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 Alteração ao Regulamento de Publicidade e Propaganda do 

Município de Portimão 

PREÂMBULO 

A simplificação do regime da ocupação do espaço público e da afixação e da 

inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, decorrente da 

publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril – 

Licenciamento Zero, impõe a necessidade de se proceder à 

alteração/adaptação dos regulamentos municipais que dispõem sobre a 

matéria. 

O referido diploma tem como objetivo principal a redução dos encargos 

administrativos sobre os cidadãos e empresas, por via da simplificação e 

desmaterialização dos atos administrativos subjacentes às atividades 

expressamente contempladas no mesmo. 

Impõe-se, assim, a elaboração de alterações ao Regulamento de 

Publicidade e de Propaganda do Município de Portimão publicado em 11 de 

maio de 2011 no Diário da República n.º 91 (2.ª série), com vista à sua 

adaptação ao regime do Licenciamento Zero, passando o presente 

regulamento a contemplar, para além da figura tradicional de licenciamento 

aplicável aos atos que não se encontram contempladas no diploma do 

Licenciamento Zero, as figuras da mera comunicação prévia e da 

comunicação prévia com prazo, introduzidas no quadro jurídico português 

pelo referido Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril. 

Assim, no âmbito da referida adaptação foram promovidas alterações nos 

artigos 3.º, 17.º, 20.º, 21.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 

40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 45.º, 46.º, 47.º, 49.º, 53.º, 65.º, 77.º, 78.º e 81.º, 

foi revogado o artigo 6.º e foram aditados os artigos 8.º-A, 8.º-B, 20.º-A, 

20.º-B, 21.º-A e 21.º-B. 

Em cumprimento do artigo 118.º do Código de Procedimento 

Administrativo, a presente alteração será publicitada no Diário da República, 

2.ª série, com o objetivo de ser posto à discussão pública, pelo período de 

30 dias, para recolha de sugestões dos interessados. 
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Findo o prazo de consulta supra mencionado serão apreciadas as sugestões 

apresentadas tendo em vista a sua ponderação na redação final do 

documento. 

Artigo 1.º 

Alterações aos artigos 

Os artigos 3.º,17.º, 20.º, 21.º, 24.º, 25.º, 29.º, 30.º, 36.º, 37.º, 38.º, 

39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 45.º, 46.º, 47.º, 49.º, 53.º, 65.º, 77.º, 78.º e 

81.º passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 3.º 

Mensagens publicitárias de natureza comercial 

1 - Sem prejuízo das regras sobre a utilização do espaço público e do 

regime jurídico da conservação da natureza e biodiversidade, a afixação, 

inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial não 

estão sujeitas a licenciamento, a autorização, a autenticação, a validação, a 

certificação, a atos emitidos na sequência de comunicações prévias com 

prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo, nem a mera 

comunicação prévia nos seguintes casos: 

a) Quando as mensagens publicitárias de natureza comercial são 

afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas 

possuidoras ou detentoras entidades privadas e não são visíveis ou 

audíveis a partir do espaço público; 

b) Quando as mensagens publicitárias de natureza comercial são 

afixadas ou inscritas em bens de que são proprietárias ou legítimas 

possuidoras ou detentoras entidades privadas e a mensagem 

publicita os sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou do 

respetivo titular da exploração ou está relacionada com bens ou 

serviços comercializados no prédio em que se situam, ainda que 

sejam visíveis ou audíveis a partir do espaço público; 

c) Quando as mensagens publicitárias de natureza comercial ocupam o 

espaço público contíguo à fachada do estabelecimento e publicitam os 

sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou do respetivo 

titular da exploração ou estão relacionadas com bens ou serviços 
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comercializados no estabelecimento. 

2 - Estão ainda abrangidas pelo disposto na alínea b) do número anterior, 

as mensagens publicitárias de natureza comercial afixadas ou inscritas em 

bens imóveis que são o objeto da própria transação publicitada e ainda no 

caso das mensagens publicitárias de natureza comercial afixadas ou 

inscritas em viaturas relacionadas com a atividade comercial. 

3 - Os critérios de afixação e inscrição de mensagens publicitárias são 

definidos no presente regulamento e apenas produzem efeitos após a sua 

divulgação no «Balcão do Empreendedor». 

