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26-04-12 - Adiado Licenciamento Zero 

 

No próximo dia 2 de maio deveria arrancar o novo balcão eletrónico, o 

Balcão do Empreendedor, acessível através do Portal da Empresa, mas 

a sua implementação está atrasada devido a atrasos no necessário 

financiamento, segundo a Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA), responsável pela preparação dos requisitos funcionais e 

tecnológicos necessários. 

 

A fase experimental de aplicação do novo regime, à qual aderiram os 

Municípios de Abrantes, Águeda, Palmela, Portalegre e Porto e que se 

encontra em curso, vai prolongar-se por mais um ano, terminando a 2 de 

maio de 2013. A nova data foi proposta pela AMA e teve já aprovação 

superior, pelo que deverá ser publicada oficialmente em breve no Diário 

da República. 

 

A simplificação do regime de exercício de diversas atividades 

económicas e a desmaterialização dos respetivos procedimentos 

administrativos obriga à existência deste novo balcão eletrónico, sendo 

que os preparativos técnicos estão prontos, incluindo a plataforma de 

atendimento eletrónico multicanal, na qual o Balcão do Empreendedor 

se integra, avançou a AMA. 

 

Ao nível dos municípios onde existe o balcão foram eliminados os 

licenciamentos da atividade das agências de venda de bilhetes para 

espetáculos públicos e exercício da atividade de realização de leilões, e 

já dispõem dos meios de autenticação com certificados digitais e do 

mecanismo de tradução no Balcão do Empreendedor. 
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Os cortes no Orçamento do Estado para 2011 impossibilitaram o 

lançamento do procedimento de aquisição dos serviços de 

desenvolvimento de software de que dependia a implementação de uma 

parte importante das funções do Balcão do Empreendedor. Este só foi 

aberto este ano, e encontra-se ainda em fase pré-contratual. 

 

  

 

Referências 

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