objeto do licenciamento, designadamente 
local e área; 

c) A descrição dos elementos a utilizar;
d) o prazo de duração;
e) prazo para comunicar a não renovação. 
2 – As licenças de ocupação de espaço público 
e de afixação, inscrição ou difusão de mensa-
gens publicitárias de natureza comercial são ti-
tuladas por alvará.

CApÍTuLo Iv
MErA CoMuNICAçÃo prÉvIA E AuTorIZA-

çÃo

SECçÃo I
MErA CoMuNICAçÃo prÉvIA

ArTIgo 34.º
MErA CoMuNICAçÃo prÉvIA

1 — Aplica-se o regime da mera comunicação 
prévia à ocupação do espaço público, para 
algum ou alguns dos seguintes fins e limites 
quanto às características e localização:
a) Instalação de toldo e respetiva sanefa, quan-
do for efetuada junto à fachada do estabeleci-
mento;
b) Instalação de esplanada aberta, quando for 
efetuada em área contígua à fachada do esta-
belecimento e a ocupação transversal da espla-
nada não exceder a largura da fachada do res-
petivo estabelecimento;
c) Instalação de estrado, quando for efetuada 
como apoio a uma esplanada e não exceder a 
sua dimensão;
d) Instalação de guarda-ventos, quando for efe-
tuada junto das esplanadas, perpendicularmen-
te ao plano marginal da fachada, e o seu avanço 
não ultrapassar o da esplanada;
e) Instalação de vitrina e expositor, quando for 
efetuada junto à fachada do estabelecimento;
f) Instalação de suporte publicitário, nos casos 
em que é dispensado o licenciamento da afixa-
ção ou da inscrição de mensagens publicitárias 
de natureza comercial, desde que:
i) Seja efetuada na área contígua à fachada do 
estabelecimento e não exceder a largura da 
mesma; ou
ii) A mensagem publicitária seja afixada ou ins-
crita na fachada ou em mobiliário urbano refe-
rido nas alíneas anteriores.
g) Instalação de arcas e máquinas de gelados, 
quando for efetuada junto à fachada do esta-
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belecimento;
h) Instalação de brinquedos mecânicos e equi-
pamentos similares, quando for efetuada junto 
à fachada do estabelecimento;
i) Instalação de floreira, quando for efetuada 
junto à fachada do estabelecimento;
j) Instalação de contentor para resíduos, quan-
do for efetuada junto à fachada do estabeleci-
mento.
2 — para efeitos do número anterior, e sem pre-
juízo de disposição em contrário, entende -se 
por «junto à fachada do estabelecimento» a 
instalação cujo objeto esteja, em parte ou na 
totalidade, compreendido no espaço contado a 
partir do plano da respetiva fachada até 1 me-
tro de avanço, e não ultrapasse os seus limites 
laterais.
3 — A mera comunicação prévia deve ser ins-
truída com os seguintes elementos: 
a) A identificação do titular da exploração do 
estabelecimento, com menção do nome ou fir-
ma e do número de identificação fiscal; 
 b) o endereço da sede da pessoa coletiva ou 
do empresário em nome individual; 
 c) o endereço do estabelecimento ou arma-
zém e o respetivo nome ou insígnia; 
 d) A indicação do fim pretendido com a ocupa-
ção do espaço público; 
 e) A identificação das características e da loca-
lização do mobiliário urbano a colocar; 
 f) A declaração do titular da exploração de que 
respeita integralmente as obrigações legais e 
regulamentares sobre a ocupação do espaço 
público.
4 — o título comprovativo da mera comunica-
ção prévia corresponde ao comprovativo ele-
trónico de entrega no «Balcão do Empreende-
dor» e do pagamento das taxas devidas.

SECçÃo II
AuTorIZAçÃo

ArTIgo 35.º
AuTorIZAçÃo

1 — Aplica-se o regime da autorização quando 
a ocupação do espaço público tenha como fim 
a instalação de mobiliário urbano ou suporte 
publicitário previstos no artigo 34.º, n.º 1 do re-
gulamento e não sejam respeitadas as caracte-
rísticas e a localização ali previstas.

2 — A autorização deve ser instruída com os 
seguintes elementos: 
a) A identificação do titular da exploração do 
estabelecimento, com menção do nome ou fir-
ma e do número de identificação fiscal; 
 b) o endereço da sede da pessoa coletiva ou 
do empresário em nome individual; 
 c) o endereço do estabelecimento ou arma-
zém e o respetivo nome ou insígnia; 
 d) A indicação do fim pretendido com a ocupa-
ção do espaço público; 
 e) A identificação das características e da loca-
lização do mobiliário urbano a colocar; 
 f) A declaração do titular da exploração na 
qual se encontre a identificação do equipamen-
to que não cumpre os limites referidos no n.º 1 
do artigo anterior, com a respetiva fundamen-
tação.
3 – A autorização é da competência do presi-
dente da câmara municipal, podendo esta ser 
delegada nos seus vereadores, com faculdade 
de subdelegação nos dirigentes de serviço.

ArTIgo 36.º
AprECIAçÃo DA AuTorIZAçÃo E DECISÃo
1 – o pedido de autorização é apreciado no pra-
zo de 20 dias, a contar da receção do respetivo 
requerimento e pagamento das taxas devidas, 
sob pena de se considerar tacitamente deferido 
o pedido apresentado. 
2 – Excetuam-se do disposto no número an-
terior os casos em que haja lugar a consulta a 
entidades externas ao Município, nos termos 
do artigo 28.º do presente regulamento, caso 
em que o prazo referido no número anterior se 
conta a partir da receção do último parecer ou 
do termo do prazo para a sua emissão.   
3 – A decisão sobre o pedido de autorização 
pode ser de deferimento ou indeferimento e é 
comunicada ao requerente através do Balcão 
do Empreendedor ou, em caso de impossibili-
dade, através de correio eletrónico.

ArTIgo 37.º
INDEFErIMENTo

1 – o pedido de autorização é indeferido sem-
pre que:
a) Não se enquadrar no princípio geral estabe-
lecido no artigo 9.º; 
b) Não respeitar as proibições estabelecidas 
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nos artigos 10.º a 15.º; 
c) Não respeitar as características gerais e es-
pecíficas sobre a instalação de suportes publi-
citários definidas no Anexo I ao presente regu-
lamento;
d) Não respeitar as condições técnicas especí-
ficas estabelecidas no presente regulamento;
e) Quando recorra à utilização de materiais que 
se revelem inadequados ou geradores de um 
impacto urbanístico negativo na envolvente;
f) Quando seja emitido parecer negativo por 
parte das entidades consultadas, caso o mes-
mo seja vinculativo;
g) Quando as intervenções descaracterizem, al-
terem, conspurquem ou manchem a aparência 
exterior e ou interior de monumentos, edifícios 
públicos, religiosos, de interesse público e de 
valor histórico ou artístico ou de sinalização 
destinada à informação legal, à segurança, à hi-
giene, ao conforto, à regulação da disciplina da 
circulação de veículos e pessoas, e à explora-
ção adequada dos meios de transporte público, 
ou que com estas contendam.
h) Não respeitar os limites impostos pela legis-
lação aplicável a atividades ruidosas, quando se 
tratar de licenciamento de publicidade sonora, 
nos termos do regulamento geral do ruído; 
i) Se o requerente for devedor à Câmara Muni-
cipal de quaisquer dívidas, salvo se tiver sido 
deduzida reclamação ou impugnação e presta-
da garantia idónea, nos termos da lei; 
j) Quando por motivos imprevistos de ordem 
objetiva, não concretizáveis nem ponderáveis 
no momento de apresentação do pedido, seja 
manifestamente inviável, atendendo a motivos 
de ordem jurídica ou física, deferir a pretensão. 
2 – No caso de indeferimento o projeto de de-
cisão é notificado previamente ao requerente, 
devendo ser-lhe concedido um prazo não infe-
rior a 10 dias, para efeitos de audiência prévia, 
nos termos legais.

CApÍTuLo v
DEvErES Do TITuLAr

ArTIgo 38.º
oBrIgAçÕES

os detentores do direito de ocupação do espa-
ço público e de inscrição, afixação ou difusão 
de mensagens publicitárias ficam vinculados às 

seguintes obrigações: 
a) Assegurar o cumprimento das normas legais 
aplicáveis e das disposições constantes do pre-
sente regulamento; 
b) Não proceder à adulteração dos elementos 
tal como foram aprovados ou a alterações da 
demarcação efetuada;
c) Assegurar a segurança, a vigilância e o bom 
funcionamento do mobiliário urbano e dos su-
portes publicitários e demais equipamentos; 
d) repor a situação existente no local, tal como 
se encontrava à data da instalação do suporte, 
da afixação ou inscrição da mensagem publici-
tária, da utilização com o evento publicitário ou 
da ocupação do espaço público, findo o prazo 
do direito concedido; 
e) Acatar as determinações da Câmara Munici-
pal e das autoridades policiais, dadas presen-
cialmente em sede de fiscalização ou formal-
mente comunicadas por notificação;
f) Eliminar quaisquer danos em bens públicos 
resultantes da afixação ou inscrição da mensa-
gem publicitária

ArTIgo 39.º
CoNSErvAçÃo, MANuTENçÃo E SEgurAN-

çA
1 - os detentores do direito de ocupação do es-
paço público e de inscrição, afixação ou difu-
são de mensagens publicitárias devem manter 
os elementos de mobiliário urbano, suportes 
publicitários e equipamentos de apoio que uti-
lizam nas melhores condições de apresentação, 
higiene e segurança.
2 – para os fins previstos no número anterior, 
os titulares devem proceder, com regularidade, 
a medidas de conservação do mobiliário urba-
no, suportes publicitários e equipamentos de 
apoio, sem alterar as condições estabelecidas 
inicialmente. 
3 – Caso o titular não cumpra com a obrigação 
constante no número anterior, a Câmara Muni-
cipal pode notificá-lo para que execute os tra-
balhos necessários.
4 – Decorrido o prazo concedido, caso se ve-
rifique que o titular não cumpriu com a obri-
gação imposta, caberá aos serviços municipais 
proceder à sua remoção, a expensas do titular, 
sem prejuízo da instauração do correspondente 
procedimento de contraordenação.
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5 – Sem prejuízo das obrigações legais, ao nível 
de comportamentos ambientalmente corretos, 
que impendem sobre a generalidade dos cida-
dãos relativamente à higiene e limpeza públi-
ca, constitui obrigação do titular a manutenção 
das mesmas no espaço circundante. 

ArTIgo 40.º
ATuALIZAçÃo DE DADoS

Compete aos detentores do direito de ocupa-
ção do espaço público e de inscrição, afixação 
ou difusão de mensagens publicitárias manter 
atualizados todos os dados comunicados, de-
vendo proceder à sua atualização no prazo má-
ximo de 60 dias a contar da data da ocorrência 
de qualquer modificação, sempre que tal se re-
vele necessário. 

ArTIgo 41.º
MuDANçA DE TITuLArIDADE

1 – A utilização da licença é pessoal e não pode 
ser cedida a qualquer título, designadamente 
através de arrendamento, cedência de explora-
ção ou “franchising”.
2 – o pedido de mudança de titularidade deve 
ser formalizado através de requerimento, acom-
panhado dos seguintes elementos:
a) prova documental da legitimidade do inte-
resse e do requerente;
b) Identificação da licença;
c) Declaração em que o requerente assume o 
pagamento das taxas eventualmente vencidas 
e vincendas referentes ao licenciamento até ao 
termo do período a que a licença se reporta, 
mesmo que em processo de execução fiscal.
3 – Quando esteja em causa a transmissão de 
uma licença “mortis causa” aos documentos re-
feridos na alínea a) do número anterior deve ser 
junta a habilitação de herdeiros.

TÍTuLo Iv
rEgIMES ESpECIAIS

CApÍTuLo I
FILMAgENS E FoTogrAFIA

ArTIgo 42.º
FILMAgENS E SESSÕES FoTogrÁFICAS

1 – Estão sujeitas a licenciamento nos termos do 
presente regulamento as ações de filmagens e 

fotografia a realizar em espaço público, inde-
pendentemente da dimensão da equipa e do 
equipamento utilizado e instalado em espaço 
público e desde que promovidas para fins pú-
blicos, promocionais e audiovisuais.
2- Não estão sujeitas a licenciamento:
a) A gravação de imagens e reportagens foto-
gráficas para fins de cobertura informativa de 
todos os meios de comunicação social, nomea-
damente rádio e televisão, com “câmara ao om-
bro”, sem nenhum tipo de instalação, reserva 
de espaço público ou alteração à circulação de 
pessoas ou ao trânsito automóvel;
b) A tomada de imagens fotográficas unica-
mente para fins privados, desde que não confli-
tue com eventuais ocupações de espaço públi-
co, e desde que as imagens não sejam utilizadas 
para fins comerciais.
3 – Sempre que se justifique, deve ser obtida 
licença especial de ruído, nos termos do regu-
lamento geral do ruído.  
4 - A realização de filmagens e sessões foto-
gráficas em equipamentos municipais carece 
de prévia autorização da CMg, aplicando-se o 
disposto no presente artigo sempre que, em si-
multâneo, ocorra ocupação de espaço público.  
5 - São admitidas exceções às regras previstas 
no presente capítulo, mediante deliberação da 
Câmara Municipal, sob proposta devidamente 
fundamentada dos serviços, por razões de inte-
resse público municipal.

ArTIgo 43.º
proCEDIMENTo

1 – Sem prejuízo do disposto nos artigos 25.º 
e seguintes, o pedido de licenciamento deve 
ser apresentado com 15 dias de antecedência e 
deve ser instruído com os seguintes elementos:
a) Cópia do documento de identificação e de 
documento comprovativo da legitimidade do 
requerente (no caso de não ser o representante 
legal da produtora);
b) Cópia da certidão comercial da empresa ou 
cópia do cartão de contribuinte em nome indi-
vidual;
c) Seguro de responsabilidade civil (que cubra 
eventuais danos do exercício da atividade);
d) Memória descritiva e justificativa detalhada 
da produção:
i) Descrição da filmagem/sessão fotográfica;
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ii) Equipamentos e estruturas a instalar (anexar 
imagens ou fotos);
iii) Descrição dos equipamentos de amplifica-
ção sonora, caso resulte atividade ruidosa, e 
medidas previstas para redução do ruído;
iv) plantas de implementação das ocupações, 
contendo a localização específica das filma-
gens, reservas de estacionamento, de limpeza 
de campo de filmagem, cortes de trânsito, e de 
todos os equipamentos e estruturas a instalar e 
devidamente legendada;
e) Cópia de autorização de obtenção de ima-
gem emitida por terceiras entidades;
f) Cópia da carta/aviso aos moradores.

CApÍTuLo II
grAFIToS, AFIXAçÕES E pICoTAgEM

ArTIgo 44.º
prINCÍpIoS gErAIS

os grafitos, afixações, picotagem e outras for-
mas de alteração ainda que temporárias das ca-
racterísticas originais de superfícies exteriores 
de edifícios pavimentos muros e outras Infraes-
truturas regem-se pela Lei nº 61/2013 de 23 de 
agosto.