4 - A afixação e a inscrição de mensagens publicitárias de natureza 

comercial, que não se enquadrem nos números anteriores, seguem o 

regime geral de licenciamento, não podendo as respetivas pretensões ser 

submetidas no «Balcão do Empreendedor». 

Artigo 17.º 

Percurso Verde 

1 - É proibida a afixação, no denominado Percurso Verde, tal como definido 

no anexo I, de toda a publicidade que careça de licenciamento nos termos 

do presente Regulamento, qualquer que seja o meio difusor, excluindo o 

mobiliário urbano que aí se decida instalar. 

2 - Excetua-se do disposto no número anterior a publicidade colocada em 

estabelecimentos comerciais, bem como a publicidade destinada a 

promover loteamentos ou empreendimentos imobiliários, em construção. 

Artigo 20.º 

Disposições Gerais 

1 - É simplificado o regime de afixação e da inscrição de mensagens 

publicitárias, de natureza comercial, designadamente, mediante a 

eliminação do respetivo licenciamento, desde que as mesmas sejam 

conexas com o seu objeto de negócio, em determinadas situações previstas 

no presente Regulamento. 

2 - A afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza 

comercial, ficam sujeitos ao cumprimento dos critérios estabelecidos no 

mesmo, sendo apenas obrigatória a entrega de uma mera comunicação 



 
 

Página 7 

 

  

prévia ou comunicação prévia com prazo, submetidas no Balcão do 

Empreendedor. 

Artigo 21.º 

Aplicabilidade 

Aplica-se o regime geral de licenciamento a todas as situações não 

abrangidas pelas disposições do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril 

(Licenciamento Zero), não podendo as respetivas pretensões ser 

submetidas através do «Balcão do Empreendedor». 

Artigo 24.º 

Saneamento e apreciação liminar 

1 - Compete ao Presidente da Câmara ou à entidade ou órgão com 

competência delegada apreciar e decidir as questões de ordem formal e 

processual que possam obstar ao conhecimento do pedido de licenciamento, 

nomeadamente a legitimidade e a regularidade formal do requerimento. 

2 - O Presidente da Câmara ou a entidade ou órgão com competência 

delegada profere despacho de rejeição liminar do pedido no prazo de 15 

dias se o requerimento e os respetivos elementos instrutores apresentarem 

omissões ou deficiências. 

3 - Quando as omissões ou deficiências sejam supríveis ou sanáveis, ou 

quando forem necessárias cópias adicionais, o Presidente da Câmara ou a 

entidade ou órgão com competência delegada notifica o requerente para, no 

prazo de 8 dias a contar da data de receção do processo, completar ou 

corrigir o requerimento, sob pena de rejeição do pedido, podendo tal prazo 

ser prorrogado a requerimento do interessado. 

4 - A notificação referida no número anterior suspende os termos ulteriores 

do processo e dela deve constar a menção de todos os elementos em falta 

ou a corrigir. 

5 - Havendo rejeição do pedido, nos temos do presente artigo, o 

interessado que requeira novo licenciamento para o mesmo fim fica 

dispensando de apresentar os documentos utilizados no pedido anterior, 

que se mantenham válidos e adequados. 

6 - Na ausência do despacho previsto nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, 
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considera-se o pedido de licenciamento corretamente instruído. 

Artigo 25.º 

Pareceres 

1 - Sempre que o local onde o requerente pretenda afixar ou inscrever a 

mensagem publicitária esteja sob a jurisdição de outra ou outras entidades, 

deve a Câmara Municipal solicitar-lhes, nos 20 dias seguintes à entrada do 

requerimento, ou nos 10 dias seguintes à junção dos elementos 

complementares a que se refere o artigo 23.º, parecer sobre o pedido de 

licenciamento. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal pode, 

sempre que o julgar necessário para a sua decisão, solicitar pareceres às 

entidades que tiver por convenientes, do ponto de vista dos interesses e 

valores a acautelar no licenciamento. 

3 - Quando o requerente faça acompanhar o requerimento referido no 

artigo 21.º-A dos pareceres a que alude o n.º 1, fica dispensada a consulta 

às respetivas entidades. 

