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Entrou em vigor no dia 3 de Julho 
de 2015 o novo regime jurídico do 
exercício da atividade da 
construção, aprovado pela Lei n.º 
41/2015, de 3 de Junho, e que 
revogou o “Regime Jurídico de 
Ingresso e Permanência na 
Actividade da Construção” 
(Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de 
Janeiro). 
O novo regime tem como 
propósito a simplificação dos 
procedimentos administrativos e a 
facilitação do acesso à actividade 
de construção, a qual tem por 
objecto a realização de obras, 
incluindo todo os actos inerentes, 
aplicando-se a pessoas singulares e 
colectivas que executem obras 
públicas ou particulares em 

território nacional. 
De facto, a actividade de 
construção terá de ser executada 
por pessoas singulares ou colectivas 
privadas que tenham o seu 
domicílio ou sede, 
respectivamente, no Espaço 
Económico Europeu (EEE), ou por 
pessoas singulares ou colectivas de 
Estados que integrem a 
Organização Mundial do 
Comércio,  desde que estabelecidas 
em Portugal ou que executem 
obras públicas. 
Além disso, o seu exercício está 
dependente de uma permissão 
administrativa ou de mero registo 
junto dos Institutos dos Mercados 
Públicos, do Imobiliário e da
Construção (entidade com poderes
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Construção (entidade com poderes 
de fiscalização). 
Assim, podemos destacar as 
seguintes alterações: regime de 
acesso diferenciado, conforme se 
trate de obras públicas ou 
particulares; emissão presencial de 
certificados de empreiteiro; 
emissão de alvarás na hora; alvarás 
de empreiteiro passam a ter 
validade indeterminada, assim 
sendo considerados, igualmente, os 
alvarás e certificados de 
empreiteiro válidos emitidos 
segundo legislação anterior; as 
empresas passam a poder optar por 
prestar garantia ou equivalente ou 
subscreverem um seguro de 
responsabilidade civil, em vez de 
demonstrarem capacidade 
económica e financeira; passam 
para o dobro do valor os trabalhos 

e da Construção, I.P., 
abreviadamente designado por 
IMPIC, I.P., a fiscalização da 
actividade de construção de obras 
públicas e particulares, entidade a 
quem cabe, igualmente, instruir 
processos de contraordenações. 
Podem ser responsabilizadas, pela 
prática de contraordenações, 
pessoas singulares e colectivas e 
associações  

Fica a cargo do IMPIC a 
fiscalização da atividade 
de construção de obras 
públicas e particulares, 
bem como instruir 
processos de 
contraordenações 

que podem ser executados por 
titular de certificado de 
empreiteiro (necessário para obras 
de menor valor e complexidade). 
De notar que uma parte 
significativa das alterações se 
prende com as alterações –
eliminação e introdução de novas –
das categorias e subcategorias de 
títulos de exercício e habilitações. 
Fica a cargo do Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário
e da Construção, I.P.,

associações sem personalidade 
jurídica. Estas entidades serão 
responsabilizadas pelas 
contraordenações referentes aos 
factos praticados pelos membros 
dos órgãos sociais, representantes, 
mandatários ou colaboradores, 
quando no exercício das suas 
funções. 
Ainda quanto às contraordenações, 
existem alguns casos em que estas 
poderão vir a ser sanadas, desde 
que o infractor não tenha sido 
advertido anteriormente ou 
sancionado por outras infracções 
de idêntica natureza, nos dois anos 
anteriores. 
Com o regime agora aprovado, 
saem reforçados os poderes de 
inspecção, fiscalização e controlo 
das autoridades competentes.  
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