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A lei n.º 41/2015 de 3 de junho foi publicado 

em Diário da República e revoga o Decreto-

lei n.º 12/2004 de 9 de janeiro.  

A lei estabelece o regime jurídico aplicável 

ao exercício da atividade da construção e 

aplica-se a pessoas singulares e coletivas que 

executem obras públicas ou particulares em 

território nacional. 

 

A atividade da construção em território 

nacional só pode ser exercida por: 

- pessoas singulares cujo domicílio se situe em 

qualquer Estado do Espaço Económico Eu-

ropeu, 

- Pessoas coletivas de natureza privada, cujo 

objeto social tenha caráter industrial ou 

comercial e cuja sede se situe em qualquer 

Estado do Espaço Económico Europeu e ten-

ham sido constituídas ao abrigo da lei de 

qualquer desses Estados; 

- Pessoas singulares e coletivas nacionais de 

qualquer Estado parte da Organização Mun-

dial do Comércio, que se estabeleçam em 

Portugal, nomeadamente através de repre-

sentação permanente em Portugal con-

stituída ao abrigo da lei portuguesa, ou que 

executem obra pública;   

 

A lei n.º 41/2015 introduz profundas alterações 

na atividade da construção, considerando 

que é feita uma distinção entre as obras pú-

blicas e as obras particulares.  

 

ÁLVARA 

A nova lei apresenta uma distinção entre os 

alvarás para obras públicas e obras particula-

res. O Alvará para obras públicas também 

permite executar obras particulares, o alvará 

específico para obras particulares não per-

mite  a execução de obras públicas, nem na 

qualidade de subempreiteiro). 

 

 Validade 

A lei revogada permitia que o alvará seja vál-

ido por um período máximo de 1 ano. A nova 

lei autoriza a validade do alvará por tempo 

indeterminado. No entanto, as condições de   
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permanência na atividade são avaliadas 

anualmente. 
 

Obras públicas 

Para obtenção do alvará de empreiteiro de 

obras públicas, os requisitos exigidos são 

idoneidade comercial, capacidade técnica, 

capacidade económico-financeira e seguro 

de acidentes de trabalho. 

Obras particulares 

Para obtenção do alvará de empreiteiro de 

obras particulares, os requisitos exigidos são 

idoneidade comercial, capacidade 

económico-financeira e seguro de acidentes 

de trabalho. 

 

O título de registo / Certificado 

O título de registo é agora certificado, existe o 

Certificado de empreiteiro de obras públicas 

e o Certificado de empreiteiro de obras par-

ticulares. O Certificado permite executar 

obras até € 33.200,00. É atribuído por tempo 

indeterminado. O certificado de empreiteiro 

de obras públicas é atribuído por subcatego-

rias. 
 

Exigibilidade de habilitações 

A empresa de construção responsável pela 

obra deve ser detentora de habilitação con-

tendo subcategoria em classe que cubra o 

valor global daquela, respeitante aos tra-

balhos mais expressivos da mesma, sem 

prejuízo de exigência de habilitação noutras 

classes e subcategorias relativas às restantes 

obras e trabalhos a executar.  

Os donos de obras públicas, as entidades li-

cenciadoras ou recetoras de comunicações 

prévias de obras particulares, bem como os 

donos de obras particulares nos casos de is-

enção ou dispensa de procedimento de con-

trolo prévio municipal, devem assegurar que 

as obras sejam executadas por empresas de 

construção devidamente habilitadas.  

Nenhuma obra pode ser fracionada com o 

objetivo de diminuir o seu valor global. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  

Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