ArTIgo 45.º
CrITÉrIoS pArA AFIXAçÃo

1- As intervenções são sempre sujeitas a li-
cenciamento do município com a autorização 
expressa e documentada do proprietário da 
superfície, quando exista, mediante o procedi-
mento previsto no artigo 43.º, aplicável com as 
devidas adaptações.
2- As intervenções não podem em caso algum 
descaracterizar, alterar ou conspurcar a apa-
rência exterior de qualquer edifício de interesse 
público e de valor artístico ou histórico ou de 
qualquer sinalização destinada à informação do 
munícipe.

CApÍTuLo III
ELEMENToS ADICIoNAIS À CoNSTruçÃo

ArTIgo 46.º
STANDS DE vENDA

1 – A instalação de Stands de venda deve res-
peitar as seguintes condições:
a) Não comprometer a acessibilidade e a mobi-

lidade nem se constituir como barreira arquite-
tónica, nem provocar a obstrução de perspeti-
vas panorâmicas;
b) Não é permitida a exposição de produtos ou 
a colocação de quaisquer elementos relaciona-
dos com a atividade desenvolvida no espaço 
envolvente da instalação; 
c) Não prejudicar a circulação dos peões, de-
signadamente, dos cidadãos portadores de 
deficiência, garantindo sempre uma faixa de 
passeio livre de qualquer obstáculo, com uma 
largura mínima de 1,50m.
 d) Apresentar qualidade de construção e nos 
acabamentos finais do equipamento garantin-
do uma boa integração na envolvente.
2 – A colocação de instalações temporárias 
para vendas de lotes de terrenos e apartamen-
tos, apenas é permitido se instalados na proxi-
midade do objeto de venda. 

ArTIgo 47.º
ApArELhoS DE Ar CoNDICIoNADo

1 – os aparelhos de ar condicionado (sistemas 
de climatização), não podem ser visíveis da via 
pública, nem provocar distúrbios visuais nas fa-
chadas de edifícios de valor arquitetónico.
2 – Excecionalmente admite-se a sua colocação 
com visibilidade da via pública quando sejam 
embutidos em caixa aberta nos planos dos pa-
ramentos e ocultados através de soluções que 
os tornem discretos e tanto quanto possível im-
percetíveis. 

ArTIgo 48.º
TELhEIroS, pALAS ou SIMILArES

os telheiros, palas ou similares aqui entendidos 
como elementos acessórios à construção de-
vem cumprir as seguintes condições: 
a) Não ocultem vãos de iluminação ou de are-
jamento;
b) Serem constituídos por materiais resistentes 
e facilmente desmontáveis;
c) Não prejudiquem a utilização das áreas des-
tinadas ao estacionamento de veículos;
d) A instalação só é admissível ao nível do rés-
-do-chão;
e) Tem de cumprir uma altura mínima do solo 
até à margem inferior dos telheiros e palas de 
2,50m;
f) A sua saliência máxima, ou distância do plano 
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da fachada do edifício ao extremo do telheiro 
ou pala deve ser igual ou inferior a 50% da lar-
gura do passeio e nunca superior a 1,00m;
g) Em passeios de largura inferior a 2,00m a 
saliência máxima do telheiro ou pala, deve ser 
igual ou inferior a 0,50 m salvaguardando-se 
sempre um espaço livre não inferior a 0,40m 
em relação ao limite externo do passeio;
h) Nas ruas pedonais, a sua saliência não pode 
exceder 20% da largura da rua e nem exceder 
os 3,00m;
 i) As cores, padrões, pintura e desenhos dos 
telheiros, palas ou outras estruturas devem 
adequar-se à arquitetura do edifício, respeitar 
os elementos envolventes e ser idênticos entre 
si em cada edifício.

ArTIgo 49.º
rAMpAS

1 – É permitida a instalação de rampas para 
acesso a estabelecimentos desde que não in-
terfiram com a segurança da circulação, nem 
prejudiquem a visibilidade. 
2 – É da responsabilidade do proprietário a ma-
nutenção do bom estado da rampa bem como 
do passeio em frente á rampa.
 3– Quando não seja possível garantir o acesso 
de pessoas com mobilidade condicionada aos 
edifícios através do espaço privado, pode ser li-
cenciada a colocação de rampas móveis no es-
paço público ou espaço privado de uso público 
desde que salvaguardadas as demais normas 
legais e regulamentares aplicáveis.

ArTIgo 50.º
ESTruTurAS FIXAS DE grANDE DIMENSÃo
1 – As estruturas fixas de grande dimensão de-
vem corresponder a uma atividade exercida 
no prédio ou no terreno em que se localizam e 
respeitar as condições previstas nos números 
seguintes.
2 – As estruturas fixas de grande dimensão co-
locadas no solo devem cumprir as seguintes 
condições:
garantirem uma boa integração na área envol-
vente;
Serem concebidas com base em estruturas sim-
ples e esteticamente qualificadas sem prejuízo 
da sua estabilidade e segurança, e serem pinta-
das de cor neutra; 

Não ocultarem vãos de iluminação ou de areja-
mento;
Serem constituídos por materiais resistentes;
Não prejudicarem a utilização das áreas desti-
nadas ao estacionamento de veículos.
3 - As estruturas fixas de grande dimensão co-
locadas nas coberturas dos edifícios devem 
cumprir as seguintes condições:
a) garantirem uma boa integração na área en-
volvente;
b) Serem concebidas com base em estruturas 
simples e esteticamente qualificadas sem pre-
juízo da sua estabilidade e segurança, e serem 
pintadas de cor neutra; 
c) Cumpram o disposto no artigo 7º do anexo II, 
naquilo que lhe é aplicável; 
d) Não ocultarem vãos de iluminação ou de 
arejamento;
e) Serem constituídos por materiais resistentes.

ArTIgo 51.º
ATIvIDADES E INSTALAçÕES gErADorAS 

DE IMpACTo AMBIENTAL NEgATIvo
1 – Consideram-se atividades e instalações ge-
radoras de impacto ambiental negativo as que 
interferem negativamente no gozo de bens pú-
blicos como a segurança, o ambiente e a paisa-
gem, nomeadamente:
a) As infraestruturas de suporte das estações 
de radiocomunicações e respetivos acessórios;
b) os postos de abastecimento de combustí-
veis.
2– pelo exercício de atividades e instalações 
previstas no número anterior, situadas, ou não, 
em propriedade privada, são devidas as taxas 
previstas no regulamento Municipal de Taxas e 
outras receitas do Município.

TÍTuLo Iv
FISCALIZAçÃo E CoNTrAorDENAçÕES

CApÍTuLo I
FISCALIZAçÃo E MEDIDAS DE TuTELA DA 

LEgALIDADE

ArTIgo 52.º
FISCALIZAçÃo

1 – A fiscalização da publicidade e ocupação do 
espaço público, incide sobre a verificação da 
sua conformidade com as normas legais e re-
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gulamentares vigentes e com o título emitido, 
quando existente, ou com a mera comunicação 
prévia, incluindo o cumprimento das normas 
técnicas aplicáveis.
2 – A atividade fiscalizadora é exercida pelo 
serviço de fiscalização municipal, pelos técni-
cos de outras unidades orgânicas afetos à ati-
vidade de fiscalização, bem como pelas demais 
autoridades administrativas e policiais no âmbi-
to das respetivas atribuições. 

ArTIgo 53.º
DANoS No ESpAço pÚBLICo

1 - Sem prejuízo dos deveres constantes do pre-
sente regulamento que forem concretamente 
aplicáveis, a reparação dos danos provocados 
no espaço público, em consequência de ações 
ou omissões decorrentes das atividades objeto 
do mesmo, constitui encargo solidário dos seus 
responsáveis, os quais sem prejuízo da sua co-
municação à Câmara Municipal, devem proce-
der ao início da sua execução no prazo máximo 
de 48 horas, concluindo-a no mais curto prazo 
possível ou no prazo estabelecido pela Câmara 
Municipal.
2 - Expirados os prazos estipulados no nú-
mero anterior, a Câmara Municipal no uso das 
suas competências legais pode substituir-se ao 
dono da obra ou outros responsáveis pelas ati-
vidades, a expensas destes.
3 - o custo dos trabalhos executados nos ter-
mos do número anterior, quando não pago vo-
luntariamente no prazo de 10 dias a contar da 
notificação para o efeito, se outro prazo não 
decorrer da lei, será cobrado em processo de 
execução fiscal, servindo de título executivo a 
certidão passada pelos serviços competentes.
4 - o disposto no número anterior não preju-
dica o ressarcimento pelos inerentes prejuízos, 
nos termos gerais.

ArTIgo 54.º
rEpoSIçÃo DA LEgALIDADE

1 – A câmara municipal pode adotar as medidas 
necessárias à reposição da legalidade quando:  
a) Se verifique a inscrição, afixação ou difusão 
de publicidade sem licenciamento, quando exi-
gível;
b) Se verifique a ocupação do espaço público 
sem autorização, quando exigível;  

c) Se verifique desconformidade com as nor-
mas constantes do presente regulamento;
d) Se verifique desconformidade com as obri-
gações emergentes do licenciamento ou auto-
rização;
e) Se verifique que o titular do direito procedeu 
a alterações, salvo no caso em que a operação 
se tenha circunscrito à substituição do objeto 
de licenciamento por outro com as mesmas 
características, designadamente material, cor, 
forma, texto, imagem, textura, dimensões e vo-
lumetria, em resultado da sua degradação; 
f) Se verifique que o titular não assegurou as 
suas obrigações em matéria de conservação, 
manutenção e higiene, nos termos do artigo 
39.º do presente regulamento;
g) Se verifique que o titular procedeu à substi-
tuição, alteração ou modificação da mensagem 
publicitária para a qual haja sido concedido o 
título, salvo no caso de painéis publicitários, ou-
tdoors, mupis, totens e similares, de exploração 
comercial. 

ArTIgo 55.º
rEMoçÃo IMEDIATA

1 – A câmara municipal pode, independente-
mente da prévia notificação, proceder à remo-
ção de suportes publicitários ou dos elementos 
que ocupem o espaço público sempre que se 
verifique a existência de perigo para a seguran-
ça de pessoas e bens ou de prejuízo para a cir-
culação rodoviária e ou pedonal.
2 – A remoção promovida pela câmara munici-
pal nos termos do número anterior é feita a ex-
pensas do titular do direito ou, caso não exista, 
do proprietário do suporte publicitário ou dos 
elementos.

ArTIgo 56.º
orDEM DE rEMoçÃo

1 - verificando-se as situações indicadas no n.º 
1 do artigo 54.º do regulamento, a câmara mu-
nicipal pode ordenar a remoção dos suportes 
publicitários ou dos elementos que ocupem o 
espaço público, fixando-lhe um prazo não su-
perior a 30 dias.
2 – A ordem de remoção referida no número 
anterior é antecedida de audiência prévia do 
interessado para que, no prazo de 10 dias, se 
pronuncie sobre o conteúdo da mesma.
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3 – A remoção deve ser complementada com 
a necessária limpeza do local, de modo a repor 
as condições anteriores à prática do ato ilegal.

ArTIgo 57.º
poSSE ADMINISTrATIvA E EXECuçÃo 

CoErCIvA
1 – o presidente da Câmara pode determinar a 
posse administrativa do prédio onde se encon-
tra ilegalmente afixada a publicidade, colocado 
o mobiliário urbano ou elementos adicionais, 
de forma a permitir a execução coerciva da me-
dida de reposição da legalidade. 
2 – o ato administrativo que tiver determinado 
a posse administrativa é notificado ao proprie-
tário do prédio onde se encontra ilegalmente 
afixada a publicidade, colocado o mobiliário ur-
bano ou elementos adicionais, bem como aos 
demais titulares de direitos reais, caso sejam 
conhecidos, e, ainda, ao proprietário do supor-
te publicitário, do mobiliário ou dos elementos 
adicionais. 
3 – A posse administrativa é realizada pelos 
serviços municipais competentes, mediante a 
elaboração de um auto onde, para além de se 
identificar o ato referido no número anterior, 
é especificado o estado em que se encontra o 
prédio e suporte publicitário, o mobiliário ou os 
elementos adicionais. 
4 – A posse administrativa do prédio e dos equi-
pamentos mantém-se pelo período necessário 
à execução coerciva da respetiva medida de re-
posição da legalidade, caducando no termo do 
prazo fixado para a mesma. 

ArTIgo 58.º
DESpESAS rEALIZADAS CoM A EXECuçÃo 

CoErCIvA
1 – As quantias relativas às despesas realizadas 
nos termos do artigo anterior, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias 
que a Administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta do infrator. 
2 – Quando aquelas quantias não forem pagas 
voluntariamente no prazo de 20 dias a contar 
da notificação para o efeito, são cobradas ju-
dicialmente em processo de execução fiscal, 
servindo de título executivo certidão, passada 
pelos serviços competentes, comprovativa das 
despesas efetuadas, podendo ainda a Câmara 

aceitar, para extinção da dívida, dação em pa-
gamento ou outras formas de cumprimento, 
nos termos da lei.
3 – É imputado ao infrator o pagamento das 
despesas do depósito e guarda dos bens, sen-
do que os mesmos se consideram perdidos a 
favor da autarquia se não forem levantados no 
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data 
da remoção. 

