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Área de Negócio: Prestação de Serviços de Restauração ou de Bebidas em 

Unidades móveis ou amovíveis (roulottes). 

 

1. Enquadramento da Atividade   

 

Para o exercício desta atividade pode optar pela seguinte Classificação Portuguesa de 

Atividades Económicas - CAE´S: 

 

CAE 56290 – Restaurantes, n. e. (inclui atividades de restauração em meios móveis) 

 Compreende as atividades de venda para consumo, geralmente no próprio local, de 

alimentação, em estabelecimentos não incluídos nos CAE ´s 56101 a CAE 56106- (casas 

de pasto, venda de alimentação em meios móveis, etc.). Inclui casas de gelados.  

 

Não inclui:  

- Alojamento em carruagens-cama e alimentação associadas à atividade de transporte 

(49100);  

- Atividades desta subclasse em associação com o fornecimento de alojamento (551); 

- Alojamento independente em meios móveis (55900);  

- Fornecimento de refeições ao domicílio (562); 

 

CAE 56304 – Outros Estabelecimentos de Bebidas sem Espetáculo 

Compreende as atividades de venda de bebidas e pequenas refeições para consumo 

no próprio local de estabelecimentos não incluídos nas CAE `s 56301, 56302, 56303 e 

56305 (tabernas, cervejarias, postos/quiosques de bebidas, roulottes, etc.). 

 

Não inclui: 

- Comércio de bebidas por máquinas automáticas (47990); 

- Comércio ambulante de bebidas (47990); 

- Cervejarias que funcionam como restaurante (56101); 
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2. Licenciamento de Ocupação de Espaço Público  

 

O licenciamento de Ocupação de Espaço público é condição obrigatório nos 

seguintes equipamentos: 

 

- Quiosques; 

- Serviços de restauração ou bebidas não sedentário (roulottes); 

- Stands, entre outros. 

 

No entanto, caso o local onde vai ser prestado o serviço, seja privado, o mesmo não se 

encontra sujeito ao licenciamento municipal, devendo contudo, ter uma declaração 

do proprietário a autorizar a sua instalação. Esta declaração deve ser anexada ao 

procedimento da Mera Comunicação Prévia (MCP), cuja sua submissão é explicada no 

capítulo 3. 

 

No caso, de se tratar de domínio público, terá a necessidade de proceder ao seu 

licenciamento, junto dos serviços da Câmara Municipal, com tramitação de processo 

e junção dos elementos instrutórios definidos no Regulamento de Publicidade e 

Ocupação de Espaço Público do Municipio de Santa Maria da Feira.  

Para este efeito, o interessado/requerente deve apresentar um requerimento tipo 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no qual deve constar a sua identificação 

(nome individual ou firma), identificando o tipo de mobiliário que pretende instalar 

(Quiosques/Stands/Serviços de Restauração ou Bebidas com carácter não sedentário – 

Roulottes), bem como o nome do seu estabelecimento comercial, a atividade, a 

localização em causa (morada/freguesia) e definir a área pretendida bem como o 

período da ocupação. 

 

Para além deste requerimento, deve anexar os seguintes documentos: 

- Memória Descritiva; 

- Planta Topográfica escala 1/1000 

 

Neste requerimento, deve ainda declarar de que toma conhecimento e cumpre os 

requisitos/condições necessárias constantes do artigo 6º do Anexo II do Regulamento 

de Publicidade e Ocupação de Espaço Público em vigor no Município de Santa Maria 

da Feira. 

https://www.cm-feira.pt/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/Main%2520Navigation/Institucional/Normas%2520e%2520Regulamentos/Normas%2520e%2520Regulamentos/apendices/Regulamento%2520de%2520Publicidade%2520e%2520Ocupa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Espa%25C3%25A7o%2520P%25C3%25BAblico%2520do%2520Munic%25C3%25ADpio/ficheiros/Documentos/Regulamento%2520de%2520publicidade%2520-%2520ocupa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520espa%25C3%25A7o%2520p%25C3%25BAblico.pdf
https://www.cm-feira.pt/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/Main%2520Navigation/Institucional/Normas%2520e%2520Regulamentos/Normas%2520e%2520Regulamentos/apendices/Regulamento%2520de%2520Publicidade%2520e%2520Ocupa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Espa%25C3%25A7o%2520P%25C3%25BAblico%2520do%2520Munic%25C3%25ADpio/ficheiros/Documentos/Regulamento%2520de%2520publicidade%2520-%2520ocupa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520espa%25C3%25A7o%2520p%25C3%25BAblico.pdf
https://www.cm-feira.pt/portal/site/cm-feira/template.MAXIMIZE/normas-regulamentos/?javax.portlet.tpst=6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_ws_MX&javax.portlet.prp_6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_viewID=detail_view&javax.portlet.prp_6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_thematicContentPath=%2FMain%20Navigation%2FInstitucional%2FNormas%20e%20Regulamentos%2FNormas%20e%20Regulamentos%2F&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken#content
https://www.cm-feira.pt/portal/site/cm-feira/template.MAXIMIZE/normas-regulamentos/?javax.portlet.tpst=6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_ws_MX&javax.portlet.prp_6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_viewID=detail_view&javax.portlet.prp_6e3fbee686baa2a31dd762d990af8a0c_thematicContentPath=%2FMain%20Navigation%2FInstitucional%2FNormas%20e%20Regulamentos%2FNormas%20e%20Regulamentos%2F&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken#content
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O pedido para ocupação de espaço púbico tem uma taxa no valor de €13,50 