Artigo 29.º 

Obrigações do titular da licença 

Constituem obrigações do titular da licença de publicidade: 

a) Manter o meio ou o suporte publicitário em boas condições de 

conservação, funcionamento e segurança; 

b) Retirar a mensagem publicitária e respetivo suporte, findo que seja o 

prazo da licença, caso não solicite a sua renovação ou a Câmara 

Municipal indefira o pedido de renovação; 

c) Eliminar quaisquer danos em bens públicos ou privados resultantes 

da afixação ou inscrição da mensagem publicitária; 

d) Cumprir as prescrições estipuladas na licença. 

e) Cumprir as condições gerais e específicas a que a afixação e a 

inscrição de mensagens publicitárias estão sujeitas. 

Artigo 30.º 

Indeferimento 

1 - Constituem motivos de indeferimento do pedido de licenciamento ou de 
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renovação da licença: 

a) A violação de disposições legais e regulamentares ou de normas 

técnicas gerais e específicas aplicáveis, constantes ou não do 

presente Regulamento; 

b) O desrespeito por algum ou alguns dos condicionamentos previstos 

nos artigos 8.º a 12.º e 55.º; 

c) No mesmo local ou espaço exista, já inscrita ou afixada, qualquer 

mensagem publicitária devidamente licenciada; 

d) A decisão condenatória, proferida há pelo menos 2 anos, que aplique 

ao requerente coima por infração ao disposto neste Regulamento ou 

na legislação geral sobre publicidade, que constitua conduta grave; 

e) A reincidência, durante o prazo de 2 anos, na não remoção dos 

suportes publicitários, quando a mesma tenha sido exigida nos 

termos deste Regulamento; 

f) Enquanto houver auto de notícia ou processo de execução fiscal 

pendente no Município. 

2 - A deliberação de indeferimento do pedido de licenciamento ou de 

renovação da licença deve ser fundamentada de facto e de direito e 

comunicada ao requerente. 

Artigo 36.º 

Dimensões 

1 - As dimensões dos suportes publicitários previstos nesta secção serão 

sempre consideradas à escala relativa ao local de implantação. 

2 - Em cada edifício, as placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, 

cores, materiais e alinhamentos adequados à estética do edifício. 

3 - As tabuletas e as bandeirolas não podem exceder as seguintes 

dimensões: 

a) Afastamento referido ao plano da parede superior a 0,20 m; 

b) 0,60 m de largura por 1 m de altura. 

4 - Os painéis (outdoors) não podem exceder 8 m de largura por 3 m de 

altura. 

5 - As bandeiras não podem exceder 4 m de altura por 6 m de largura. 

6 - As placas não podem ter dimensão superior aos limites das instalações 
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pertencentes à atividade publicitada, com uma saliência máxima de 0,15 m. 

7 - As letras soltas, símbolos e publicidade autocolante não podem exceder 

a dimensão de 0,50 m de altura nem ter saliência superior a 0,15 m. 

8 - A distância entre a parte inferior das letras soltas ao solo, não pode ser 

menor que 2 m nem superior a 4 m. 

9 - A título excecional, devidamente fundamentado, os suportes 

publicitários previstos nesta secção poderão ser licenciados com dimensões 

diversas das referidas nos números anteriores, desde que não sejam postos 

em causa os condicionamentos ao licenciamento estabelecido no presente 

Regulamento. 

10 - A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes 

condições: 

a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço 

igual ou superior a 0,80 m em relação ao limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual 

ou superior a 0,40 m em relação ao limite externo do passeio. 

11 - Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a 

afixação ou inscrição de mensagens publicitárias. 

Artigo 37.º 

Condições de instalação de tabuletas 

A instalação das tabuletas deve obedecer às seguintes condições: 

a) As tabuletas não podem prejudicar os enfiamentos visuais ao longo 

das vias; 

b) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual 

ou superior a 2,60 m; 

c) Em ruas com passeio, o balanço que em caso algum poderá exceder 

1,5m, será limitado por um plano paralelo à fachada do edifício, e 

distante do limite exterior do passeio no mínimo de 0,80 m; 

d) No caso de ruas sem passeio, o balanço não pode exceder 0,20 m em 

relação ao plano marginal do edifício; 

e) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 
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Artigo 38.º 

Condições de instalação de painéis e semelhantes 

1 - A instalação dos painéis deve obedecer às seguintes condições: 

a) A distância entre a parte inferior da moldura dos painéis e o solo não 

pode ser inferior a 2,5 m; 

b) Não é permitida a instalação de painéis em passeios com menos de 2 

m de largura; 

c) Os painéis devem ser implantados em postes metálicos ou de 

madeira, oferecendo a solidez e a resistência suficientes e 

necessárias a não pôr em perigo a segurança de pessoas ou bens; 

d) As molduras dos painéis não poderão permanecer sem publicidade 

por um período superior a 30 dias; 

e) Ao longo das vias com características de tráfego rápido, os painéis 

não devem ser colocados a uma distância inferior a 150 m entre si, 

nem a menos de 20 m do eixo da via, tal como definidos no anexo II. 

