
 

 

N/Ref. 36/13                     Angra do Heroísmo, Abril de 2013 
 
Assunto: Venda e Consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao 
público. 
 
Exmo.(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a publicação do Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de 

Abril, que vem estabelecer o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas 

alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público. 

 

Deste modo, é proibido facultar, vender ou colocar à disposição, em locais públicos e em 

locais abertos ao público: 

a) Bebidas espirituosas ou equiparadas, a quem não tenha completado 18 anos de idade; 

b) Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas, a quem não tenha 

completado 16 anos de idade; 

c) Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas, a quem se apresente 

manifesta ou aparentemente embriagado ou possuir anomalia psíquica. 

 

É proibido às pessoas supramencionadas, consumir bebidas alcoólicas em locais públicos e em 

locais abertos ao público, podendo ser exigida a apresentação de um documento de 

identificação que permita a comprovação da idade, devendo tal pedido ser feito sempre que 

existam dúvidas quanto à mesma. 

 

É ainda proibida a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas: 

a) Nas cantinas, bares e outros estabelecimentos de restauração ou de bebidas, acessíveis ao 

público, localizados nos estabelecimentos de saúde; 

b) Em máquinas automáticas; 

c) Em postos de abastecimento de combustível localizados nas autoestradas ou fora das 

localidades; 

d) Em qualquer estabelecimento, entre as 00h e as 08 horas, com exceção: 

i) Dos estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas; 



 

 

ii) Dos estabelecimentos situados em portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada 

a passageiros; 

iii) Dos estabelecimentos de diversão noturna e análogos. 

 

Mais informamos, que a proibição da venda e disponibilização de bebidas alcoólicas, deve 

constar de aviso afixado de forma visível nos locais públicos e abertos ao público onde se 

venda e ou se possa consumir bebidas alcoólicas, devendo ser obrigatoriamente: 

a) Impresso;  

b) Escrito em carateres facilmente legíveis e sobre fundo contrastante. 

 

No caso dos estabelecimentos comerciais de autosserviço, independentemente das suas 

dimensões, devem ser delimitados e explicitamente assinalados os espaços de exposição de 

bebidas alcoólicas e de bebidas não alcoólicas.  

 

É da competência da Inspeção Regional das Atividades Económicas, da Policia de Segurança 

pública e da Guarda Nacional Republicana, a fiscalização do cumprimento do disposto no 

presente diploma, podendo estas entidades, no decurso da fiscalização determinar o 

encerramento imediato e provisório do estabelecimento, por um período não superior a 12 

horas, quando e enquanto tal se revele indispensável para a recolha de elementos de prova, a 

apreensão dos objetos utilizados na prática da infração ou para a identificação dos agentes da 

infração e dos consumidores. 

 

Caso se verifique a violação do disposto no presente diploma, constitui contraordenação 

punível com a aplicação de coima que poderá ir de € 500 a € 30.000, consoante o infrator seja 

pessoa singular ou pessoa coletiva. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 11  ddee  MMaaiioo  ddee  22001133 e não dispensa a sua leitura, que 

poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1366730071.pdf, ou em www.dre.pt. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