CApÍTuLo II
CoNTrAorDENAçÕES

ArTIgo 59.º
rEgIME SANCIoNATÓrIo

1 – Constituem contraordenações puníveis com 
coima as seguintes infrações previstas na Lei n.º 
97/88, de 17 de agosto, na sua atual redação, 
e no presente regulamento, no que se refere à 
atividade de publicidade comercial:
a) A afixação, a inscrição ou difusão de men-
sagens publicitárias sem prévio licenciamento 
municipal, em violação do n.º 1 do artigo 1.º da 
Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, e do presente re-
gulamento, é punível com coima de 500,00 € a 
1.870,00 €, tratando-se de uma pessoa singular, 
ou de 1.000,00 € a 7.500,00 €, no caso de se 
tratar de uma pessoa coletiva;
b) A afixação, inscrição ou difusão de mensa-
gens publicitárias em desconformidade com 
os elementos e as condicionantes específicas 
aprovadas no licenciamento é punível com coi-
ma de 400,00 € a 1.870,00 €, tratando-se de 
uma pessoa singular, ou de 750,00 € a 7.000,00 
€, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva;
c) o incumprimento dos critérios estabelecidos 
no licenciamento e exercício da publicidade co-
mercial, na afixação e inscrição de mensagens 
publicitárias não sujeitas a licenciamento, nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3 e no n.º 5 
do artigo 1.º e artigo 4.º da Lei n.º 97/88, de 17 
de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, bem como no exer-
cício das atividades de propaganda é punível 
com coima de 400,00 € a 1.870,00 €, tratando-
-se de uma pessoa singular, ou de 1.000,00 € a 
7.500,00 €, no caso de se tratar de uma pessoa 
coletiva;
d) A manutenção dos suportes de publicidade 
em condições de insegurança, falta de conser-
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vação e arranjo estético é punível com coima 
de 300,00 € a 1.870,00 €, tratando-se de uma 
pessoa singular, e de 500,00 € a 4.000,00 €, 
tratando-se de uma pessoa coletiva.
2 – Constituem contraordenações puníveis com 
coima as seguintes infrações previstas no De-
creto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, e no presente 
regulamento, no que se refere à ocupação do 
espaço publico:
a) A emissão de uma declaração a atestar o 
cumprimento das obrigações legais e regula-
mentares relativas à ocupação do espaço pú-
blico ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 
abril, que não corresponda à verdade, é punível 
com coima de 600,00 € a 1.870,00 €, tratando-
-se de uma pessoa singular, ou de 1.500,00 € a 
22.000,00 €, no caso de se tratar de uma pes-
soa coletiva;
b) A não realização da comunicação exigível 
ou a falta de autorização relativas à ocupação 
do espaço público, previstas no Decreto-Lei 
n.º 48/2001, de 1 de abril, e no artigo 21.º do 
presente regulamento  é punível com coima de 
500,00 € a 1.870,00 €, tratando-se de uma pes-
soa singular, ou de 1.000,00 € a 7.500,00 €, no 
caso de se tratar de uma pessoa coletiva;
c) A falta de licença para ocupação do espaço 
publico para fins diferentes dos previstos nas 
alíneas a) a i) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei 48/2011, de 1 de abril e das alíneas a) a i) 
do n.º 5 do artigo 21.º do presente regulamento  
é punível com coima de 500,00 € a 1.870,00 
€, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 
1.000,00 € a 7.500,00 €, no caso de se tratar de 
uma pessoa coletiva;
d) A ocupação do espaço público em descon-
formidade com os elementos e as condicio-
nantes específicas aprovadas e determinadas 
é punível com coima de 350,00 € a 1.870,00 
€, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 
750,00 € a 4.000,00 €, no caso de se tratar de 
uma pessoa coletiva;
e) A falta não suprida de algum elemento es-
sencial das meras comunicações prévias pre-
vistas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 1 de abril, é punível com coima de 
200,00 € a 1.000,00 €, tratando-se de uma 
pessoa singular, ou de 500,00 € a 2.500,00 €, 
no caso de se tratar de uma pessoa coletiva;

f) A não atualização dos dados comunicados 
nos termos do artigo 40.º do presente regu-
lamento é punível com coima de 150,00 € a 
750,00 €, tratando-se de uma pessoa singular, 
ou de 400,00 € a 2.000,00 €, no caso de se 
tratar de uma pessoa coletiva;
g) A transmissão do direito sem autorização do 
município, nos termos do artigo 41.º do presen-
te regulamento, é punível com coima de 400,00 
€ a 1.870,00 €, tratando-se de uma pessoa sin-
gular, ou de 750,00 € a 2.500,00 €, tratando-se 
de uma pessoa coletiva;
i) A falta de limpeza do espaço circundante aos 
elementos, equipamento/mobiliário urbano, 
objeto da ocupação do espaço público, durante 
o horário de funcionamento do estabelecimen-
to e após o encerramento, punível com coima 
de 50,00 € a 400,00 €, no caso de se tratar de 
uma pessoa singular, ou de 150,00 € a 800,00 
€, no caso de tratar de uma pessoa coletiva;
j) A omissão de conservação e limpeza e a ma-
nutenção da segurança do mobiliário e equi-
pamento é punível com coima de 150,00 € a 
750,00 €, tratando-se de uma pessoa singular, 
ou de 400,00 € a 2.000,00 €, no caso de se 
tratar de uma pessoa coletiva.
3 - Constituem ainda contraordenações puní-
veis com coima as seguintes infrações ao pre-
sente regulamento no âmbito da publicidade 
comercial e ocupação do espaço público:
a) o desrespeito pelos atos administrativos que 
determinaram a remoção ou a correção dos 
elementos, equipamento/mobiliário urbano, 
punível com coima de 500,00 € a 1.870,00 €, 
no caso de se tratar de pessoa singular, ou de 
1.000,00 € a 2.000,00 €, no caso de se tratar 
de uma pessoa coletiva;
b) A infração a qualquer outra norma do pre-
sente regulamento não especialmente comi-
nada nas alíneas e nos números anteriores que 
imponha deveres de conduta e obrigações pre-
cisas e imediatamente exigíveis aos particula-
res é punível com coima de 150,00 € a 750,00 
€, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 
400,00 € a 2.000,00 €, no caso de se tratar de 
uma pessoa coletiva.
4 - A tentativa e a negligência são puníveis nos 
termos gerais.  
5 - Às regras processuais aplica-se o disposto 
no Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na 
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atual redação.
6 – Compete ao presidente de Câmara ou ao 
vereador com competências delegadas deter-
minar a instauração e decidir sobre os proces-
sos contraordenacionais que, por lei, sejam da 
sua competência.
7 – Sem prejuízo das disposições legais que de-
terminam a repartição do produto das coimas 
aplicadas por diversas entidades, o produto das 
coimas aplicadas reverte para o município.

ArTIgo 60.º
SANçÕES ACESSÓrIAS DA AFIXAçÃo E INS-

CrIçÃo DE MENSAgENS puBLICITÁrIAS E 
DE IDENTIFICAçÃo

1 – Sem prejuízo das coimas a que se refere o 
artigo anterior, podem ainda ser aplicadas aos 
infratores as seguintes sanções acessórias: 
a) Apreensão de objetos pertencentes aos 
agentes utilizados na prática da infração; 
b) Interdição temporária de exercer a atividade 
publicitária no Município, até um máximo de um 
ano; 
c) privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado por entidades ou serviços públicos; 
d) Encerramento temporário das instalações ou 
estabelecimentos onde se verifique o exercício 
da atividade publicitária, bem como a cassação 
de licenças ou alvarás. 
2 – As sanções acessórias previstas nas alíneas 
b), c) e d) do número anterior só podem ser 
aplicadas quando se demonstre a existência de 
dolo na prática das correspondentes infrações. 
3 – As sanções acessórias previstas nas alíneas 
c) e d) do número 1 têm a duração máxima de 
dois anos.

ArTIgo 61.º
SANçÕES ACESSÓrIAS DA oCupAçÃo Do 

ESpAço pÚBLICo
1 — Em função da gravidade da infração e da 
culpa do agente, simultaneamente com a coi-
ma, podem ser aplicadas as sanções acessórias 
de encerramento de estabelecimento e de in-
terdição do exercício de atividade, com os se-
guintes pressupostos de aplicação:
a) A interdição do exercício de atividade ape-
nas pode ser decretada se o agente praticar a 
contraordenação com flagrante e grave abuso 
da função que exerce ou com manifesta e grave 

violação dos deveres que lhe são inerentes;
b) o encerramento do estabelecimento apenas 
pode ser decretado quando a contraordenação 
tenha sido praticada por causa do funciona-
mento do estabelecimento.
2 — A duração da interdição do exercício de ati-
vidade e do encerramento do estabelecimento 
não pode exceder o período de dois anos.

ArTIgo 62.º
âMBITo SuBJETIvo

para efeitos do disposto no presente regula-
mento, são considerados responsáveis pela 
prática de contraordenações o anunciante, a 
agência de publicidade ou qualquer outra en-
tidade que exerça a atividade publicitária, o 
titular do suporte publicitário ou o respetivo 
concessionário, o proprietário ou possuidor do 
prédio onde a publicidade tenha sido afixada 
ou inscrita, bem como qualquer outro interve-
niente na emissão da mensagem publicitária, 
conforme os casos.  

TÍTuLo v
DISpoSIçÕES FINAIS E TrANSITÓrIAS

ArTIgo 63.º
oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo E Supor-

TES puBLICITÁrIoS EXISTENTES
1 – o Município pode oficiosamente comunicar 
aos interessados as condições de adaptação 
de suportes de publicidade ou de identificação 
instalados, bem como da ocupação de espaço 
público existente, mediante envio de notifica-
ção com a liquidação da taxa respetiva. 
2 - As licenças concedidas ao abrigo do direito 
anterior não são afetadas por normas regula-
mentares supervenientes devendo, em caso de 
substituição ou alteração dos suportes publici-
tários ou dos elementos que ocupem o espaço 
público, ser observadas as normas constantes 
do presente regulamento.
3 - Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, os suportes publicitários que se en-
contrem legitimamente instalados mediante o 
pagamento de taxa de impacto ambiental ne-
gativo ao abrigo do regulamento anterior, de-
vem, no prazo máximo de 5 anos, adaptar-se às 
condições de afixação, inscrição e difusão de 
mensagens publicitárias previstas na Secção II 
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do Capítulo III do Título III do presente regula-
mento.
4 – No mesmo prazo, não sendo possível a 
adaptação, os suportes publicitários previstos 
no número anterior devem ser removidos. 
5 – pela manutenção dos suportes publicitá-
rios referidos nos n.ºs 2 e 3, durante o período 
de tempo em que os mesmos permanecerem 
instalados, é devida, nos termos da liquidação 
efetuada no ato da autorização, a taxa agrava-
da pelo impacto ambiental negativo, para pu-
blicidade e identificação instalada, prevista no 
artigo 55.º da Tabela de Taxas e outras receitas 
do Município de vila Nova de gaia.

ArTIgo 64.º
NorMAS SupLETIvAS E CASoS oMISSoS

1 - Em tudo o que não estiver disposto no pre-
sente regulamento, aplicam-se, na redação 
atualizada, as disposições constantes da Lei n.º 
2110, de 19 de agosto de 1961, da Lei n.º 34/2015, 
de 27 de abril, do Decreto-Lei n.º 330/90, de 
23 de outubro, do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 
de abril, e legislação conexa, bem como as dis-
posições da Lei nº 97/88, de 17 de agosto, a Lei 
orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto e o Decre-
to-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e demais 
legislação que sobrevenha à atrás referida ou 
outra que se encontre em vigor e recaia sobre 
as matérias objeto do presente regulamento.
2 - Sem prejuízo do disposto no número ante-
rior, os casos omissos e as dúvidas na interpre-
tação e aplicação do presente regulamento são 
resolvidos pela Câmara Municipal por recurso 
aos critérios legais de interpretação e integra-
ção de lacunas.

ArTIgo 65.º
rEvogAçÕES

1 — É revogado o regulamento Municipal da 
Defesa da paisagem, publicidade e ocupação 
do Espaço público, em vigor.
2 — São revogadas as normas de outros regu-
lamentos municipais que se oponham ou sejam 
incompatíveis com o presente regulamento.

ArTIgo 66.º
ENTrADA EM vIgor

o presente regulamento entra em vigor 30 dias 
após a sua publicação, nos termos legais, po-

dendo o mesmo ser interpretado, modificado 
e suspenso, pela Assembleia Municipal de vila 
Nova de gaia, mediante proposta da Câmara 
Municipal.

ANEXo I
CrITÉrIoS E CoNDIçÕES DE oCupAçÃo DE 

ESpAço pÚBLICo

CApÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

ArTIgo 1.º
DEFINIçÕES

Nos termos e para os efeitos do presente regu-
lamento, em matéria de equipamento e mobi-
liário urbano consideram-se os seguintes con-
ceitos:  
a) Telheiros ou pala: elementos rígidos de co-
bertura e proteção contra agentes climatéricos 
com, pelo menos, uma água, em saliência do 
plano vertical da fachada de uma edificação, fi-
xos aos paramentos das fachadas e aplicáveis a 
vãos de portas, janelas, montras de edifícios ou 
estabelecimentos comerciais, com função de-
corativa e/ou de proteção;
b) Equipamento urbano: conjunto de elemen-
tos instalados no espaço público com função 
específica de assegurar a gestão das estrutu-
ras e sistemas urbanos, nomeadamente, sinali-
zação viária, semafórica, vertical, horizontal e 
informativa (direcional e de pré-aviso), luminá-
rias, armários técnicos, guardas de proteção e 
dissuasores;
c) Esplanada aberta: instalação no espaço pú-
blico ou privado de mesas, cadeiras, guarda-
-ventos, guarda-sóis, estrados, floreiras, tape-
tes, aquecedores verticais e outros elementos 
ou equipamentos, sem qualquer tipo de estru-
tura fixa coberta de proteção a esse espaço, 
destinada a apoiar a atividade económica exer-
cida nos estabelecimentos com os quais man-
tém estreita relação funcional;
d) Esplanada fechada: instalação no espaço 
público ou privado de mesas, cadeiras, guarda-
-ventos, guarda-sóis, estrados, floreiras, tape-
tes, aquecedores verticais e outros elementos 
ou equipamentos, em espaço totalmente pro-
tegido dos agentes climatéricos, com estrutura 
fixa, podendo alguns dos seus elementos estru-
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turais ou de cobertura ser rebatíveis, extensíveis 
ou amovíveis, destinada a apoiar a atividade 
económica exercida nos estabelecimentos com 
os quais mantém estreita relação funcional;
e) Expositor: estrutura amovível própria para 
apresentação de produtos comercializados no 
interior do estabelecimento comercial; 
f) Floreira: vaso ou recetáculo para plantas des-
tinado ao embelezamento, marcação ou prote-
ção do espaço público;
g) guarda-vento: armação que protege do ven-
to o espaço ocupado por uma esplanada;
h) poste de paragem: suporte que serve para 
assinalar o local de paragem de um transporte 
de utilização coletiva com um circuito já devi-
damente aprovado pelas entidades competen-
tes e pelo município;
i) Quiosque: elemento de mobiliário urbano de 
construção aligeirada, composta, de um modo 
geral, por uma base, um balcão, corpo e prote-
ção;
j) Sanefa: elemento vertical de proteção contra 
agentes climatéricos, feito de lona ou material 
similar, colocado transversalmente na parte in-
ferior dos toldos, no qual pode estar inserida 
uma mensagem publicitária;
k) Toldo: elemento de proteção contra agentes 
climatéricos, feito de lona ou material similar, 
rebatível, aplicável em qualquer tipo de vãos, 
como montras, janelas ou portas de estabe-
lecimentos comerciais, podendo ser utilizado 
como suporte de identificação e publicidade;
l) vitrina: mostrador envidraçado ou transpa-
rente, embutido ou saliente, colocado na facha-
da dos estabelecimentos comerciais, onde se 
expõem objetos e produtos ou se afixam infor-
mações.

ArTIgo 2.º
prINCÍpIoS DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚ-

BLICo
1 – Sem prejuízo dos princípios gerais constan-
tes no Título II do regulamento, a ocupação do 
espaço público não pode afetar:
a) o estado de conservação dos pavimentos;
b) A utilização de outro mobiliário urbano;
c) A ação dos concessionários que operam à 
superfície ou no subsolo.
2 – A ocupação de espaço público por via da 
instalação de suportes publicitários na proximi-

dade da rede de estradas regionais e nacionais 
deve obedecer igualmente aos seguintes crité-
rios adicionais:
a) Não ocupar a zona da estrada que constitui 
domínio público rodoviário do Estado;
b) Não interferir com as normais condições de 
visibilidade da estrada e ou com os equipamen-
tos de sinalização ou segurança;
c) Não constituir obstáculos rígidos em locais 
que se encontrem na direção expetável de des-
piste de veículos;
d) Não possuir qualquer fonte de iluminação 
direcionada para a estrada capaz de provocar 
encadeamento, não podendo ultrapassar as 4 
candelas por metro quadrado;
e) Não obstruir os órgãos de drenagem ou con-
dicionar de qualquer forma o livre escoamento 
das águas pluviais;
f) garantir um corredor livre de circulação pe-
donal de 1,5 metros.
3 – Quando o espaço público a ocupar esteja 
sob a jurisdição de entidade com competência, 
devem ainda ser observados os critérios adi-
cionais por estas fixados ou a fixar que se en-
contrem devidamente divulgados e disponíveis 
para consulta no Balcão do Empreendedor.