2 - Na moldura dos painéis deverá constar, obrigatoriamente, a 

identificação da entidade proprietária ou exploradora. 

3 - A colocação de painéis (outdoors) fora do espaço público é admissível 

desde que a mensagem publicitária se destine à autopromoção imobiliária 

de loteamentos, empreendimentos ou espaços comerciais, naquele local. 

4 - Fora das situações previstas no número 3 anterior, é vedada a colocação 

de painéis (outdoors) a instalar fora do espaço público, cuja imagem 

publicitária tenha o intuito comercial, salvo nos seguintes troços e nos 

limites máximos de licenciamentos e/ou requisitos aplicáveis: 

a) Troço A – compreendido entre a Rotunda do Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio e a Ponte da Ribeira de Boina – Portimão 12 

(doze) licenciamentos – tal como definidos no anexo III; 

b) Troço B – compreendido entre a Rotunda em frente ao Max-Mat (V6) 

e a Igreja da Penina – Portimão – 8 (oito) licenciamentos – tal como 

definidos no anexo IV; 

c) Troço C – compreendido entre a Rotunda situada na EM 531-1/Penina 

e a Rotunda situada na Rua Serpa Pinto – Alvor – 5 (cinco) 

licenciamentos – tal como definidos no anexo V. 

d) Troço D – Compreendido entre a Ponte da Ribeira de Boina e a 
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Rotunda no Sítio da Esteveira – Mexilhoeira Grande, ambas sitas na 

Estrada Nacional 125, sendo obrigatória a existência de parecer 

favorável da entidade com jurisdição na via rodoviária em questão, 

nomeadamente a Estradas de Portugal, S.A. ou outra(s) com 

legitimidade para o efeito, sem prejuízo da apreciação e respetivo 

deferimento por parte do Município de Portimão – tal como definidos 

no anexo VI. 

Artigo 39.º 

Condições de instalação de bandeiras ou bandeirolas 

1 - As bandeiras ou bandeirolas devem ser, preferencialmente, oscilantes e 

orientadas para o lado interior do passeio e colocadas na fachada do 

edifício. 

2 - A fixação de bandeiras ou bandeirolas deve respeitar as seguintes 

distâncias mínimas: 

a) 3 m de qualquer tipo de sinalização de trânsito; 

b) 3 m entre a sua parte inferior e o solo. 

3 - As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das 

localidades. 

4 - As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas 

em posição perpendicular à via mais próxima e afixadas do lado interior do 

poste. 

5 - A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de 

comprimento e 1 m de altura. 

6 - A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais 

saliente da bandeirola deve ser igual ou superior a 2 m. 

7 - A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou 

superior a 3 m. 

8 - A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual 

ou superior a 50 m. 

Artigo 40.º 

Condições de instalação de pendões 

1 - Os pendões têm de permanecer oscilantes ou fixos a estruturas 
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apropriadas, sendo colocados em posição perpendicular à via de trânsito e 

nas fachadas exteriores dos edifícios ou em qualquer outro local 

considerado adequado. 

2 - A colocação de pendões deve respeitar as seguintes distâncias mínimas: 

a) Os pendões devem ser colocados a uma altura nunca inferior a 3 

m; 

b) Os pendões não devem exceder a largura do passeio, devendo 

ainda distar do limite exterior deste em 0,50 m. 

Artigo 41.º 

Condições de instalação de mupis 

A instalação dos mupis deve obedecer às seguintes condições: 

a) Não é permitida a instalação de mupis em passeios com menos de 2 

m de largura; 

b) Os mupis têm de ser implantados de modo a deixar uma faixa livre 

de 0,80 m do limite exterior do passeio e uma faixa livre de 1,5 m do 

limite interior do mupi. 

Artigo 42.º 

Condições de instalação de placas 

1 - A instalação de placas deve obedecer às seguintes condições: 

a) As placas devem ser aplicadas nos paramentos das paredes; 

b) As placas não podem ser colocadas de modo que ocultem elementos 

decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das 

fachadas. 

c) A saliência máxima referida ao plano da parede não pode exceder 

0,15 m. 

d) As placas não se podem sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas 

em varandas. 

