CONFERÊNCIA
Licenciamento Zero
- Desafios para um novo paradigma nos serviços públicos
23 de abril de 2014
Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Antigo Solar da Nora, Estrada de Telheiras, 146,
1600-772 Lisboa
A iniciativa “Licenciamento Zero”, incorporando os princípios decorrentes da Diretiva de Serviços, transposta
para Portugal pelo Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de Julho, ambiciona tornar o início de uma atividade
económica mais simples, mais rápido, mais transparente e mais barato, e, deste modo, contribuir para o
aumento da competitividade de cada um dos concelhos, do País, e da União Europeia.
Este regime legal, aprovado pelo Decreto-Lei n. 48/2011, de 1 de Abril, centra-se na simplificação do regime de
exercício de diversas atividades económicas e na desmaterialização dos respetivos procedimentos
administrativos através do balcão único eletrónico nacional, designado “Balcão do Empreendedor”, acessível
diretamente através do Portal da Empresa ou, por via mediada, através dos balcões presenciais das entidades
públicas competentes.
O papel verdadeiramente disruptivo desta medida de modernização administrativa, que poderá ser aplicada a
outras áreas como a justiça, o ambiente, o urbanismo, etc., tem criado algumas dúvidas e resistências nesta
fase de implementação, no seio da administração central e das autarquias, pelo que a APDSI decidiu promover
este evento com o intuito de ir ao encontro das preocupações suscitadas no âmbito do Grupo de Reflexão da
Administração Pública (GR@P).
Contamos já com a presença confirmada dos atuais e anteriores membros do governo relacionados com o
Licenciamento Zero, casos-piloto em autarquias de todo o país e um painel de debate com personalidades
relevantes neste domínio.

INSCRIÇÕES
Inscrição gratuita mas obrigatória
E-mail: secretariado@apdsi.pt
Tel.: +351 217 510 762
Fax: +351 217 570 516
URL: www.apdsi.pt

Apoio Institucional

Patrocinadores Globais da APDSI
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- Desafios para um novo paradigma nos serviços públicos

PROGRAMA

09:00

Recepção dos participantes

09:30 Sessão de Abertura
Joaquim Pedro Cardoso Costa - Secretário de Estado para a Modernização Administrativa
Raul Mascarenhas - Presidente da APDSI
Luís Vidigal - Coordenador da Conferência

10:00

LICENCIAMENTO ZERO – Onde estamos e para onde vamos
Maria Manuel Leitão Marques – Ex-Secretária de Estado da Modernização Administrativa
Paulo Neves – Presidente da Agência para a Modernização Administrativa

10:45

Pausa para café

11:00

LICENCIAMENTO ECONÓMICO E URBANÍSTICO – Um novo paradigma nas autarquias
Rute Alves | Câmara Municipal de Lisboa
Marlene Marques | Câmara Municipal de Águeda
Pedro Grilo | Junta de Freguesia do Lumiar

12:00

PAINEL - Um novo paradigma na relação entre o Estado e a Sociedade
Moderador: Luís Vidigal – APDSI

Paulo Neves – Agência para a Modernização Administrativa
Maria Manuel Leitão Marques - Ex-Secretária de Estado da Modernização Administrativa
Cristina Pinto - Direção Geral das Atividades Económicas
Regina Pimenta – Direção Geral do Território
Rui Lopo – Câmara Municipal do Barreiro

13:00

Conclusão e encerramento
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