CApÍTuLo II
DISpoSIçÕES ESpECIAIS

SECçÃo I
oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo CoM ES-

pLANADAS

ArTIgo 3.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE ESpLANADAS
1– Sem prejuízo do disposto relativamente às 
Zonas de proteção Específica, a instalação de 
uma esplanada aberta está sujeita às seguintes 
condições:
a) Deve ser implantada na área contígua à fa-
chada do estabelecimento não podendo exce-
der a frente da fração respetiva;
b) A sua profundidade não deve exceder 50% 
do espaço público adjacente ao estabelecimen-
to, a não ser no caso de existirem faixas, demar-
cadas pelo Município;
c) Deve ser sempre garantida a continuidade 
do passeio, livre de quaisquer obstáculos com 
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um corredor de passagem pedonal com largura 
não inferior a 1,50m;
d) Sempre que a esplanada for adjacente à fa-
chada deve ser deixado um corredor com lar-
gura não inferior a 1,20m, perpendicular ao vão 
da porta de acesso ao estabelecimento;
e) No caso de localização em passeio adjacente 
a arruamento ou baia de estacionamento deve 
ser garantido um corredor livre de qualquer 
obstáculo no mínimo de 1,20m entre a guia des-
te e a esplanada;
f) Se a esplanada tiver de ser instalada junto 
ao limite do passeio e este confinar com a faixa 
de rodagem, deve ser prevista uma estrutura de 
proteção da esplanada relativamente ao arrua-
mento;
g) Quando localizada em arruamentos ou espa-
ços públicos apenas pedonais ou com acesso 
condicionado a veículos, onde se verifique a ne-
cessidade do acesso de veículos de emergên-
cia ou outras, deve ter-se em conta o disposto 
nos artigos 4º e 5º do regulamento técnico de 
segurança contra incêndios em edifícios, regu-
lado pela portaria n.º 1532/2008, de 29 de de-
zembro, devendo ser garantido um corredor de 
largura útil não inferior a 3,50m.
2 – Constituem obrigações específicas dos ti-
tulares: 
a) Manter limpos os passeios e esplanadas na 
parte ocupada e na faixa contígua de 3 metros 
para cada lado;
b) remover o mobiliário afeto às esplanadas 
que não seja utilizado por período superior a 
24 horas.
3 – A instalação de uma esplanada fechada está 
sujeita às seguintes condições:
a) Fica sujeita a todas as condições referidas no 
artigo anterior;
b) Toda a sua estrutura deve ser de boa qua-
lidade, possuindo características de resistência 
às intempéries e facilmente desmontável;
c) A estrutura deve ser metálica, podendo 
admitir-se a introdução de elementos valori-
zadores da construção noutros materiais, sem 
prejuízo do entendimento de enquadramento 
estético e arquitetónico que o município pos-
sa ter, podendo admitir-se outros materiais em 
casos devidamente justificados e enquadrados;
d) o seu pé direito não deve ser inferior a 3,00 
metros;

e) Não pode ser danificado o pavimento nem o 
património edificado;
f) Todo o mobiliário urbano, materiais, instru-
mentos e consumíveis de apoio ao funciona-
mento destes equipamentos deverão estar con-
finados às áreas e estruturas licenciadas;
g) É interdita a afixação de toldos ou sanefas.
4 – Em nenhuma circunstância poderá ser dado 
outro uso às esplanadas fechadas que não 
aquele para o qual foi licenciado, designada-
mente de armazenagem ou similar.
5 – É obrigatória a remoção do mobiliário afeto 
às esplanadas aquando da realização de even-
tos de interesse público, nomeadamente pro-
cissões, cortejos, desfiles e similares.

ArTIgo 4.º
CoNDIçÕES gErAIS DE INSTALAçÃo E MA-
NuTENçÃo DE MoBILIÁrIo DE ESpLANA-

DAS
1 – Todo o mobiliário de apoio a esplanadas, 
nomeadamente, estrados, mesas, cadeiras, 
guarda-sóis, guarda-ventos, grelhadores deve 
ser de material de qualidade e ter um desenho 
(estilo, forma, adequabilidade à função, confor-
to, cor) que permita uma leitura inequívoca dos 
objetivos que pretende atingir, que respeite os 
valores estéticos, arquitetónicos, patrimoniais e 
paisagísticos da envolvente e que proporcione 
um adequado enquadramento urbanístico.
2 – As preocupações de enquadramento e qua-
lidade assumem particular importância nas Zo-
nas de proteção Específica, devendo o reque-
rente optar pela utilização de materiais como 
madeira, aço inox, entre outros, sem prejuízo 
de o município poder definir para determinadas 
áreas a utilização de material específico. 

ArTIgo 5.º
CoNDIçÕES ESpECÍFICAS DE INSTALAçÃo 
E MANuTENçÃo DE MoBILIÁrIo DE ESpLA-

NADAS
1 – As mesas e cadeiras instaladas na mesma 
esplanada devem ser do mesmo modelo e da 
mesma cor.
2 – A instalação de guarda-sóis deve respeitar 
as seguintes condições: 
a) Na mesma esplanada devem ser do mesmo 
modelo e da mesma cor;
b) Devem ser fixos a uma base amovível que 
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garanta a sua segurança e a dos utilizadores, 
admitindo-se a fixação no pavimento, quando 
se garantam as seguintes condições:
i) Seja executado apenas um furo por guarda-
-sol ou nos casos de estruturas de maior porte 
ter apenas os furos imprescindíveis à sua segu-
rança; 
ii) os furos sejam protegidos por uma tampa, 
quando se retire os guarda-sóis ou as estrutu-
ras referidas anteriormente;  
iii) Todos os furos que não tenham uso regu-
lar sejam eliminados, devendo o titular repor as 
condições iniciais do pavimento;
iv) Devem permanecem instalados exclusiva-
mente durante o período de funcionamento da 
esplanada.
c) Em casos devidamente justificados e desde 
que enquadrados na envolvente e cumprindo 
as condições constantes nas alíneas anteriores, 
podem ser admitidos outro tipo de estruturas 
de ensombramento. 
3 – A instalação de guarda-ventos deve respei-
tar as seguintes condições:
a) Devem ser instalados exclusivamente junto 
das esplanadas, perpendicularmente ao plano 
marginal da fachada, devendo ser facilmente 
amovíveis;
b) Não devem prejudicar a boa visibilidade do 
local, nem ocultar referências de interesse pú-
blico ou prejudicar a segurança e a transitabili-
dade dos utilizadores e público em geral, nem 
prejudicar estabelecimentos contíguos;
c) A distância da sua parte inferior ao pavimen-
to deve ser, em média, de 5cm, não devendo a 
altura dos mesmos, contada a partir do solo, ser 
superior a 1,50m; 
d) Devem ser transparentes ou em vidro fosco 
até 0,60m de altura contados a partir do caixi-
lho, devendo ser salvaguardada a questão da 
segurança em caso de quebra, nomeadamente 
utilizando vidro laminado ou temperado/lami-
nado ou material inquebrável;
e) o seu caixilho deve ser em aço inox ou em 
alumínio à cor natural ou pintado com tinta 
“mate” na cor “cinza” e com a dimensão máxi-
ma de 0,05m x 0,05m; 
f) A base do guarda-vento, quando exista, não 
deve exceder 0,60m contados a partir do solo, 
devendo ser da cor do caixilho;
g) Quando forem fixos ao pavimento devem ser 

salvaguardadas as seguintes condições: 
i) Efetuar apenas o número de furos no pavi-
mento, imprescindíveis à sustentação com se-
gurança do guarda-vento, sendo que se ocorrer 
qualquer dano em infraestrutura existente deve 
o titular da ocupação proceder imediatamente 
à sua reparação;
ii) Sempre que se retire provisoriamente os 
guarda ventos, os furos devem ser protegidos 
por uma tampa;
iii) Todos os furos que não tenham uso regular 
devem ser eliminados, devendo o titular repor 
as condições iniciais do pavimento.
4 – É admitida a instalação de aquecedores 
quando associados a uma esplanada, devendo 
ser próprios para uso no exterior e respeitar as 
normas de segurança e legislação aplicável.
5 – A instalação de estrados deve respeitar as 
seguintes condições: 
a) os estrados só podem ser instalados como 
apoio a uma esplanada e não exceder a sua di-
mensão;
b) Só é possível a instalação de estrados quan-
do o desnível do pavimento for superior a 5% 
de inclinação, não podendo o estrado ultrapas-
sar os 0,40m de altura, nem ultrapassar a cota 
da soleira do estabelecimento;
c) Devem ser constituídos por módulos amoví-
veis de compósito de madeira, plástico recicla-
do ou termoplástico;
d) As rampas de acesso ao estrado devem ser 
executadas no interior da área da esplanada e 
dimensionadas de acordo com o previsto no 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na sua atual redação.
6 – A instalação de vedações/guarda-corpos 
deve respeitar as seguintes condições:
a) Devem apenas ser aplicados quando tal for 
manifestamente imprescindível, nomeadamen-
te no caso da existência de estrados;
b) Devem ser constituídas por estruturas sim-
ples de alumínio, madeira, ferro ou aço inox cuja 
altura em relação ao pavimento não deverá ex-
ceder 1,00m;
c) podem ser complementadas com floreiras.
7 – Na zona de proteção específica I, para além 
das condições mencionadas nos pontos ante-
riores, devem ser utilizados os modelos cons-
tantes no anexo Iv, ou os definidos em estudo 
aprovado pelo município.
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SECçÃo II
ouTrAS oCupAçÕES Do ESpAço pÚBLICo

ArTIgo 6.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-
çÃo DE ToLDoS E rESpETIvAS SANEFAS

1 – Sem prejuízo do disposto no regulamento 
relativamente às Zonas de proteção Específica, 
a instalação de toldos e respetiva sanefa está 
sujeita às seguintes condições:
a) É permitida nas fachadas ao nível do rés-do-
-chão, colocados nos vãos desde que tecnica-
mente possível, não devendo ocultar elementos 
decorativos ou prejudicar a leitura compositiva 
das fachadas e, desde que devidamente justifi-
cado, em pisos superiores;
b) É proibida em marquises ou em quaisquer 
outros elementos salientes e fechados, assim 
como em edifícios com galeria podendo ser ex-
cecionalmente admitidos em galerias com pé 
direito superior a 5m e desde que devidamente 
justificado;
c) o toldo deve ser de um só plano de cobertu-
ra, devendo cumprir uma altura mínima do solo 
até à margem inferior dos toldos, sanefas ou 
ferragens de 2,50m;
d) A sua saliência máxima, ou distância do pla-
no da fachada do edifício ao extremo do toldo, 
quando aberto, deve ser igual ou inferior a 50% 
da largura do passeio e nunca superior a 3m;
e) Em passeios de largura inferior a 2,00m a sa-
liência máxima do toldo, deve ser igual ou in-
ferior a 1,00m salvaguardando-se sempre um 
espaço livre não inferior a 0,40m em relação ao 
limite externo do passeio;
f) Nas ruas pedonais, a sua saliência não pode 
exceder 20% da largura da rua e nem exceder 
os três metros; 
g) Em arruamentos sem passeio ou com pas-
seio de largura inferior a 0,90 não serão admi-
tidos toldos;
h) As cores, padrões, pintura e desenhos dos 
toldos devem respeitar os elementos envolven-
tes e ser idênticos entre si em cada edifício;
i) Qualquer inscrição publicitária deve limitar-
-se à sanefa. 
2 – o toldo e respetiva sanefa não podem ser 
utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo 
de objeto.

3 – As condições das alíneas anteriores podem 
ser alteradas ou condicionadas em função das 
características físicas e funcionais do espaço 
público, particularmente no que respeita à se-
gurança rodoviária.
4 – o titular do estabelecimento é responsável 
pelo bom estado de conservação e limpeza do 
toldo e da respetiva sanefa.

ArTIgo 7.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE vITrINAS
É autorizada a colocação de vitrinas nos es-
tabelecimentos comerciais que não possuam 
montras ou em estabelecimentos do ramo ali-
mentar para exposição de menus, desde que:
a) Sejam preferencialmente colocadas junto à 
entrada dos estabelecimentos;
b) garantam uma integração equilibrada das vi-
trinas na fachada dos edifícios, designadamen-
te com as caixilharias existentes;
c) o seu limite superior não pode ultrapassar 
a padieira dos vãos contíguos e o balanço não 
pode exceder os 0,30m relativamente ao plano 
da fachada;
d) As vitrinas podem ser utilizadas apenas 
como suporte de identificação. 

ArTIgo 8.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE EXpoSITo-

rES
1 – Admite-se a instalação de expositores quan-
do a largura do passeio for superior a 2,00m 
para a exposição de produtos junto às fachadas 
dos edifícios, quer na via pública, quer em es-
paço privado de uso público, desde que: 
a) Não seja prejudicada a circulação dos peões 
bem como o ambiente e a estética dos respeti-
vos locais; 
b) Deve ser garantida a continuidade do pas-
seio, livre de quaisquer obstáculos com um cor-
redor de passagem pedonal com largura não 
inferior a 1,50m e assegurado um corredor com 
largura não inferior a 1,20m, perpendicular ao 
vão da porta de acesso ao estabelecimento;
c) Não exceder em regra 1,20m de altura a partir 
do solo e reservar uma altura mínima de 0,20m 
contados a partir do plano inferior do expositor 
ao solo;
d) utilizar apenas um modelo de expositor por 
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estabelecimento garantindo sempre a mesma 
cor.
2 – Se o Município tiver aprovado um tipo de 
expositor para determinado local deve ser ado-
tado o modelo tipo fornecido pela câmara.
3 – os expositores devem ser desmontados e 
retirados após o encerramento diário do esta-
belecimento comercial.
4 - Na zona de protecção específica I só são 
permitidos expositores no espaço público des-
de que previstos em estudos aprovados pelo 
município.

ArTIgo 9.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE ArCA ou 

MÁQuINA DE gELADoS
1 – A colocação destes equipamentos no espa-
ço público e privado de uso público encontra-
-se sujeito ao cumprimento das seguintes con-
dições:
a) o equipamento não deve permanecer no es-
paço público fora do horário de funcionamento 
do estabelecimento; 
b) A colocação do equipamento deve garan-
tir o cumprimento integral do disposto no D.L. 
163/2006, de 8 de agosto, na sua atual redação; 
c) o equipamento deve localizar-se nos vãos 
dos edifícios, não sobressaindo do alinhamento 
da fachada, não podendo nunca exceder 0,60m 
de avanço, contado a partir do plano da facha-
da do edifício;
d) Não causar qualquer perigo para a higiene e 
limpeza do espaço nem produzir maus cheiros. 
2 – Na Zona de proteção Específica I não se ad-
mite a colocação de arcas ou máquinas de gela-
dos em espaço público, salvo se se demonstrar 
que não existe outra alternativa e que o equipa-
mento não afeta de forma negativa a circulação 
pedonal e rodoviária, a segurança de pessoas e 
bens e o ambiente urbano.
3 – o proprietário/explorador do estabeleci-
mento deve garantir a manutenção da arca ou 
máquina de gelados em boas condições.