 

Caso o pedido seja diferido, deverá proceder posteriormente à entrega da MCP, 

submetida on-line, no Balcão do Empreendedor, ou poderá recorrer ao apoio mediado 

disponível serviço de taxas e licenças da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 

para proceder à submissão da mesma. 

 

 

3. Licenciamento para exercício da atividade de prestação de serviços de 

restauração ou bebidas não sedentária 

 

O Decreto – Lei nº 10/2015, de 16 de Janeiro, aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração - abreviado de 

RJACSR e de acordo com o disposto na alínea K) do artigo 2º, a atividade de 

restauração ou de bebidas não sedentária é caraterizada como a atividade de prestar 

serviços de alimentação e de bebidas, mediante remuneração, em que a presença do 

prestador nos locais da prestação não reveste um caráter fixo e permanente, 

nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis, bem como em instalações fixas 

onde se realizem menos de 20 eventos anuais, com uma duração anual acumulada 

máxima de 30 dias. 

 

O exercício desta atividade só é permitido a quem tenha apresentado o formulário da 

mera comunicação prévia – MCP (com todos os dados e elementos instrutórios exigidos, 

através do Balcão do Empreendedor (alínea m, do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto – Lei nº 

10/2015, de 16 de Janeiro), dirigido à câmara municipal territorialmente competente, 

ou por acesso mediado nos balcões de atendimento disponíveis nos municípios, neste 

caso em concreto, junto do serviço de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira. 

  

A MCP deverá ser submetida após o pedido de ocupação de espaço público se 

encontrar devidamente autorizado, o qual deve ser anexado à mesma. 

 

O município pode, ou não, cobrar uma taxa. Caso seja devida uma taxa é emitida uma 

referência multibanco para ser efetuado o respetivo pagamento; 

https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/RJACSR.aspx
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Depois de emitido o comprovativo de entrega da MCP e do comprovativo do 

pagamento da taxa, pode dar início ao exercício desta atividade; 

A mera comunicação prévia não é um ato permissivo, pelo que não deve esperar que 

a entidade competente emita decisão sobre a mesma. 

Outra situação a realçar, prende-se com cessação da atividade, situação esta que 

também deve ser comunicada, através do Balcão do Empreendedor, no prazo máximo 

de 60 dias após a ocorrência do facto (n.º 6 do artigo 4º do Decreto – Lei nº 10/2015, de 

16 de Janeiro). 

 

Custos:  

- Apresentação da MCP - € 38,55 

- Taxa Anual de Ocupação do Espaço Público – €1500,00  

 

(No município da Santa Maria da Feira é possível o pagamento do valor anual – €1500,00 

em prestações, desde que seja feito o pedido).  

 

 

4. Requisitos Específicos  

  
A prestação de serviços de restauração ou de bebidas em unidades móveis ou 

amovíveis, ou fixas de uso temporário localizadas nas feiras, devem obedecer, às regras 

de higiene dos géneros alimentícios, bem como cumprir os requisitos constantes do 

capítulo III do anexo II ao Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, designadamente: 

 

 

4.1. Instalações 

 

- As instalações devem na medida em que for possível ser mantidas limpas e em boas 

condições, de forma a evitar o risco de contaminação, nomeadamente através de 

animais e parasitas; 

  

- Existir instalações adequadas que permitam a manutenção de uma higiene pessoal 

adequada (incluindo instalações de lavagem e secagem higiénica das mãos, 

instalações sanitárias em boas condições de higiene e vestiários);  

 

https://bde.portaldocidadao.pt/EVO/RJACSR.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:pt:PDF
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- As superfícies em contacto com os alimentos devem ser alvo de higienização 

constante, de fácil limpeza e sempre que necessário, desinfetadas;  

 

- Devem ser utilizados materiais lisos, laváveis, resistentes à corrosão e não tóxicos, a 

menos que os operadores das empresas do setor alimentar possam provar à autoridade 

competente que os outros materiais utilizados são adequados;  

 

- Existir meios adequados para a lavagem e, sempre que necessário, desinfeção dos 

utensílios e equipamentos de trabalho; 

 

- Dispor de abastecimento adequado de água potável quente e/ou fria; 

 

- Existir equipamentos e/ou instalações que permitam a manutenção dos alimentos a 

temperatura adequada, bem como o controlo dessa temperatura; 

 

- Os géneros alimentícios devem ser colocados em locais que impeçam, sempre que 

possível, o risco de contaminação. 