2 - Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fração 

autónoma ou fogo, não se considerando para o efeito as placas de proibição 

de afixação de publicidade. 

Artigo 43.º 

Condições de instalação de letras soltas, de símbolos e de publicidade 
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autocolante e semelhantes 

A instalação de letras soltas ou de símbolos deve obedecer às seguintes 

condições: 

a) As letras soltas e os símbolos devem ser aplicados diretamente sobre 

o paramento das paredes; 

b) As letras soltas e os símbolos não podem ser colocados de modo que 

ocultem elementos decorativos ou outros com interesse na 

composição arquitetónica das fachadas; 

c)  As letras soltas e os símbolos devem ter em atenção a forma e a 

escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios 

edifícios. 

Artigo 45.º 

Dimensões 

1 - As dimensões dos suportes publicitários previstos nesta secção serão 

sempre consideradas à escala relativa do edifício a que se destinarem. 

2 - O suporte de fixação referido ao plano da parede não pode exceder 0,20 

m. 

3 - O balanço máximo dos anúncios e reclamos é de 0,60 m, salvo em 

casos devidamente fundamentados, de caráter excecional. 

4 - As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas eletrónicos 

ou semelhantes instalados nas fachadas de edifícios e em espaço público 

devem ficar, tanto 

quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que lhes dê o menor 

destaque. 

Artigo 46.º 

Condições de instalação 

1 - A instalação de anúncios ou reclamos, previstos nesta Secção, deve 

obedecer às seguintes condições: 

a) A instalação perpendicular ao plano das fachadas não pode prejudicar 

enfiamentos visuais ao longo das vias; 

b) A distância mínima ao solo é de 2,60 m. 

2 - Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, nos casos em que o 

anúncio ou reclamo tiver um balanço até 0,15 m, a distância mínima ao solo 
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é de 2 m. 

3 - O balanço será limitado por um plano paralelo à fachada do edifício, e 

distante do limite exterior do passeio no mínimo de 0,80 m. 

4 - Em caso nenhum poderá ser excedido o balanço total de 2 m. 

 

Artigo 47.º 

Projecto de estabilidade e termos de responsabilidade 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 22.º, no caso de instalação 

de anúncio ou reclamo na cobertura de edifícios, deve ser junto com o 

requerimento inicial um projecto de estabilidade do suporte publicitário em 

causa, assinado por técnico habilitado e os termos de responsabilidade do 

projectista e da empresa instaladora. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que a instalação 

do anúncio ou reclamo seja feita a uma distância ao solo superior a 4 m ou 

que as dimensões ou o peso do suporte publicitário impliquem a construção 

de aparato de sustentação, deve ser junto com o requerimento inicial termo 

de responsabilidade, assinado por técnico habilitado, a complementar, no 

acto de levantamento de licença, com contrato de seguro de 

responsabilidade civil. 

Artigo 49.º 

Limites 

As unidades móveis publicitárias não poderão fazer uso de material sonoro 

violando o disposto no artigo 53.º do presente Regulamento. 

Artigo 53.º 

Condições e restrições de difusão de mensagens publicitárias sonoras 

1 - A difusão de publicidade através de meios sonoros, fixos ou móveis, é 

objeto de licenciamento temporário, com sujeição aos limites estabelecidos 

em legislação especial sobre o ruído — Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, e ulteriores alterações. 

2 - São proibidas emissões suscetíveis de ofender a moral pública, e o brio 

nacional ou de natureza injuriosa ou ofensiva. 
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3 - É permitida a difusão de mensagens publicitárias sonoras de natureza 

comercial que possam ser ouvidas dentro dos respetivos estabelecimentos 

ou na via pública, cujo objetivo imediato seja atrair ou reter a atenção do 

público. 

4 - A difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza comercial 

apenas pode ocorrer: 

a) No período compreendido entre as 9 e as 20 horas; 

b) A uma distância mínima de 300 m de edifícios escolares, durante o 

seu horário de funcionamento, de hospitais, cemitérios e locais de 

culto. 