ArTIgo 10.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-
çÃo DE BrINQuEDoS MECâNICoS E EQuI-

pAMENToS SIMILArES
1 – por cada estabelecimento é permitido ape-
nas um brinquedo mecânico e equipamento si-

milar servindo exclusivamente como apoio aos 
estabelecimentos de restauração ou de bebi-
das e similares.
2 – A instalação de um brinquedo mecânico ou 
de um equipamento similar deve ainda respei-
tar as seguintes condições:
a) Ser implantada no espaço contíguo à facha-
da do estabelecimento;
b) Ser contígua à fachada do estabelecimento, 
preferencialmente junto à sua entrada;
c) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas 
com mobilidade condicionado ao edifício nem 
aos edifícios contíguos;
d) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir 
do plano da fachada do edifício;
e) garantir a continuidade do passeio, livre 
de quaisquer obstáculos com um corredor de 
passagem pedonal com largura não inferior a 
1,50m. 
3 - Na Zona de proteção Específica I não se ad-
mite a colocação de brinquedos mecânicos e 
equipamentos similares em espaço público, sal-
vo se se demonstrar que o equipamento não 
afeta de forma negativa a circulação pedonal e 
rodoviária, a segurança de pessoas e bens e o 
ambiente urbano.

ArTIgo 11.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE CAvALETES 

ou EQuIpAMENToS SIMILArES
1 - A instalação destes equipamentos só é per-
mitida em espaço privado ou em espaço priva-
do de uso público e encontra-se sujeito às se-
guintes condições: 
a) Sejam colocados junto à fachada do estabe-
lecimento; 
b) Apresentar boa qualidade de construção e 
design; 
c) Ser de fácil limpeza e manutenção; 
d) No máximo um por estabelecimento; 
e) Não deve permanecer no exterior fora do ho-
rário de funcionamento do estabelecimento ou 
da atividade; 
f) Não prejudiquem a circulação de peões, em 
cumprimento do disposto no D.L. 163/2006, de 
8 de agosto, na sua atual redação, garantindo 
sempre no mínimo um corredor para peões de 
largura igual ou superior a 1,50 m.
2 – Excecionalmente e desde que cumpram 
todas as alíneas anteriores pode ser admitida 
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a instalação de cavaletes em espaço público 
quando o estabelecimento não possua montra, 
expositor ou vitrina ou ainda quando de apoio 
a uma atividade devidamente regularizada a 
desenvolver no espaço publico sem estabeleci-
mento associado e sem qualquer outro tipo de 
equipamento ali colocado. 

ArTIgo 12.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE TApETES 

ou EQuIpArADoS
1 – A instalação de tapetes deve respeitar as se-
guintes condições: 
a) Sejam colocados junto à fachada do estabe-
lecimento; 
b) Sejam instalados apenas temporariamente 
para fins promocionais ou de eventos, por pe-
ríodos máximos de 15 dias; 
c) Tenham um avesso firme e uma espessura 
não superior a 0,015metros, devendo ser asse-
gurado que não existe a possibilidade de enru-
gamento da superfície podendo ser fixos com 
cola; 
d) Sejam mantidos sempre limpos e em boas 
condições.
2 - Na Zona de proteção Específica I não se ad-
mite a instalação de tapetes ou equiparados, 
excecionalmente podem ser autorizados por 
períodos não superiores a 5 dias devendo a sua 
cor variar entre preto / antracite ou vermelho 
escuro / bordeaux.
3 – É da responsabilidade do proprietário, pro-
ceder à reposição das condições iniciais do pa-
vimento, incluindo a limpeza do mesmo, após a 
remoção do tapete ou outro elemento equipa-
rado.

ArTIgo 13.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE QuIoS-

QuES
1 – A instalação de quiosques deve respeitar as 
seguintes condições: 
a) Não comprometer a acessibilidade e a mo-
bilidade nem se constituir como barreira arqui-
tetónica, devendo ser implantados em espaços 
públicos qualificados, como praças, jardins ou 
zonas de alargamento de passeio; 
b) Não é permitida a exposição de produtos ou 
a colocação de quaisquer elementos relaciona-
dos com a atividade desenvolvida no espaço 

envolvente da instalação; 
c) Não prejudicar a circulação dos peões, de-
signadamente dos cidadãos com mobilidade 
condicionada, garantindo sempre uma faixa de 
passeio livre de qualquer obstáculo, com uma 
largura mínima de 1,50 m. 
2 – A instalação de quiosques, bem como a sua 
localização, depende de deliberação camarária 
e a sua exploração é concessionada nos termos 
da legislação em vigor.  

ArTIgo 14.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE grELhA-

DorES
1 – por cada estabelecimento é permitida a ins-
talação de um grelhador no espaço público, 
servindo exclusivamente como apoio ao esta-
belecimento.
2 – Só é admitida a instalação temporária de 
grelhadores e sujeita sempre ao procedimento 
de licenciamento.
3 – A instalação é admitida sempre que: 
a) Se fundamente em motivos festivos;
b) Se situe em zonas com características pisca-
tórias;
c) Se situe em zona para a qual tenha sido ela-
borado estudo global pelo município.
4 – A instalação de grelhadores deve respeitar 
as seguintes condições: 
a) Deve ser preferencialmente contígua à fa-
chada e no máximo um por estabelecimento;  
b) Não danificar o pavimento nem o património 
edificado;
c) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas 
com mobilidade condicionado ao edifício nem 
aos edifícios contíguos;
d) Não ser poluente;
e) Deve ser garantido o cumprimento da legis-
lação em vigor em termos de segurança ali-
mentar e da própria instalação;
f) Todo o material, instrumentos e consumíveis 
de apoio ao funcionamento destes equipamen-
tos deverão estar confinados às áreas e estru-
turas licenciadas.
5 – Nas Zonas de proteção Específica não é 
permitida a colocação de grelhadores, salvo 
naquelas em que, por razões fundamentadas 
de interesse turístico, cultural e económico se 
justifique a sua manutenção ou aceitação.

ArTIgo 15.º
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CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE ouTro 
MoBILIÁrIo urBANo

1 – os elementos de mobiliário urbano, tais 
como, cabines telefónicas, bancos, floreiras, pi-
laretes e outros similares, devem obedecer às 
seguintes condições gerais: 
a) Apresentar boa qualidade de construção e 
design; 
b) Apresentar elevada capacidade de adequa-
ção e adaptação aos diferentes espaços e lo-
cais em que se inserem, procurando evitar a ex-
cessiva ocupação do espaço público; 
c) Ser de fácil limpeza e manutenção; 
d) possuir características de durabilidade e re-
sistência; 
e) possuir iluminação por transparência e artifi-
cial apropriada, quando aplicável;
f) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas 
com mobilidade condicionado ao edifício nem 
aos edifícios contíguos, garantindo o cumpri-
mento integral do disposto no Decreto-Lei n.º 
163/2006 de 8 de agosto, na sua atual redação;
g) garantir um corredor para peões de largura 
igual ou superior a 1,20 m contados:
i) A partir do limite externo do passeio, em pas-
seio livre;
ii) A partir do elemento mais próximo da facha-
da do estabelecimento.
2 - A instalação de floreiras é admitida desde 
que cumpra as seguintes condições:
a) Seja implantada no espaço contíguo à facha-
da do estabelecimento;
b) As plantas utilizadas nas floreiras não podem 
ter espinhos ou bagas venenosas; 
c) o titular do estabelecimento a que a floreira 
pertença deve proceder à sua limpeza, rega e 
substituição das plantas, sempre que necessá-
rio, garantindo igualmente a limpeza dos pas-
seios.
3 - A instalação de máquinas de venda automá-
tica deve respeitar sempre as seguintes condi-
ções:
a) No espaço privado de uso público, deve ser 
implantada no espaço contíguo à fachada do 
estabelecimento;
b) por cada estabelecimento é permitida a ins-
talação de uma única máquina de venda auto-
mática;
c) Nas zonas de proteção específica não é per-
mitida a colocação máquinas de venda auto-

mática.

ArTIgo 16.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE poSTES DE 

pArAgEM
1– os postes de paragem colocados no âmbito 
de uma atividade económica e/ou turística de-
vem obedecer ao modelo previsto no Anexo Iv 
ou aquele que venha a ser imposto em função 
da atualização e modernização quer do design 
quer dos materiais utilizados.
2 – os postes podem ser coletivos com um nú-
mero máximo de 3 placas.
3 – o poste, de gestão municipal, será sempre 
cedido ao Município 

aNeXo ii
CrITÉrIoS E CoNDIçÕES DE INSCrIçÃo, DE 
AFIXAçÃo E DE DIFuSÃo DE puBLICIDADE

CApÍTuLo I
DISpoSIçÕES gErAIS

ArTIgo 1.º
DEFINIçÕES

Nos termos e para os efeitos do presente re-
gulamento consideram-se os seguintes tipos de 
suportes publicitários: 
a) Ação promocional: campanha temporária 
que vise divulgar ou promover um determinado 
produto ou serviço, envolvendo ou não o uso 
em simultâneo de vários suportes publicitários;
b) Ações temporárias ou eventos: realização de 
atividades com interação para o público em ge-
ral e que podem ou não ter associada uma ven-
da de artigos diretamente ligada à atividade; 
c) Anúncio eletrónico: sistema computorizado 
de emissão de mensagens e imagens, com pos-
sibilidade de ligação a circuitos de Tv, vídeo e/
ou similares;
d) Anúncio iluminado: suporte publicitário so-
bre o qual se faça incidir intencionalmente uma 
fonte de luz;
e) Anúncio luminoso: suporte publicitário que 
emite luz própria;
f) Balão, insuflável e semelhantes: todos os su-
portes publicitários aéreos dirigidos ou con-
trolados por meios próprios que, para a sua 
exposição no ar, careçam de gás, podendo es-
tabelecer-se ligação ao solo por elemento de 
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fixação;
g) Bandeira: suporte publicitário ou de identifi-
cação constituído por mastro e elemento flexí-
vel e oscilante;
h) Bandeirola: suporte publicitário ou de identi-
ficação constituído por suporte rígido que per-
maneça oscilante, afixado em poste ou estrutu-
ra idêntica, para inscrição de mensagem;
i) Cartaz, vinil, dístico colante e outros seme-
lhantes: Suporte publicitário temporário cons-
tituído por papel, tela, vinil ou outro material 
colado ou afixado por outro meio diretamente 
em local adequado para o efeito, tal como pa-
ramentos ou estruturas amovíveis, destinado à 
divulgação de eventos;
j) Cavalete: dispositivo, não fixo, apoiado dire-
tamente sobre o solo, com estrutura de madei-
ra ou outro material, de uma ou duas faces, com 
forma retangular ou quadrada;
k) Chapa: suporte de identificação não lumino-
so, aplicado ou pintado sobre o revestimento 
da fachada, cuja maior dimensão não excede 
0,60 m e a saliência máxima não excede 0,05 
m;
l) Direcionador: suporte, mono ou biface, indi-
cativo da proximidade de atividades ou instala-
ções, podendo ser de três tipos:
i) De identificação, quando destinados a ativi-
dades de interesse público e que cumpram com 
os critérios constantes do Decreto-regulamen-
tar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, e no Decreto-
-regulamentar n.º 41/2002, de 20 de agosto; 
ii) De publicidade, sempre que contenham de-
nominação social ou comercial, ou logótipos; 
iii) De identificação e publicidade, quando con-
tenham denominação social ou comercial ou 
logótipos e cuja atividade seja considerada de 
interesse coletivo relevante, designadamente, 
turístico e cultural.
m) Faixa ou Fita: Dispositivo inscrito em tela e 
destacado da fachada do edifício; 
n) Inscrições em veículos: inscrições publicitá-
rias ou de identificação colocadas em veículos 
automóveis, reboques ou outros meios de loco-
moção, cujo título de propriedade se encontre 
registado no Município de vila Nova de gaia, 
ou quando destinados a transporte turístico em 
percurso definido no concelho;
o) Letreiro, letras soltas ou símbolos: suporte 
publicitário, de informação ou de identificação, 

constituído por placa ou por letras ou símbolos 
recortados, fixos às fachadas, nas empenas, no 
seu coroamento ou na cobertura, podendo ser 
luminoso, iluminado ou não iluminado ou o seu 
suporte ser composto por mensagem escrita 
ou impressa sobre acrílico ou vidro temperado 
transparente;
p) Lonas ou telas: suporte publicitário de gran-
des dimensões, de caráter temporário, compos-
to por material flexível e destinado a suportar 
mensagens de identificação e/ou de publicida-
de; 
q) Mensagens sonoras: toda a divulgação publi-
citária efetuada através de emissão sonora;
r) Mobiliário urbano: elementos instalados, pro-
jetados ou apoiados no espaço público, desti-
nados a uso público, que prestam um serviço 
coletivo ou que complementam uma atividade, 
ainda que de modo sazonal ou precário;
s) Moldura: dispositivo fixo que envolve uma 
superfície para afixação de mensagens publici-
tárias (estáticas ou rotativas) designadamente 
nas empenas dos edifícios, com ou sem ilumi-
nação;
t) MupI (Mobiliário urbano de publicidade e In-
formação): suporte publicitário de duas faces, 
estático e dotado de iluminação interior, com 
portas de vidro ou acrílico e fixo ao pavimen-
to por um prumo central ou lateral, concebido 
para servir de suporte às mensagens publicitá-
rias ou informativas;
u) painel ou outdoor: suporte publicitário cons-
tituído por área de exposição e respetiva estru-
tura, com um ou mais apoios, estático, rotativo 
(dispositivo multiface) ou eletrónico, podendo 
ter duas faces paralelas de exposição; 
v) pendão: suporte publicitário ou de identifi-
cação, constituído por mastro e suporte com-
posto por material flexível, fixo na sua parte 
superior e inferior, que apresenta como forma 
característica o predomínio acentuado da di-
mensão vertical, podendo ser instalado na fa-
chada; 
w) pictograma, vinil ou outro semelhante: su-
porte publicitário ou de identificação composto 
por inscrições ou colagens, destinadas a veicu-
lar uma mensagem publicitária, de informação 
ou de identificação; 
x) picotagem: alteração da forma original da 
superfície por meio de perfurações ou impac-
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tos, com caráter artístico, decorativo, informa-
tivo ou outro; 
y) Placa: suporte não luminoso aplicado em pa-
ramento visível, com ou sem emolduramento, 
cuja maior dimensão não excede 1,50 m;
z) publicidade eletrónica: toda a atividade pu-
blicitária traduzida na difusão de anúncios 
eletrónicos, entendendo-se como tais os que 
assentam em sistemas computorizados de 
emissão de mensagens ou imagens publicitá-
rias, animadas ou estáticas, com possibilidade 
de ligação a circuitos de Tv, vídeo e similares;
aa) Suporte publicitário: meio utilizado para a 
transmissão de uma mensagem publicitária;
bb) Tabuleta: suporte não luminoso, afixado 
perpendicularmente às fachadas dos edifícios, 
que permite a afixação de mensagens publici-
tárias em ambas as faces;
cc) Totem ou Coluna: peça de mobiliário urba-
no utilizada como suporte publicitário, de infor-
mação ou de identificação, singular ou coleti-
vo, normalmente constituído por estrutura de 
dupla-face ou cilíndrico em suporte monolítico, 
podendo ser luminoso, iluminado ou não ilumi-
nado.

