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AUDITÓRIO “ARTUR VIEIRA DIAS” | SEDE DA ATAM

LICENCIAMENTO ZERO

Competências das autarquias

locais, gestão urbanística,

segurança e saúde pública



Nome/Entidade

Telefone Fax

Nome

Categoria/Cargo

Habilitações Literárias

Naturalidade Data nasc.

BI/CC Emitido em

Válido até Serviço emissor

E-mail

Associado n.º Não associado

Nome/Entidade

Morada

NIF/NIPC

€ 75 Associados | € 125 Não associados

A taxa de inscrição inclui a oferta do livro “As atividades económicas face à

iniciativa do Licenciamento Zero - Legislação regulamentar e complementar

anotada”, da autoria de António Góis Nóbrega.

O cancelamento da inscrição só dispensa o pagamento, se efetuado até 48

horas antes da realização da ação.

A inscrição pode também ser efetuada em .

Limite mínimo de 30 participantes

www.atam.pt

Dados para faturação:

Condições de participação:

Formas de pagamento:
Os pagamentos devem ser efetuados até ao dia 28 de junho, por cheque, para

ATAM | Apartado 219 | 2001-903 Santarém, ou mediante transferência

bancária, através do NIB: 0035.0726.00047934830.50.

Em caso de opção por esta modalidade, o respetivo documento comprovativo

deverá ser remetido por fax: 243 322 927, ou por intermédio do e-mail:

contabilidade@atam.pt

Objetivos

Destinatários

Oradores

Horário

Debater a articulação do regime jurídico do acesso e do exercício das

atividades económicas (Licenciamento Zero) com as competências das

autarquias locais, incluindo no âmbito da gestão urbanística, bem

como a sua aplicação prática, em função das disposições legais

relativas à segurança e saúde pública. Esta temática relaciona-se com

o facto dos estabelecimentos e unidades de produção económica,

perante a aplicação prática do “Licenciamento Zero”, poderem iniciar

o seu funcionamento após a mera declaração e pagamento de taxas,

sem qualquer controlo prévio por parte da Administração Pública.

Eleitos locais, dirigentes, técnicos superiores e demais trabalhadores
dos municípios.

António Góis Nóbrega (C.M. de Albufeira e autor do livro “As atividades

económicas face à iniciativa do Licenciamento Zero - Legislação

regulamentar e complementar anotada), Patrícia Venâncio (C.M.

Abrantes), Marcelo CaetanoDelgado (ATAM) e representante da ASAE.

9.00h - 17.00h | almoço - 12.45h - 14.30h

Contactos:
OrlandoBranco| Cláudia Silva

Telefone:243 330 278 | Fax: 243 330 279 | E-mail: formacao@atam.pt

09:00h - Receção dos participantes e entrega de documentação

09:30h - Abertura

Marcelo Caetano Delgado

10:00h - A articulação do Licenciamento Zero com a legislação

urbanística - títulos necessários ao funcionamento das

atividades económicas.

António Góis Nóbrega

11:15h - Pausa

11:30h - A experiência do Município de Abrantes na

implementação do Licenciamento Zero

Patrícia Venâncio *

12:45h - Almoço livre

14:30h - O zero com outros zeros, em contexto de mudança do

modelo de controlo público das atividades aconómicas.

Marcelo Caetano Delgado

15:15h - Normas genéricas de segurança e salubridade.

Licenciamento Zero e reforço da fiscalização.

Representante da ASAE *

16:00h - Debate

17:00h - Encerramento

*a confirmar
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