Artigo 65.º 

Definição 

1 — Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por campanhas 

publicitárias de rua todos os meios ou formas de publicidade, de carácter 

ocasional e efémero, que impliquem acções na via pública e o contacto 

directo com o público, designadamente as que consistam em: 

a) Distribuição de impressos publicitários; 

b) Distribuição de produtos; 

2 — As campanhas publicitárias de rua carecem de licenciamento, não 

podendo prejudicar a circulação viária e pedonal, o ambiente e a estética 

dos respectivos locais. 

3 — É proibida a distribuição de impressos publicitários, por arremesso, 

devendo a mesma ser feita de mão em mão. 

4 — Os impressos publicitários deverão, obrigatoriamente, conter uma 

mensagem ou símbolo, a advertir os destinatários de que não podem 

conspurcar a via pública. 

5 — A existência de angariadores de estabelecimentos comerciais, 

considerando-se como ação promocional de natureza comercial não sujeita 

a licenciamento, somente é possível se for confinada à fachada do 

estabelecimento respetivo, quando não existe ocupação, ou dentro da área 

de via pública autorizada e associada ao estabelecimento, sendo proibida, 

no entanto, qualquer forma de publicidade sonora. 
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Artigo 77.º 

Regime Sancionatório 

1 - Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas declarações e 

do disposto noutras disposições legais, constituem contraordenação as 

infrações previstas no artigo 28.º do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, 

bem como o disposto nos números seguintes às situações a que seja 

aplicável e, na medida em que, não se encontrem em oposição com o 

referido artigo 28.º. 

2 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não tenha sido 

precedida de licenciamento é punível com coima de 250 euros a 1250 

euros, para as pessoas singulares, e de 500 euros a 2500 euros, para as 

pessoas coletivas. 

3 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não respeitem 

as condições previstas na respetiva licença, designadamente quanto ao 

meio difusor, ao conteúdo da mensagem publicitária ou ao material 

autorizado a ser utilizado, bem como as normas relativas às características 

e condições a observar na instalação e utilização dos diversos suportes 

publicitários, é punível com coima de 200 euros a 1000 euros, para pessoas 

singulares, e de 400 euros a 2000 euros, para pessoas coletivas. 

4 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em local diverso do 

previsto na licença, ou a falta de identificação da anunciante exigida nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 38.º, é punível com coima de 200 

euros a 1000 euros, para pessoas singulares, e de 400 euros a 2000 euros, 

para pessoas coletivas. 

5 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, em desrespeito 

pelo disposto nos artigos 8.º a 15.º, é punível com coima de 300 euros a 

1500 euros, para pessoas singulares, e de 600 euros a 3000 euros, para 

pessoas coletivas. 

6 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias ou de propaganda 

em lugares ou espaços de propriedade privada, sem prévio consentimento 

do respetivo proprietário ou titular de outros direitos, é punível com coima 

de 300 euros a 1500 euros, para pessoas singulares, e de 600 euros a 3000 

euros, para pessoas coletivas. 

7 — As violações aos n.ºs 2 e 4 do artigo 69.º e ao art.71.º são puníveis 
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com coima de 150 euros a 1500 euros para pessoas singulares e de 300 

euros a 3000 euros para pessoas coletivas. 

8 — A não remoção dos suportes publicitários ou dos meios de propaganda 

nas condições estabelecidas ou dentro do prazo fixado para esse efeito, é 

punível com coima de 500 euros a 1750 euros, para as pessoas singulares, 

e de 1000 euros a 3500 euros, para as pessoas coletivas. 

9 – A violação de qualquer norma do presente regulamento, que não se 

encontre expressamente tipificada nos números anteriores, constitui 

contraordenação punível com coima de 150 euros a 1500 euros para 

pessoas singulares e de 300 euros a 3000 euros para pessoas coletivas. 

10 — Para efeitos do presente artigo, é considerado responsável pela 

contraordenação a agência de publicidade, se identificável, ou o anunciante 

de mensagens publicitárias ou de propaganda. 

11 — Em caso de negligência, os montantes máximos previstos nos 

números anteriores são reduzidos a metade. 

12 — A determinação da medida concreta da coima far-se-á em função da 

gravidade objetiva da contraordenação e da censura (prevenção 

geral/prevenção especial) subjetiva da mesma, devendo ter-se em 

consideração a situação económica do agente, o benefício obtido pela 

prática da infração e a existência ou não de reincidência. 

13 — A instauração do processo de contraordenação e a aplicação das 

coimas a que se referem os números anteriores é da competência do 

Presidente da Câmara, do vereador ou da entidade ou órgão com 

competência delegada. 