ArTIgo 2.º
prINCÍpIoS DE INSCrIçÃo E AFIXAçÃo DE 

MENSAgENS puBLICITÁrIAS
1– A inscrição ou afixação de mensagens publi-
citárias não é permitida nos casos em que se 
localize:
a) Em suportes de sinalização, sinais de trânsi-
to, semáforos, postes e candeeiros de ilumina-
ção pública e mobiliário urbano público;
b) Nos parques para contentores, nos conten-
tores e outros equipamentos dos ecopontos;
c) Nos abrigos de passageiros, salvo publicida-
de devidamente concessionada pelo Município.
2 – A inscrição ou afixação de mensagens pu-
blicitárias deve ainda respeitar as seguintes 
condições: 
a) Não ser inscrita ou afixada nos ilhéus direcio-
nais ou placas centrais das rotundas, nem nos 
equipamentos de sinalização e segurança da 
estrada;
b) Não utilizar como suporte o mobiliário mu-
nicipal ou mobiliário urbano das empresas con-
cessionárias de serviços públicos;
c) Não ser suspensa sobre espaços de circula-

ção, praças ou jardins, salvo em casos de reco-
nhecido interesse público;
d) respeitar o raio visual de 50 metros de cada 
abrigo de transportes públicos e de 100 metros 
de cada painel ou mupi destinado a mapa ou 
informação municipal. 
3 – Estão excluídas dos condicionalismos ex-
pressos no número anterior as mensagens pu-
blicitárias:
a) Com interesse patrimonial ou cultural, bem 
como as mensagens publicitárias com interesse 
turístico reconhecido nos termos do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na atual reda-
ção;
b) Que se destinem a identificar edifícios ou es-
tabelecimentos públicos ou particulares, desde 
que as mesmas sejam inscritas ou afixadas nos 
mesmos.
4 – Quando a inscrição ou afixação de publi-
cidade exija a execução de estruturas fixas de 
grande dimensão, estas são sujeitas a licencia-
mento nos termos do presente regulamento.
5 – Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, é proibida a inscrição ou afixação de 
mensagens publicitárias em qualquer bem sem 
o consentimento dos proprietários, possuido-
res ou detentores dos mesmos.
6 – A publicidade sonora deve respeitar os limi-
tes impostos pela legislação aplicável a ativida-
des ruidosas.

ArTIgo 3.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE SuporTE 

puBLICITÁrIo
1 – Sem prejuízo dos princípios gerais constan-
tes no Título II do regulamento, a instalação de 
suportes publicitários deve obedecer às se-
guintes condições:
a) Não prejudicar a acessibilidade a pessoas 
com mobilidade condicionado ao edifício nem 
aos edifícios contíguos;
b) Não causar danos irreparáveis nos materiais 
de revestimento exterior dos edifícios;
c) Localizar-se na área contígua à fachada do 
estabelecimento; 
d) Não exceder a largura da fachada do estabe-
lecimento; 
e) Não ultrapassar a área da superfície exterior 
da fração a que diga respeito, quando se trate 
de estabelecimento em edifício constituído em 
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propriedade horizontal; 
f) As mensagens publicitárias que sejam colo-
cadas nos vãos apenas podem ocupar 50% da 
superfície translúcida, independentemente do 
tipo de suporte. 
2 – Nas zonas de proteção específica deve aten-
der aos condicionalismos previstos no Capítulo 
III do Título II do regulamento. 
3 – Admite-se a colocação de um máximo de 
três suportes por fachada de cada estabeleci-
mento localizado à face do arruamento, salvo: 
a) Quando o estabelecimento se situe em zona 
de proteção específica, em que o número má-
ximo de suportes publicitários admitido por fa-
chada de estabelecimento é de dois; 
b) Nas grandes superfícies comerciais e ou de 
serviços e nos postos de abastecimento de 
combustíveis, se localizados em edifício próprio 
e isolado, em que não existe qualquer limitação 
para além daquelas que se encontram previstas 
para cada tipo de suporte. 

ArTIgo 4.º
CrITÉrIoS ESpECIAIS pArA INSCrIçÃo E 

AFIXAçÃo DE MENSAgENS puBLICITÁrIAS 
EM FAChADAS E EMpENAS

1 – A inscrição e afixação de mensagens publici-
tárias em fachadas não pode ocultar ou obstruir 
os vãos, as varandas ou elementos vazados.
2 – Em caso algum a mensagem publicitária 
pode exceder os limites do plano da fachada 
ou empena.
3 – Nas palas e alpendres integrados na edifica-
ção apenas é autorizada a colocação de letras 
soltas ou símbolos.
4 – No caso de edifícios em propriedade hori-
zontal, a mensagem publicitária não pode ultra-
passar a área da superfície exterior da fração a 
que diz respeito.

ArTIgo 5.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE MoBILIÁ-
rIo urBANo CoM FuNçÃo EXCLuSIvA DE 

SuporTE puBLICITÁrIo
1 – o suporte publicitário deve ser instalado no 
espaço contíguo à fachada do estabelecimento.
2 – Sem prejuízo do disposto no número an-
terior, quando os suportes publicitários forem 
amovíveis devem obedecer, com as devidas 
adaptações, aos limites estabelecidos para a 

instalação de esplanadas abertas, previstos no 
artigo 3.º do Anexo I.

ArTIgo 6.º
CoNDIçÕES DE AFIXAçÃo ou INSCrIçÃo 
DE MENSAgENS puBLICITÁrIAS EM MoBI-

LIÁrIo urBANo
1 - É permitida a afixação ou inscrição de men-
sagens publicitárias de natureza comercial em 
mobiliário urbano, designadamente toldos e 
estores, mesas, cadeiras, guarda-sóis, guarda-
-ventos, desde que o mobiliário urbano esteja 
instalado no espaço contíguo à fachada do es-
tabelecimento.
2 – É admitida a afixação ou inscrição de men-
sagens publicitárias em toldos e estores desde 
que se encontrem cumpridas as seguintes con-
dições: 
a) A mensagem deve limitar-se ao nome co-
mercial do estabelecimento ou ao logótipo e 
nome de uma marca comercial comercializada 
no estabelecimento; 
b) A mensagem deve estar inscrita apenas nas 
sanefas dos respectivos toldos ou apenas na 
faixa inferior do estore; 
c) A mensagem, quando referente a marca co-
mercial, não deve ter uma dimensão superior 
a 0,20m x 0,30m e deve apenas estar inscrita 
uma vez por cada toldo ou estore; 
d) Só deve ser publicitada uma marca comer-
cial por estabelecimento. 
3 – É admitida a inscrição de mensagens pu-
blicitárias em mobiliário urbano de esplanada 
desde que cumpra as seguintes condições: 
a) A mensagem deve ser inscrita diretamente 
no mobiliário; 
b) Só deve ser publicitada uma marca comer-
cial por esplanada; 
c) A mensagem deve limitar-se ao nome co-
mercial do estabelecimento ou ao logótipo e 
nome de uma marca comercial comercializada 
no estabelecimento;
d) A mensagem apenas deve estar inscrita nas 
costas das cadeiras ou nas mesas e nas abas 
pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões 
máximas de 0,20m x 0,10m por cada nome ou 
logótipo. 
4 - Na zona de proteção específica I não são 
admitidas inscrições publicitárias no mobiliário 
urbano das esplanadas, exceto nas abas dos 
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guarda-sóis quando esteja em causa mensa-
gem publicitária alusiva às Caves do vinho do 
porto. 

CApÍTuLo II – DISpoSIçÕES ESpECIAIS

ArTIgo 7.º
CoNDIçÕES ESpECÍFICAS DE INSTALAçÃo 

E MANuTENçÃo DE ANuNCIoS /LETrEIroS 
CoNSTITuÍDoS por LETrAS SoLTAS ou 

SÍMBoLoS (LogÒTIpoS)
1 - A instalação de letreiros constituídos por le-
tras soltas ou símbolos obedece às seguintes 
condições gerais:
Ser associado a uma atividade existente no lo-
cal da sua instalação 
a) Ser efetuada nas fachadas, palas, telhados, 
coberturas, terraços ou muros;
b) Adequar-se à forma e à escala de modo a 
respeitar a integridade estética dos próprios 
edifícios; 
c) Não exceder os 0,60 metros de altura e 0,15 
metros de saliência ou espessura, salvo em uni-
dades industriais e de armazenagem ou edifí-
cios isolados e de comércio, em que se admite 
que as letras soltas podem ter uma altura até 
1,00 m;
d) Quando colocados numa fachada que con-
fina com arruamento e a sua espessura for su-
perior a 0,05m, garantir uma distância mínima 
ao solo, medida do limite inferior do suporte, 
de 2,50m; 
e) podem ser colocadas em qualquer altura 
desde que associados a uma atividade existen-
te no edifício e o suporte esteja no local corres-
pondente à fração;
e) A colocação sobre as palas só é admitida ao 
nível do rés-do-chão, desde que a mensagem 
de identificação seja formada por letras soltas 
ou símbolos recortados e sem fundo ou pinta-
das dentro do perímetro da pala.
2 – Quando colocados no coroamento e na co-
bertura de edifícios maioritariamente comer-
ciais e ou de serviços, é admitida a colocação 
de um único letreiro por fachada desde que se-
jam cumpridas as seguintes condições:
a) Ser constituído por letras soltas ou pelo lo-
gotipo; 
b) Estar colocado paralelamente ao plano da 
fachada sem sobressair lateralmente dos seus 

limites; 
c) A mensagem deve ter apenas uma linha de 
texto ou estar de acordo com o logótipo; 
d) Seja apresentado projeto de estabilidade e 
demais elementos necessários para licencia-
mento da estrutura do suporte e respetivas ins-
crições. 
3 – É admitida a colocação entre colunas de 
edifícios com galeria desde que: 
a) Não seja possível a sua colocação na fachada 
b) Não sobressaiam da largura das colunas; 
c) Deixe um espaço livre até 0,05m entre a co-
luna e o letreiro; 
d) garantir uma distância mínima ao solo, medi-
da do limite inferior do suporte, de 2,50m;
e) Sempre que se trate de um estabelecimento 
integrado num edifício coletivo, a mesma solu-
ção seja adotada para todos os estabelecimen-
tos;
 f) Não exista estudo aprovado para o local pelo 
município ou pelo condomínio proibindo a sua 
colocação.
4 – As letras soltas ou símbolos devem ser exe-
cutados preferencialmente em material como 
bronze, alumínio, aço inox ou aço corten, latão, 
cobre, acrílico ou policarbonato na sua cor na-
tural e sem brilho, ou no tom estipulado para o 
logotipo.
5 - Na Zona de proteção Específica I, e para 
além das restrições constantes do Capítulo III 
do Título II do regulamento, deve-se privilegiar 
os materiais nobres com utilização de luz pró-
pria posterior rasante. 

ArTIgo 8.º
CoNDIçÕES ESpECÍFICAS DE INSTALAçÃo 
E MANuTENçÃo DE LETrEIroS/ANÚNCIoS 

CoM FuNDo
1 – A instalação e manutenção de letreiros/
anúncios com fundo obedecem às seguintes 
condições:
a) Não exceder os 0,60m de altura e 0,15m de 
saliência ou espessura 
b) garantir uma distância mínima ao solo, medi-
da do limite inferior do suporte, de 2,50m; 
c) Localizar-se ao nível do rés-do-chão, sendo 
que a distância do solo à parte superior do le-
treiro não deve ser superior a 4,00m de altura 
e 6,00m quando se tratar de edifícios isolados, 
de comércio, serviços ou indústria; 
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d) Ser colocados nos vãos, devendo adequar-
-se ao seu perímetro; 
e) Ser colocados imediatamente sobre o vão, 
desde que alinhados com este, ou no espaço 
compreendido entre os vãos e o corpo superior 
balançado; 
f) Em caso algum podem ser instalados acima 
da cobertura do edifício. 
2 – É admitida a colocação de letreiros/anún-
cios, entre colunas de edifícios com galeria des-
de que: 
a) Não seja possível a sua colocação na fachada 
e não existam regras específicas ou estudo mu-
nicipal aprovado para o local; 
b) Não sobressaiam da largura das colunas; 
c) Deixe um espaço livre até 0,05m entre a co-
luna e o letreiro; 
d) Sempre que se trate de um estabelecimento 
integrado num edifício coletivo, a mesma solu-
ção seja adotada para todos os estabelecimen-
tos; 
e) garanta o cumprimento das regras gerais 
constantes dos pontos anteriores. 
3 – Na Zona de proteção Específica I, e para 
além das restrições constantes do Capítulo III 
do Título II do regulamento, os letreiros/anún-
cios, na impossibilidade da colocação de letras 
soltas devem obedecer ainda às seguintes con-
dições: 
a) Ser colocados obrigatoriamente nos vãos, 
devendo adequar-se ao seu perímetro; 
b) Embora tendo como fundo uma placa serem 
obrigatoriamente constituídos em relevo por 
letras soltas, ou símbolos eventualmente metá-
licos, com luz própria posterior rasante; 
c) A utilização da cor nos letreiros/anúncios 
deve ser devidamente integrada na fachada, 
não devendo em caso algum serem utilizadas 
cores fortes, privilegiando-se as cores que lhes 
dê o menor destaque.

ArTIgo 9.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE pLACAS
1 – Só é permitida a instalação de uma placa por 
cada unidade de utilização autónoma e no local 
da atividade.
2 – As placas devem respeitar as seguintes con-
dições:
a) Ser colocadas no rés-do-chão;

b) São admitidas placas nas fachadas, quando 
devidamente integradas não podendo sobre-
por-se a cantaria ou qualquer revestimento de-
corativo tipo azulejos; 
c) A sua maior dimensão seja inferior a 1,50 m e 
a saliência máxima de 0,10 m; 
d) Não podem ocultar elementos decorativos 
ou outros com interesse na composição arqui-
tetónica;
e) Não podem sobrepor-se a gradeamentos, 
varandas ou zonas vazadas; 
f) Na Zona de proteção Específica I, e para além 
das restrições constantes do Capítulo III do Tí-
tulo II do regulamento, as placas apenas po-
dem ser colocadas para indicação de menus, 
sendo que a sua dimensão não pode ultrapas-
sar os 0,40 m2.

ArTIgo 10.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE ChApAS
1 – Só é permitida a instalação de uma chapa 
por cada unidade de utilização autónoma e no 
local da atividade.
2 – As chapas devem respeitar as seguintes 
condições:
a) Ser metálicas à cor do material, com aca-
bamento escovado ou “mate” em bronze, aço, 
inox, cobre, latão ou alumínio ou em policarbo-
nato e acrílico despolido incolor;
b) Ter letras recortadas gravadas ou salientes 
em metal ou em policarbonato na cor natural 
ou pintadas com tinta “mate” no tom estipula-
do para o logotipo;
c) Ser colocadas no rés-do-chão num dos pa-
ramentos contíguos à porta de acesso do esta-
belecimento; 
d) A sua maior dimensão seja inferior a 0,60m 
e a saliência máxima de 0,05m; 
e) Quando colocada em vedação, deve ser co-
locada junto às zonas de acesso; 
f) Não podem ocultar elementos decorativos 
ou outros com interesse na composição arqui-
tetónica.
3 – É proibida a instalação de chapas:
a) Em pilares de edifícios com galeria; 
b) Quando se sobreponha a gradeamentos, va-
randas ou zonas vazadas.

