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O presente documento visa, de forma simples e ilustrativa, apresentar: 

 

 

• A tramitação do pedido de Licença de Exploração na plataforma REAI 
(disponibilização de novo serviço); 

 

• As melhorias implementadas ao nível da instrução do pedido de 
autorização de alteração (Notificação) no que refere à identificação dos 
estabelecimentos industrais; 

 

• O novo móludo “Suporte Informativo” e respetivos objetivos. 
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Disponibilização da Licença de Exploração  - Backoffice - Entidades 

• A partir do pedido de instalação/alteração tipo 1 (deferido, deferido condicionado ou 

deferido tacitamente) é disponibilizada a funcionalidade “Pedir Licença de Exploração” .  
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Disponibilização da Licença de Exploração  - Backoffice – Entidades (cont.) 

• Após ativação da funcionalidade “Pedir Licença de Exploração”, o pedido de Licença de 

Exploração é disponibilizado no menu “Pedidos por Submeter e Recibos Pendentes”. 
  

 

2 – Licença de Exploração 
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• Através da opção “Editar”, é possível iniciar a instrução do pedido 

• Secção B - Identificação dos elementos intervenientes no Processo de 

Licenciamento 

• Secção P - Anexos 

2 – Licença de Exploração 
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• Secção B - Identificação dos elementos interveniente no Processo de Licenciamento: 

• A secção B surge preenchida com os dados existentes no pedido de 

instalação/alteração que teve por base o pedido de Licença de Exploração. Apenas   

é possível alterar o contacto e email do requerente/representante. 

 

• Secção P – Anexos: 

• Devem ser anexados ao pedido de licença de exploração os documentos 

previstos no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto – Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro. 

 

•   Liquidação da taxa: 

• Após submissão do pedido de Licença de Exploração é apresentado o valor da 

taxa a pagar. 

 

2 – Licença de Exploração 
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Disponibilização da Licença de Exploração - Área reservada – Requerentes/industriais 

• A partir do pedido de instalação/alteração tipo 1 (deferido, deferido com 

condicionantes ou deferido tacitamente) é disponibilizada, através da Área 

Reservada no Portal da Empresa, a operação “Pedir Licença de Exploração”.  
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Disponibilização da Licença de Exploração - Área reservada – Requerentes/industriais (cont.) 

• Após ativação da funcionalidade “Pedir Licença de Exploração”, o pedido de Licença de 

Exploração é disponibilizado no menu “Pedidos por Submeter”. 
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• Secção B - Identificação dos elementos interveniente no Processo de Licenciamento: 

• A secção B surge preenchida com os dados existentes no pedido de 

instalação/alteração que teve por base o pedido de Licença de Exploração. Apenas   

é possível alterar o contacto e email do requerente/representante. 

 

• Secção P – Anexos: 

• Devem ser anexados ao pedido de licença de exploração os documentos 

previstos no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto – Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro. 

 

•   Liquidação da taxa: 

• Após submissão do pedido de Licença de Exploração é apresentado o valor da 

taxa a pagar. 

 

2 – Licença de Exploração 
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• Sempre que o último licenciamento industrial corresponde a um REAI, a plataforma 
valida agora a informação inserida no simulador (distrito, concelho e entidade 
coordenadora), bem como a informação inserida no formulário (número do processo e 
NIF/NIPC). 

 
 
 

3 – Novos mecanismos de validação nos pedidos de autorização de alteração 
(Notificação) 
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1.º Exemplo de mecanismo de validação 
 
• Indicando o distrito, o concelho e/ou a Entidade Coordenadora errado: 

 
• Impossibilidade de submeter, sendo disponibilizada a mensagem: 

 
“O distrito, o concelho e/ou a entidade coordenadora indicados não correspondem ao n.º de processo 
REAI introduzido. Deverá corrigir esta informação iniciando nova simulação aqui.” 
 
Esta mensagem é: 
 

•  Apresentada sempre que a informação inserida ao nível do simulador não coincida com a já 
associada ao número de processo indicado no formulário; 
 

• Gerada no momento em que o utilizador valide a informação inserida na secção C -  
“Justificação da alteração” ou tente continuar para a secção seguinte. 

 
 

3 – Novos mecanismos de validação nos pedidos de autorização de 

alteração (Notificação) 
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2.º Exemplo de mecanismo de validação 
 
• Indicando o número de processo e o NIF/NIPC não relacionados 

 
• Impossibilidade de submeter, sendo disponibilizada a mensagem: 

 
“NIF/NIPC  e/ou o número de processo REAI inseridos são inválidos. Valide os dados.” 
 
A mensagem é: 
 

• Apresentada sempre que o número de processo inserido não estiver relacionado com o 
NIF/NIPC identificado ou vice versa; 
 

• Gerada no momento em que o utilizador valide a informação inserida na secção C -  
“Justificação da alteração” ou tente continuar para a secção seguinte. 

 
 
 

3 – Novos mecanismos de validação nos pedidos de autorização de 

alteração (Notificação) 
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3.º Exemplo de mecanismo de validação 
 
• Pedido de alteração com o pedido alteração anterior ainda em curso 

 
• Possibilidade de submeter, disponibilizando a mensagem: 

 
“Existe em análise um processo associado ao número REAI indicado. Por favor confirme o número de processo e, caso pretenda 
avançar com a submissão do pedido, confirme no fim da página deste formulário. Caso pretenda esclarecimentos adicionais 
contacte através de info.portaldaempresa@ama.pt.” 

 
A mensagem: 
 

• É apresentada sempre que ao número de processo indicado estiver associado um pedido 
de alteração ainda em curso; 
 

• É gerada no momento em que o utilizador valide a informação inserida na secção C -  
“Justificação da alteração” ou tente continuar para a secção seguinte; 
 

• Permite ao requerente tomar conhecimento da existência do processo em curso e, após 
aceitação, avançar na submissão de novo pedido de Notificação (alteração). 

 

3 – Novos mecanismos de validação nos pedidos de autorização de 

alteração (Notificação) 
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Visualização do formulário 
 
• Através da visualização do formulário, fica disponível o termo de aceitação, em que 

o requerente/industrial declara que tomou conhecimento da existência do processo 
em curso. 
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4 – Módulo “Suporte Informativo” 

Disponibilização do módulo de Suporte Informativo 

• Com o objectivo de agilizar o acesso à informação, geral e específica, de apoio à 

utilização da plataforma REAI é disponibilizado, em BackOffice, o módulo de “Suporte 

Informativo”; 

 

• Neste módulo, para além da divulgação de informação sobre correções/melhorias à 

plataforma REAI, serão disponibilizados documentos relevantes (manuais, guias, 

diplomas,etc.); 

• O acesso ao novo módulo de “Suporte Informativo” é dado a todos os utilizadores, 

não sendo necessário qualquer o envio de qualquer pedido à AMA; 

• A consulta de informação sobre objetivos, funcionalidades, modo de utilização, 

encontra-se já disponibilizada no BackOffice, módulo de “Suporte Informativo”. 
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Entidades  

Requerentes/industriais 

• Se tem dúvidas ou pretende apenas enviar-nos as suas 
sugestões/comentários, contacte-nos através do 
endereço info.portaldaempresa@ama.pt; 

Contactos 
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