14 — O produto proveniente da aplicação de coimas reverte para a entidade 

que procedeu à instauração do processo de contraordenação e à aplicação 

das coimas. 

Artigo 78.º 

Remoção 

1 - Ocorrendo a caducidade ou a revogação da licença, ou ainda o termo do 

período de tempo a que respeita a mera comunicação prévia ou a 

comunicação prévia com prazo, o respetivo titular fica obrigado a proceder 

à remoção dos suportes publicitários ou de propaganda no prazo de 10 
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(dez) dias, a contar do ato que a determinou.  

2 - Em caso de inércia ou recusa do titular ou responsável pela instalação, a 

Câmara ou a entidade ou órgão com competência delegada, após 

notificação, procederá à sua remoção ou inutilização, a expensas daquele. 

3 - A restituição dos suportes publicitários ou de propaganda removidos 

será feita mediante prova do pagamento das despesas havidas com a 

remoção, transporte e armazenamento. 

4 - Da eventual perda ou deterioração dos suportes publicitários ou de 

propaganda não emerge qualquer direito a indemnização. 

5 - Caso o titular não reclame os suportes publicitários ou de propaganda 

removidos no prazo de 60 (sessenta) dias, considera-se os mesmos 

perdidos a favor do Município de Portimão, podendo a Câmara Municipal ou 

a entidade ou órgão com competência delegada proceder à sua venda ou 

destruição. 

6 - O disposto nos números anteriores é aplicável às restantes situações em 

que seja ordenada ao responsável a remoção por afixação ilícita de suportes 

publicitários ou de propaganda, nomeadamente por falta de título que 

legitime a mesma.  

Artigo 81.º 

Sanções acessórias 

1 - Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, 

simultaneamente com a coima podem ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias:  

a) Interdição do exercício de atividade, 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) Encerramento do estabelecimento quando a contraordenação tenha 

sido praticada por causa do funcionamento do estabelecimento; 

c) Impossibilidade de renovação de licença a quem tenha processo de 

contraordenação pendente; 

d) Perda de objetos pertencentes ao agente e utilizados na prática da 

infração; 



 
 

Página 20 

 

  

e) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou 

serviços públicos. 

2 - A duração da interdição do exercício de atividade e do encerramento do 

estabelecimento não pode exceder o período de dois anos. 

3 - As despesas provenientes de execução das sanções acessórias devem 

ser tidas em conta na fixação do valor da coima. 

Artigo 2.º 

Alterações sistemáticas 

1 – É aditada a Secção I sob a epígrafe “Mera comunicação prévia e 

comunicação prévia com prazo” ao Capítulo III (Processo de licenciamento 

de Publicidade) do Regulamento, que engloba os artigos 20.º a 20.º-B. 

2 – É aditada a Secção II sob a epígrafe “Licenciamento” ao referido 

Capítulo III do Regulamento, que engloba os artigos 21.º a 35.º. 

Artigo 3.º 

Revogação do artigo 6.º 

É revogado o artigo 6.º do Regulamento de Publicidade e de Propaganda do 

Município de Portimão. 

Artigo 4.º 

Aditamento aos artigos 

São aditados os seguintes artigos 8.º-A, 8.º-B, 20.º-A, 20.º-B, 21.º-A e 

21.º-B, com a seguinte redação:  

Artigo 8.º - A 

Critérios adicionais 

1 - De acordo com o n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 

de abril, sempre que exista interesse relevante, podem ser definidos 

critérios adicionais por outras entidades com jurisdição sobre a área do 

espaço público a ocupar, nomeadamente: 

a) O Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. 

P.; 

b) A Estradas de Portugal, S. A.; 

c) O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.; 
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d) O Turismo de Portugal, I. P.; 

e) O Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.; 

f) A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

2 – Os critérios adicionais a definir pelas referidas entidades serão 

publicitados, aquando da respetiva definição, através de edital tornado 

público pela Câmara Municipal ou pela entidade ou órgão com competência 

delegada. 

Artigo 8.º - B 

Princípios gerais de inscrição e afixação de publicidade 

1 - Salvo se a mensagem publicitária se circunscrever à identificação da 

atividade exercida no imóvel ou daquele que a exerce, não é permitida 

afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou 

monumentos de interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico, 

designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente 

os de interesse público, nacional ou municipal; 

b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitetura. 