ArTIgo 11.º
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CrITÉrIoS DE ApLICAçÃo DE TABuLETAS
1 - A instalação de tabuletas deve obedecer às 
seguintes condições:
a) É admitida a instalação de uma tabuleta por 
edifício, exceto se aí for exercida mais do que 
uma atividade, caso em que o intervalo entre 
tabuletas deverá ser no mínimo de 3 m; 
b) Não ser colocadas acima do piso térreo, (r/
chão), salvo se por ausência ou dimensão redu-
zida de passeio justifiquem a sua colocação em 
piso superior; 
c) Não deve sobrepor-se sobre a faixa de ro-
dagem, salvo na exceção decorrente da alínea 
anterior sendo que nesta situação a distância 
máxima do seu limite exterior ao plano da fa-
chada não ultrapasse os 0,60m e não colida 
com a circulação rodoviária;
d) Adequar-se à forma e à escala de modo a 
respeitar a integridade estética dos próprios 
edifícios; 
e) A sua área não pode exceder 0,40m2 e o seu 
balanço não pode ser superior a metade da lar-
gura do passeio; 
f) Cumprir uma altura mínima de 2,50m entre o 
solo e a parte inferior do suporte;
g) Em suporte próprio desde que colocadas no 
logradouro, e a sua área não exceda os 0,60m2;
h) A tabuleta não pode elevar-se em qualquer 
dos casos acima da linha de beiral da cobertura 
ou do coroamento da fachada;
i) A colocação do suporte deve localizar-se num 
dos extremos da frente do estabelecimento. 
2 – É proibida a colocação de tabuletas em pi-
lares de edifícios com galeria, com exceção das 
referentes a hospitais, farmácias, caixas ATM 
(multibanco), parques de estacionamento, ho-
téis e similares.
3 – Na Zona de proteção Específica I não é per-
mitida a instalação de tabuletas constituídas 
por caixas de luz/placas acrílicas e a mensagem 
inscrita neste tipo de suporte apenas deve limi-
tar-se ao nome comercial do estabelecimento.

ArTIgo 12.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE vINIS ou pICTogrAMAS
1 – A instalação de pictogramas ou vinis deve 
respeitar as seguintes condições:
a) Devem ser colocados nos vãos dos estabe-
lecimentos; 

b) Excecionalmente podem ser colocadas em 
empenas, fachadas ou muros desde que devi-
damente integradas nestes locais, e resultem 
ser a solução mais adequada para a veiculação 
da mensagem;
c) As cores a utilizar devem ter em atenção a 
integridade estética dos edifícios; 
d) Devem ocupar até um máximo de 50% do 
vão, contabilizando-se para esse efeito quer os 
dizeres quer os elementos meramente figurati-
vos ou as manchas de cor. 
2 – Sem prejuízo do cumprimento do disposto 
no número anterior, admite-se apenas a publici-
tação de uma marca por estabelecimento, não 
devendo o pictograma ou vinil relativo à marca 
ter uma dimensão superior a 0,30 m2.
3 – Na Zona de proteção Específica I não são 
permitidos vinis de cores berrantes, com exce-
ção da parte relativa ao logótipo da empresa, 
podendo ocupar até um máximo de 30% do 
vão.

ArTIgo 13.º
puBLICIDADE ELETrÓNICA

1 - A aplicação de publicidade eletrónica deve 
respeitar as seguintes condições: 
a) Localizar-se nos vãos adequando-se aos 
mesmos ou imediatamente sobre o vão, desde 
que devidamente alinhado com este; 
b) A sua dimensão não deve ultrapassar mais 
do que ¼ do vão em que se insere; 
c) Apenas um suporte deste tipo por estabele-
cimento; 
d) Quando fixado perpendicularmente às fa-
chadas do estabelecimento ou em suporte pró-
prio no espaço privado, deve cumprir com as 
condições previstas no artigo 11.º do presente 
Anexo.
e) o conteúdo das mensagens só pode ser re-
ferente à atividade e produtos comercializados 
no estabelecimento. 
2 – Não é admitida publicidade electrónica na 
Zona de proteção Específica I.

ArTIgo 14.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DE ToTENS E 

DE CoLuNAS
1 – A instalação de totens e de colunas deve res-
peitar as seguintes condições: 
Localizar-se em espaço privado, desde que es-
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tejam associados a estabelecimentos cuja visi-
bilidade a partir da via pública seja reduzida ou 
tenham um espaço exterior amplo que habilite 
a sua colocação;
Apenas um suporte deste tipo por estabeleci-
mento;
c) As suas dimensões não excedam 3,00m de 
altura por 0,80m de largura e 0,30m de profun-
didade ou 0,50m de diâmetro;
d) Assegurar o cumprimento das condições 
constantes no capítulo vI;
e) Nas grandes superfícies comerciais e ou de 
serviços, postos de combustíveis e outros em-
preendimentos de grande dimensão, localiza-
dos em edifício próprio e isolado, podem apre-
sentar outras características e dimensões até 
ao limite de 4m de altura;  
f) Nos casos da alínea anterior podem ser cons-
tituídos por uma estrutura de suporte da men-
sagem publicitária ou de identificação, com 
duas ou mais faces, sustentada com um poste 
único;
f) Tratando-se de estruturas fixas de grande 
dimensão deve ser apresentado pedido de li-
cenciamento que inclui a estrutura do suporte 
e respetivas inscrições.
2 – Excecionalmente pode ser admitida a sua lo-
calização em espaço público, desde que, prefe-
rencialmente, o suporte seja coletivo e adote o 
modelo tipo (desenho técnico) a fornecer  pela 
Câmara Municipal ou na sua ausência, obedeça 
às indicações técnicas relativas à sua dimensão, 
implantação, iluminação e cor, as quais também 
devem ser respeitadas quando se localizem em 
espaço privado de uso público.

ArTIgo 15.º
CrITÉrIoS DE INSTALAçÃo E MANuTENçÃo 

BANDEIroLAS, BANDEIrAS e SIMILArES
1 – os postes ou demais estruturas que supor-
tem bandeirolas ou bandeiras só podem ser fi-
xas a estruturas privadas ou excecionalmente 
em estruturas públicas, sendo neste caso, ape-
nas para eventos efémeros promovidos pelo 
Estado, seus institutos, organismos autónomos 
personalizados, bem como as demais pessoas 
coletivas de direito público, ou por empresas 
municipais.
2 – A instalação de bandeiras, bandeirolas e 
banners deve respeitar as seguintes condições: 

a) A dimensão máxima das bandeiras, bandei-
rolas e banners é de 0,60m por 1m numa área 
máxima de 1m2;
b) A distância mínima admitida de qualquer 
elemento fixado ao mastro ao solo (quando 
aplicável) é de 2,50m;
c) os suportes não podem ficar balançados so-
bre a faixa de rodagem; 
d) o suporte tem de estar localizado em espa-
ço privado e dentro da área da fração do esta-
belecimento; 
e) Quando colocados em edifícios, o suporte 
deve ser colocado na contiguidade da frente da 
fração do estabelecimento;
f) Admite-se a colocação de um suporte deste 
tipo por estabelecimento, salvo as grandes su-
perfícies comerciais e ou de serviços e os pos-
tos de abastecimento de combustíveis, que po-
dem colocar até três suportes. 
3 – Este tipo de suporte publicitário quando as-
sociado a um estabelecimento só pode ser uti-
lizado para fins promocionais e com uma dura-
ção não superior a 3 meses, salvo nas zonas de 
protecção específica em que a colocação deste 
tipo de suporte publicitário, não pode ultrapas-
sar a duração de 1 mês.
4 - Fora da zona de proteção específica I e ape-
nas para efeitos de ação promocional, admite-
-se a instalação deste tipo de suportes, ocupan-
do espaço público, desde que por período não 
superior a 5 dias.

ArTIgo 16.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE pENDÕES
1- A instalação de pendões deve respeitar as se-
guintes condições:
a) Ser associada à fachada do estabelecimento;
b) É permitida a sua colocação ao nível do rés-
-do-chão e primeiro andar;
c) Não ficarem balançados sobre a faixa de ro-
dagem;   
d) Devem alinhar preferencialmente pela parte 
superior do vão;
e) Quando colocados perpendicularmente à fa-
chada o seu balanço não deve exceder 0,60m e 
não pode ser superior a metade da largura do 
passeio;
f) garantir uma altura mínima de 2,50m entre o 
solo e a parte inferior do suporte.
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2 - Quando instalado em suporte próprio: 
Localizar-se obrigatoriamente no logradouro;
Não ficar balançado sobre o espaço público;   
A dimensão do mastro não exceder 5m;
Admite-se a colocação apenas de um suporte 
deste tipo por fachada de cada estabelecimen-
to, salvo as grandes superfícies comerciais e ou 
de serviços e os postos de abastecimento de 
combustíveis, que podem colocar até dois pen-
dões. 
3- Na Zona de proteção Específica I a coloca-
ção deste tipo de suporte deve obedecer ao 
modelo constante no Anexo Iv. 

ArTIgo 17.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANuTEN-

çÃo DE TELAS E LoNAS
1- É permitida a colocação de telas ou lonas so-
bre empenas, andaimes e edifícios em constru-
ção, desde que ocupem a totalidade da superfí-
cie até ao limite tecnicamente possível.
2 – É permitida a colocação de telas ou lonas 
nas fachadas dos edifícios destinados a comér-
cio, serviços, armazenagem, indústria, e habita-
cional apenas quando devolutos.
3 – A Câmara Municipal pode condicionar a 
utilização de cores ou tonalidades, dimensio-
namento de imagens e outras inscrições, ou 
alterar a percentagem de área a utilizar como 
conjunto da mensagem publicitária, quando 
se considerar que a imagem pode interferir no 
equilíbrio da composição arquitetónica do edi-
fício onde se pretende a sua instalação ou pro-
duza um impacto negativo na envolvente.
4 – Quando associada a um estabelecimento a 
instalação de telas ou lonas deve respeitar ain-
da as seguintes condições:
a) Serem utilizadas para divulgação de ativida-
des ou eventos de interesse público ou para fins 
promocionais temporários;
b) Quando colocadas na fachada não podem 
ultrapassar os 3m2 e preferencialmente devem 
ser verticais com altura máxima de 3m; 
c) Não podem permanecer no local mais que 3 
meses;
d) Não podem ocultar ou serem afixadas em 
gradeamentos, varandas, ou quaisquer outras 
zonas vazadas;
e) Se colocadas na empena ou em situação di-
versa fica sujeito a licenciamento

ArTIgo 18.º
CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo E MANu-

TENçÃo DE pAINÉIS, MoNopoSTES e ou-
TDoorS

1 – A instalação de painéis está sujeita às se-
guintes condições:
a) A estrutura de suporte dos painéis e ou-
tdoors deve ser metálica e na cor que melhor se 
integre na envolvente. A sua composição deve 
salvaguardar a qualidade, funcionalidade e se-
gurança do espaço onde se insere, podendo a 
Câmara Municipal definir, a todo o tempo, um 
modelo tipo de modo a uniformizar os supor-
tes utilizados no concelho ou em determinada 
zona da cidade;
b) As superfícies de fixação da publicidade não 
podem ser subdivididas;
c) os titulares das licenças de publicidade rela-
tivas a painéis, devem fixar no respetivo supor-
te publicitário uma placa de identificação de 
acordo com o modelo fornecido pela Câmara 
Municipal;
d) Não podem manter-se no local sem mensa-
gem por mais de 30 dias seguidos.
2 – A instalação de painéis com mais do que 
um apoio (outdoors) está sujeita às seguintes 
condições:
a) Quando instalado em vedações de obras 
particulares a sua estrutura deve ser ocultada 
pela vedação;
b) Quando instalado em empenas de edifícios 
deve ser fixado diretamente na empena, não 
podendo a sua altura ultrapassar a linha inferior 
do beirado nem alterar a forma e contornos do 
edifício;
c) Quando excecionalmente for permitida a sua 
colocação de forma contígua e nunca exceden-
do o número de três, os suportes tipo devem 
ser idênticos e com as mesmas dimensões;
d) A iluminação, quando exista, deve adotar 
uma solução uniforme e homogénea para to-
dos os suportes instalados no local.
3 - os painéis monoposte são classificados de:
a) painel de pequena dimensão, quando a área 
expositiva seja até 5m2;
b) painel de média dimensão, quando a área ex-
positiva seja superior a 5m2 até 12m2. 
4 - os painéis monopostes devem adotar, pre-
ferencialmente, as seguintes dimensões:  
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a) os de pequena dimensão devem ter uma al-
tura de 3,00m para o poste e 2,40mx1,70m para 
a área expositiva;
b) os de média dimensão devem ter uma altura 
de 3,00m para o poste e 4,00mx3,00m para a 
área expositiva;
c) os restantes deverão ter uma área máxima 
de exposição 5,00mx10m e uma altura máxima 
para o poste de 12,50m. 
5– As dimensões estabelecidas no número an-
terior podem ser alteradas tendo em conta as 
características morfológicas e topográficas do 
local e da envolvente livre. 
6– É proibida a colocação de painéis publicitá-
rios (outdoors e monopostes):
a) Em espaços classificados como rEN e em 
área de estrutura ecológica fundamental muni-
cipal de acordo com o plano Diretor Municipal;
b) Nas áreas verdes de enquadramento ao es-
paço canal e de enquadramento paisagístico de 
acordo com o plano Diretor Municipal;
c) Em espaços verdes de recreação e lazer. 
7 – Na periferia das rotundas será admitida a 
instalação máxima de dois painéis publicitários 
desde que as características urbanas da rotun-
da o permitam, nomeadamente em face da sua 
dimensão e tratamento arquitetónico e paisa-
gístico da rotunda.
8– Quando associado a um estabelecimento 
a instalação deste tipo de suporte deve ainda 
obedecer aos seguintes critérios:
a) Nas zonas de proteção específica I não é 
permitida a colocação deste tipo de suporte 
publicitário como meio de publicidade associa-
do aos estabelecimentos; 
b) Nas restantes zonas é permitido um painel 
de pequena dimensão (ate 3m2) por estabe-
lecimento e desde que se localize em espaço 
privado;
c) Nas grandes superfícies comerciais e ou de 
serviços que se localizem em edifícios isolados 
bem como nas áreas industriais e/ou empresa-
riais pode ser admitidos um painel desde que 
se localize em logradouro privado do próprio 
estabelecimento e não colida com suportes pu-
blicitários ou outro tipo de mobiliário ou equi-
pamento urbano existentes na via pública. 

ArTIgo 19.º

CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DoS MupIS
1 - Este tipo de suporte instalado no espaço pú-
blico só pode ser colocado no âmbito dos con-
tratos existentes para fornecimento de mobiliá-
rio urbano no município.
 2 - Excecionalmente e desde que devidamente 
acautelada a impossibilidade de colocação por 
aquela via pode ser permitido a sua instalação 
fora do contrato.
3 – A sua instalação está sujeita às seguintes 
condições:
a) Cumprimento das condições gerais constan-
tes no artigo anterior naquilo que é lhe aplicável 
b) Deve ser salvaguardada uma largura mínima 
de passeio de 2,25m e uma distância mínima ao 
lancil de 0,60m e garantir um corredor livre de 
circulação pedonal de 1,20m.
4 - Quando associado a um estabelecimento 
a instalação deste tipo de suporte deve ainda 
obedecer aos seguintes critérios:
a) Localizar-se em espaço privado 
b) um mupi por estabelecimento 

ArTIgo 20.º
CoNDIçÕES DE CoLoCAçÃo DE CArTAZES
1 – É admitida a colocação de cartazes em ve-
dações de obra e tapumes, quando devidamen-
te autorizados pelos seus proprietários.
2 – A Câmara Municipal pode definir locais e 
suportes destinados à afixação de cartazes.
3 – os cartazes devem ser removidos pelos seus 
promotores no prazo de cinco dias contados a 
partir da data do termo do evento.
4 – Quando a remoção não seja efetuada no 
prazo previsto no número anterior o Município 
procede à sua remoção, ficando os promotores 
e ou beneficiários da promoção sujeitos, para 
além da contraordenação aplicável, ao paga-
mento das respetivas despesas.