 

 

4.2. Formação Obrigatória - Curso de Higiene e Segurança Alimentar 

 

Este curso é obrigatório para todos os manipuladores de alimentos e da 

responsabilidade dos agentes económicos, conforme disposto no Regulamento (CE) 

852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (carga horária 25 horas). 

 

 

4.3. Afixação de Preços 

 

Os preços de toda a prestação de serviços, bem como todos os produtos em 

estabelecimento comercial, seja qual for a sua natureza, devem constar de listas ou 

cartazes afixados, devidamente visíveis, no lugar onde os serviços são propostos ou 

prestados ao consumidor. 

Os preços de bens e serviços devem indicar o preço total expresso em moeda com 

curso legal em Portugal, incluindo impostos e taxas e outros encargos que nele sejam 

repercutidos, de modo que o consumidor possa conhecer o montante exato que tem 

a pagar. 
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4.4. Publicidade em Viaturas  

 

A publicidade em viaturas carece de licenciamento municipal, pelo que é necessário 

apresentar requerimento tipo dirigido ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Neste requerimento, o interessado/requerente deve identificar-se (nome individual ou 

firma), identificando a viatura em questão (marca, modelo e matrícula), especificando 

a área pretendida e o conteúdo da informação a colocar na viatura. 

 

Para além do requerimento, deve ainda anexar os seguintes documentos: 

- Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma e dimensões da inscrição ou 

afixação; 

- Fotografia a cores do veículo com montagem do grafismo a colocar e com a matrícula 

visível, aposta em folha A4; 

- Fotocópia do registo de propriedade e do livrete do veículo; 

- Declaração do (s) proprietário (s) da viatura a autorizar a instalação da publicidade  

(caso não se trate do próprio); 

  - Comprovativo do pagamento do Imposto único de Circulação. 

 

 

4.5. Livro de Reclamações 

 

A existência e a disponibilidade do livro de reclamações é obrigatória em todos os 

estabelecimentos onde se fornecem bens ou se prestem serviços e sempre que exista 

um estabelecimento físico, fixo ou permanente contacto com o público em geral. 

 

4.5.1. Afixar o Letreiro  

 

As empresas têm de afixar um letreiro com informação “ este estabelecimento dispõe 

de Livro de Reclamações”. Para além desta frase, é ainda necessário indicar a 

identificação completa e a morada da entidade reguladora responsável pelo 

seguimento das queixas na área em causa.   

* O letreiro é vendido conjuntamente com o livro. 
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5. Legislação Aplicável 

 

- Decreto- Lei nº 10/2015, de 16 de Janeiro – Aprovou o Regime jurídico de acesso e 

exercício de diversas atividades de comércio, serviços, restauração e bebidas   

Guia para Aplicação do RJACSR 

 

- Regulamento (CE) 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril – 

relativo à higiene dos géneros alimentícios. 

 

- Portaria n.º 206-A/2015 de 14 de julho – Identifica os dados e os elementos instrutórios 

que as meras comunicações prévias devem conter. 

 

6. Fiscalização ASAE 

 

No exercício da atividade de fiscalização da ASAE, junto dos operadores económicos 

da atividade de prestação de serviços de restauração ou de bebidas não sedentárias 

(roulottes) foram verificadas vários tipos de infrações, nomeadamente: 

 

- Falta de condições de higiene; 

- Falta de condições para impedir a ocorrência de pragas de baratas ou insetos; 

- Congelação indevida de alimentos; 

- Ausência de um sistema de autocontrolo (HACCP); 

- Falta de Rotulagem; 

- Comida fora do prazo de validade; 

- Falta do livro de Reclamações; 

- Falta da tabela de preços; 

- Ausência de aviso de proibição de venda de álcool a menores; 

- Ausência de certificados de formação dos manipuladores dos alimentos;    

- Falta de instalações sanitárias. 

 

As infrações detetadas são passíveis de coimas que oscilam entre os € 500 e os €35 mil 

euros.  

 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2261&tabela=leis&nversao=
javascript:linkFicheiro('14382',%20'');
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:pt:PDF
https://dre.pt/application/file/69809529
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7. Links úteis 

 

www.bizfeira.com 

www.asae.pt 

www.dgae.min-economia.pt 

www.anesaportugal.org 

www.segurancalimentar.com/ 

 

 

 

http://www.bizfeira.com/
http://www.asae.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.anesaportugal.org/
http://www.segurancalimentar.com/