2 - A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não é permitida 

sempre que possa causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento 

exterior dos edifícios e que os suportes utilizados prejudiquem o ambiente, 

afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou causem danos a 

terceiros, nomeadamente quando se trate de: 

a) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante; 

b) Pintura e colagem ou afixação de cartazes nas fachadas dos edifícios 

ou em qualquer outro mobiliário urbano; 

c) Suportes que excedam a frente do estabelecimento. 

3 - A publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação 

aplicável a atividades ruidosas. 

4 - A afixação ou a inscrição de mensagens publicitárias não pode 

prejudicar a segurança de pessoas e bens, designadamente: 

a) Afetar a iluminação pública; 

b) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de 

trânsito; 
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c) Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com 

mobilidade reduzida. 

Artigo 20.º - A 

Aplicabilidade 

1 - Aplica-se o regime da mera comunicação prévia, quando as 

características e localização dos suportes publicitários, respeitarem os 

limites fixados na alínea e) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de Abril, a saber: 

a) Quando a sua instalação for efetuada na área contígua à fachada do 

estabelecimento e não exceder a largura da mesma; ou 

b) Quando a mensagem publicitária for afixada ou inscrita na fachada ou 

em mobiliário urbano referido nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 

12.º do referido Decreto-Lei n.º 48/2011. 

2 - A mera comunicação prévia referida no número anterior consiste numa 

declaração que permite ao interessado proceder imediatamente à ocupação 

do espaço público, após o pagamento das taxas devidas. 

3 - A comunicação prévia com prazo aplica-se nos casos em que as 

características e localização do mobiliário urbano não respeitarem os limites 

fixados nº 1 do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e 

identificados no número 1 anterior. 

4 - A comunicação prévia com prazo referida no número anterior consiste 

numa declaração que permite ao interessado proceder à ocupação do 

espaço público, quando o Presidente da Câmara Municipal territorialmente 

competente emita despacho de deferimento ou quando este não se 

pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias, contado a partir do momento 

do pagamento das taxas devidas. 

5 - As comunicações prévias com prazo previstas nos números 3 e 4 

anteriores só se consideram entregues quando estiverem acompanhadas de 

todos os elementos considerados obrigatórios e se mostrarem pagas as 

taxas devidas. 

6 - A mera comunicação prévia e a comunicação prévia com prazo serão 

efetuadas no «Balcão do Empreendedor», devendo conter os elementos 

previstos na Portaria n.º 239/2011 de 21/06 ou noutro dispositivo legal 
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emanado para o efeito. 

Artigo 20.º - B 

Títulos 

O comprovativo eletrónico de entrega no «Balcão do Empreendedor» das 

meras comunicações prévias e das comunicações prévias com prazo, 

acompanhado do comprovativo do pagamento das quantias eventualmente 

devidas, são prova suficiente do cumprimento dessas obrigações para todos 

os efeitos. 

Artigo 21.º - A 

Pedido de licenciamento 

1 - O pedido de licenciamento é efetuado mediante requerimento a dirigir 

ao presidente da câmara municipal da respetiva área ou à entidade ou 

órgão com competência delegada e entregue na Secção de Taxas e 

Licenças. 

2 - A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das 

entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, 

nomeadamente:  

a) O Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. 

P.;  

b) A Estradas de Portugal, S. A.;  

c) O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.;  

d) O Turismo de Portugal, I. P.;  

e) O Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 

I. P.;  

f) A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.  

Artigo 21.º - B 

Licenciamento cumulativo 

1 - O licenciamento para afixação ou para inscrição de mensagens 

publicitárias através de meios ou suportes que, por si só, exijam 

licenciamento ou autorização para obras de construção civil, deve ser 

requerido, cumulativamente, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Quando a publicidade aprovada implique obras em passeios ou outros 
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espaços públicos, é da responsabilidade do titular da licença a reposição dos 

mesmos no estado anterior à colocação dos meios ou suportes publicitários. 

3 — Os restantes meios ou suportes, cujo fim principal seja a publicidade 

estão apenas sujeitos a licenciamento para afixação ou inscrição de 

mensagens publicitárias. 

Artigo 5.º 

Republicação 

É republicado, em anexo, e que faz parte integrante do presente projeto 

o Regulamento de Publicidade e Propaganda do Município de Portimão. 
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