ArTIgo 21.º
CoNDIçÕES DE CoLoCAçÃo DE DIrECIo-

NADorES
1 – os direcionadores devem ser colocados nos 
termos dos desenhos constantes do presente 
anexo e respeitar o modelo tipo aí previsto ou 
aquele que venha a ser imposto em função da 
atualização e modernização quer do design 
quer dos materiais utilizados. 
2 – o poste, de gestão municipal, será sempre 
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cedido ao Município. 
3 – Excecionalmente, e quando o recurso ao 
direcionador tipo não seja viável nas zonas de 
proteção específica, pode ser admitida a utiliza-
ção de direcionador monoface designada placa 
direcional, para aplicação direta nas fachadas 
ou empenas de edifícios onde é exercida a ati-
vidade ou em edifícios envolventes de que se-
jam proprietários ou para tanto se encontrem 
devidamente autorizados, devendo ser colo-
cados nos termos dos desenhos constantes 
do presente anexo e respeitar o modelo tipo aí 
previsto, ou aquele que venha a ser imposto em 
função da atualização e modernização quer do 
design quer dos materiais utilizados. 
4 – Em situações excecionais, como eventos de 
carácter temporário, podem ser admitidos ou-
tros modelos, adequados ao período de tempo 
pelo qual se pretende a colocação.

CApÍTuLo III
ELEMENToS puBLICITÁrIoS ESpECÍFICoS

ArTIgo 22.º
CoNDIçÕES gErAIS pArA INSuFLÁvEIS E 

MEIoS AÉrEoS
1 - os suportes de mensagens publicitárias aé-
reas não podem invadir zonas sujeitas a servi-
dões militares ou aeronáuticas, exceto se a pre-
tensão for prévia e expressamente autorizada 
pela entidade com jurisdição sobre esses espa-
ços e por um período não superior a 1 mês.
2- Quando associado a um estabelecimento o 
mesmo deve localizar-se em espaço privado e 
não ultrapassar mais de 2m de altura.

ArTIgo 23.º
CoNDIçÕES gErAIS DE DIFuSÃo DE MEN-

SAgENS puBLICITÁrIAS SoNorAS
o exercício da atividade publicitária sonora 
está condicionado ao cumprimento das seguin-
tes restrições:
a) Não é permitida a sua emissão antes ou após 
o período compreendido entre as 8h00 e as 
20h00;
b) É interdito o exercício da atividade a menos 
de 300 metros de hospitais ou similares, cemi-
térios e locais de culto ou de edifícios escolares 
durante o seu horário de funcionamento;
c) Quando emitida por veículos, é interdito o 
exercício da atividade durante a paragem em 

semáforos.

ArTIgo 24.º
INSCrIçÕES EM vEÍCuLoS/ puBLICIDADE 

MÓvEL
1 - Está sujeita a licenciamento a publicidade 
inscrita ou afixada em veículos terrestres, ma-
rítimos, fluviais ou aéreos, seus reboques ou si-
milares, cujos proprietários tenham residência 
permanente, sede, delegação ou representação 
no município de vila Nova de gaia, ou quando 
destinados a transporte turístico com percurso 
definido no concelho.
2– Excecionalmente pode ser autorizada pu-
blicidade em estruturas salientes de carroçaria 
original dos mesmos desde que estas estejam 
devidamente licenciadas pelas entidades com-
petentes.
3 - Não é autorizada a inscrição e afixação de 
mensagens publicitárias que afete a sinalização 
ou identificação do veículo.

ArTIgo 25.º
CAMpANhAS puBLICITÁrIAS DE ruA, AçÕES 
proMoCIoNAIS E EvENToS ou AçÕES TEM-

porArIAS
1– As campanhas publicitárias, ações promocio-
nais e eventos são sempre analisadas e taxadas 
para cada localização específica, independen-
temente de existir uma campanha global, que 
pode ter carácter municipal ou mesmo nacio-
nal.
2- o período máximo autorizado para cada 
campanha é de 5 dias, não prorrogável em cada 
mês e para cada entidade ou estabelecimento.
3 - Só é autorizada a distribuição acima refe-
rida se a mesma for feita em mão aos peões e 
sem prejudicar a sua circulação, sendo interdita 
a sua distribuição nas faixas de rodagem.
4 - Não é permitida a projeção ou lançamento 
de panfletos ou de quaisquer outros produtos, 
a partir dos veículos.
5– É obrigatória a remoção de todos os jornais, 
panfletos, invólucros de produtos, ou quaisquer 
outros resíduos resultantes de cada campanha, 
abandonados no espaço público, num raio de 
100 metros em redor dos locais de distribuição.
6 – Quando a limpeza prevista no número ante-
rior não for efetuada, o Município substituiu-se 
aos promotores, ficando os mesmos sujeitos, 
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para além da contraordenação aplicável, ao pa-
gamento das respetivas despesas.
7 – Qualquer equipamento de apoio à distribui-
ção de produtos ou dispositivos de natureza 
publicitária que implique ocupação do espaço 
público, não pode ter uma dimensão superior 
a 1m2. 
8 – Não estão sujeitos a licenciamento nem a 
qualquer tipo de comunicação ou autoriza-
ção, a distribuição manual de publicidade pelo 
agente económico, correspondente à área que, 
não excedendo a largura da fachada do esta-
belecimento, se estende até ao limite de 2,00m 
medidos perpendicularmente à fachada do edi-
fício, ou, no caso de o estabelecimento possuir 
esplanada, até aos limites da área ocupada pela 
mesma. 

aNeXo iii

aNeXo iV

MoDELoS TIpo

1.MoDELoS pArA A Aru Do CENTro hISTÓ-
rICo

A) MoBILÁrIo DE ESpLANADA

CADEIrA DE MADEIrA DESMoNTÁvEL
CADEIrA EM Aço CoM ASSENTo E ENCoSTo 
METÁLICo ou ASSENTo EM CoNTrApLACA-
Do MArÍTIMo
MoDELo 5008(CADEIrA goNçALo) À Cor 
rAL 7037 ou 3005 ou 9004
CADEIrA EM rATÁN À Cor prETo ou CAS-
TANho ESCuro
CADEIrA EM ALuMÍNIo CoM ASSENTo A FI-
BrA SINTÉTICA À Cor prETo

MESAS

MESA QuADrADA DE MADEIrA DESMoNTÁ-
vEL
MESA QuADrADA EM TuBo DE Aço E TAM-
po EM ChApA METÁLICA À Cor rAL 7037
ou 3005 ou 9004

*MoDELo pArA pASSEIoS CoM DIMENSÃo 
rEDuZIDA (INFErIor A 2.00M)

guArDA SoIS

MoDELo QuADrADo, SEM SANEFA, CoM ES-
TruTurA TErMoLACADA EM DurALuMINIo 
E Aço INoXIDAvEL ou SEMELhANTE
TELA EM TECIDo ACrÍLICo rESISTENTE AoS 
rAIoS uv À Cor CrÚ ou prETA
BASE DE ENCASTrAr ou BASE MÓvEL
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poSSIBILIDADE DE KIT DE ILuMINAçÃo LED 
INTEgrADo NoS BrAçoS Do guArDA SoL, 
CoM BATErIA DE ALIMENTAçÃo INTEgrADA
DIMENSÃo 3X3M ou ouTrA DESDE QuE DE-
vIDAMENTE JuSTIFICADA~

BASES guArDA SoIS

BASE MÓvEL EM BETÃo ou pEDrA CoM 
pESo NÃo INFErIor A 40Kg
BASE DE ENCAIXE EM Aço gALvANIZADo 
CoM TAMpA DE proTEçÃo DE Aço
INÓXIDAvEL rEDoNDA ou QuADrADA CoM 
MEDIDA ADEQuADA À DIMENSÃo Do
guArDA SoL

B) ToLDoS

MoDELo DE uMA AguA rEBATÍvEL CoM SA-
NEFA FroNTAL oNDE poDErÃo CoNSTAr 
AS INSCrIçÕES DE IDENTIFICAçÃo Do ES-
TABELECIMENTo
TELA ACrÍLICA rESISTENTE AoS rAIoS uv 
À Cor prETA E LETTErINg A BrANCo ou 
TELA A Cor CrÙ CoM LETTErINg A prETo. 
INSCrIçÕES ApENAS NA SANEFA SEM pu-
BLICIDADE E CoM uMA DIMENSÃo NÃo Su-
pEIor A 0.20X0.10.
poSSIBILIDADE DE KIT DE ILuMINAçÃo LED 
INTEgrADo NoS BrAçoS Do ToLDo

CoNDIçÕES DE INSTALAçÃo DoS ToLDoS

C) AQuECEDorES

AQuECEDor DE pAvIMENTo DENTro pErÍ-
METro DA ESpLANADA, SEMprE QuE A DI-
MENSÃo DA ESpLANADA o pErMITA.

D) MENuS

MENu DE FAChADA

A- vArIÁvEL DE ACorDo CoM o ESpAço 
DISpoNIvEL NA FAChADA ATÉ uM MÁXIMo 
DE 0.60M, NÃo INTErFErINDo CoM ELE-
MENToS QuE CArATErIZAM A FAChADA
B- DIMENSÃo ATÉ 1.20M, NÃo poDENDo o 
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SEu LIMITE SupErIor uLTrApASSAr A pA-
DIEIrA DoS vÃoS
1 - LoCAL DESTINADo Ao NoME Do ESTABE-
LECIMENTo E Logo
2 - LoCAL DESTINADo Ao TEXTo E IMAgENS
3 - pLACA FENÓLICA DE 5MM CoM IMprES-
SAo uv Cor rAL 9004
4 - ESTruTrurA EM TuBo rETANguLAr DE 
Aço 30X20MM CoM pINTurA EpoXY

MENu DE pAvIMENTo (CAvALETE)

1 - ESTruTurA DESMoNTÁvEL EM TuBo rE-
TâNguLAr DE Aço 30X20 CoM pINTurA 
EpoXY Cor rAL 7039 E TACoS EM poLIAMI-
DA
2 - LoCAL DESTINADo Ao TEXTo E IMAgENS
3 - pLACA FENÓLICA DE 5MM CoM IMprES-
SAo uv Cor rAL 9004

NoTA: ESTES EQuIpAMENToS DEvEM ESTAr 
SEMprE DENTro DoS LIMITES Do ESpAço 
DE ESpLANADA, ou SEJA, DEBAIXo DA ÁrEA 
Do rESpETIvo ToLDo ou guArDA DE SoL

E) guArDA vENToS

A- DIMENSÃo vArIÁvEL DEpENDENDo DA 

DIMENSÃo Do pASSEIo ASSEgurANDo 
1.50M LIvrE DESDE o LIMITE EXTErIor Do 
pASSEIo.

1- NoME Do ESTABELECIMENTo E LogÓTIpo 
CENTrADo No ACrÍLICo, À Cor Do CAIXI-
Lho
2- vIDro EM ACrÍLICo CoM 10MM ESp CoM 
pErFIL SupErIor DE ALuMÍNIo 120MM
3- ESTruTurA EM ChApA Cor rAL 7037
4-ChApA DE ApoIo Do guArDA vENTo CoM 
5 MM ESp

F) FLorEIrAS
A ALTurA DA FLorEIrA DEpENDE DAS CA-
rACTErÍSTICA DA ESpLANADA E Do LoCAL
1- ChApA gALvANIZADA CoM 10MM ESpES-
SurA À Cor rAL 7037 ou EQuIvALENTE, 
DESDE QuE DEvIDAMENTE ENQuADrADA 
No CoNJuNTo

2. MoDELoS SuporTES puBLICITÁroS pArA 
A Aru Do CENTro hISTÓrICo

A) TABuLETAS
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A DIMENSÃo MÁXIMA ADMITIDA É DE 0.60 
X0.40
1- ChApA gALvANIZADA CoM 10MM ESpES-
SurA À Cor rAL 7037.
2- ÁrEA DESTINADA Ao NoME E LogÓTIpo 
Do ESTABELECIMENTo rECorTADoS NA 
ChApA CoM poSSIBILIDADE DE ILuMINAçAo 
ou EM LETrAS SoLTAS rECorTADAS EM 
ALTo rELEvo ou vINIL SEM ILuMINAçAo E 
SEM puBLICIDADE ASSoCIADA

B) LETrEIroS
CoMpoSToS por LETrAS SoLTAS METÁLI-
CoS, CoM LuZ poSTErIor rASANTE, EM Aço 
INoX ou FErro A Cor rAL 7037 0u 9004 
CoM ALTurA MÁXIMA DE 0.50M E SALIÊNCIA 
NÃo SupErIor A 0.10M.

C) pENDÃo
A - DIMENSÃo ENTrE 2.00M E 3.00M, DEpEN-
DENDo DA ESCALA Do EDIFÍCIo
B - DIMENSÃo ATÉ 0.60M
1 - DESIgNAçÃo DA EMprESA
2 - LoCAL DESTINADo Ao Logo DA EMprE-
SA
3 - LoNA E LETTrINg À Cor DA rESpETIvA 
EMprESA
4 - SuporTE pINTADo À Cor rAL7039

A - DIMENSÃo ENTrE 2.00M E 3.00M, DEpEN-
DENDo DA ESCALA Do EDIFÍCIo
B - DIMENSÃo ATÉ 0.60M
1 - DESIgNAçÃo DA EMprESA
2 - LoCAL DESTINADo Ao Logo DA EMprE-
SA
3 - LoNA E LETTrINg À Cor DA rESpETIvA 
EMprESA
4 - SuporTE pINTADo À Cor rAL7039
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MoDELo DE pLACA DIrECIoNAL

ChApA gALvANIZADA ou EM ALuMINIo À 
Cor rAL 7037 poDErÁ SEr CoMpLEMENTA-
DA CoM uMA pLACA DE ACrILICo CoM 4MM 
E AFIXADA EM 4 poNToS DE ApoIo, DE For-
MA FICAr SuSpENSA A uMA DISTâNCIA DE 
8MM DA pLACA.
o LETTErINg DEvErÁ SEr INSCrITo EM hEL-
vÉTICA

poSToS DE pArAgEM

ALuMINo rAL 7039

e.2.1. ProJeTo De reGULaMeNTo MUNiCi-
PaL De eQUiPaMeNToS CULTUraiS 

NoTA JuSTIFICATIvA
DESIgNAçÃo: projeto de regulamento Munici-
pal de Equipamentos Culturais

LEI hABILITANTE: o presente regulamento é 
elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 
112º, nº 7 e 241º da Constituição da república 
portuguesa e dos artigos 23.º, n.º 2, alínea e) e 
33.º, n.º 1, alínea k), este último conjugado com 
o artigo 25.º, n.º 1, alínea g), todos do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

ilda
Retângulo


