
 

O CPC sob o tema genérico A BOA NOITE tem vindo a dar particular atenção à compatibilização                 

entre o direito à vida e ao divertimento noturno em estabelecimentos qualificados e o direito ao                

repouso e saúde dos residentes na cidade. 

 

Nesse âmbito, para além de ações de sensibilização junto de algumas populações e da auscultação de                

entidades públicas e privadas organizou debates no dia 27 de novembro no Ateneu de Coimbra, no dia                 

5 de maio no Café Santa Cruz e no dia 14 de outubro no Murphy’s, na Praça da República, contando                    

entre outros com diversos especialistas, com empresários de estabelecimentos noturnos e de            

restauração e bebidas e em que participou mais de uma centena de pessoas. 

 

Desses contactos e debates pudemos retirar as seguintes conclusões principais: 

 

1. Nos últimos anos os munícipes têm vindo a sentir uma cada vez maior degradação do ambiente                

noturno, com grave prejuízo para o seu repouso, sobretudo, fruto da inexistência de regras de               

funcionamento dos estabelecimentos de diversão noturna e de falta de fiscalização pelas            

entidades competentes, designadamente pela Polícia Municipal e pela Polícia de Segurança           

Pública, dos horários e de comportamentos incivilizados, especialmente o ruído provocado           

pelas pessoas que se aglomeram às portas de alguns estabelecimentos. 

2. Pode dizer-se, por isso, que o Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos             

Estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas, de Comércio de Bens, de Prestação de             

Serviços ou de Armazenagem no Município de Coimbra, aprovado pela Assembleia Municipal            

de Coimbra em 2012, sob proposta da Câmara Municipal, é como se não existisse.  

3. Esta situação que tem os seus locais de ocorrência mais relevantes na Sé Velha, na Avenida Sá                 

da Bandeira e na Praça da República, verifica-se um pouco por todas as zonas urbanas do                

concelho. 
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4. Existe grande preocupação com o consumo excessivo de álcool por parte de pessoas muito              

jovens, sem que, aparentemente, haja a fiscalização devida quanto à idade legal para o efeito,               

bem como à qualidade dos produtos consumidos que levantam suspeitas face aos preços             

praticados. 

5. Existem problemas de concorrência entre os estabelecimentos em virtude do desrespeito das            

normas atinentes à sua classificação com influência nas regras de insonorização, segurança e,             

consequentemente, dos horários.  

 

Partindo destas conclusões, importa destacar os seguintes aspetos: 

 

i) É fundamental haver regras claras de classificação dos estabelecimentos e de controlo dessa             

classificação. 

ii) A classificação deve ser efetuada de acordo com o CAE dos estabelecimentos e com as               

definições constantes das normas do artigo 3º do DL 135/2014 que, em consequência dessa              

classificação, estabelece regras de segurança específicas, cuja fiscalização compete à GNR, PSP            

e ASAE (art. 11º, 1 do citado diploma legal). 

iii) Um dos aspetos centrais a promover é o da qualidade dos estabelecimentos de modo a               

salvaguardar que se não transformem em meros ponto de vendas de bebidas alcoólicas não              

consumidas no seu interior, mas antes em “ esplanadas informais”.  

iv) Todos os munícipes têm iguais direitos pelo que, no que respeita à sua proteção, nenhuma               

razão existe para haver diferença de regras entre a zona classificada da Unesco e a zona de                 

proteção e as restantes zonas habitacionais. 

v) Poderão, eventualmente, excecionar-se zonas específicas da cidade e do concelho que, pelas            

suas caraterísticas não habitacionais, não justifiquem as limitações de horários do presente            

regulamento.  

 

O que acabo de dizer constava do contributo do CPC, no âmbito da discussão pública aprovada por                 

esta Câmara, sobre o projeto de Regulamento. 

 

2 
 



Constata-se que apenas dois cidadãos individualmente e um grupo de cidadãos se pronunciaram,             

ficando a maior participação para a AHRESP e para empresa proprietárias de estabelecimentos             

comerciais.  

 

E do conjunto dos contributos foram aceites quase exclusivamente os daquela associação empresarial.             

O que, salvo o devido respeito, acabou por gerar um desequilíbrio a favor de uma solução que, na                  

prática, manteve tudo mais ou menos na mesma. 

 

Parece-nos, por isso, legítima a pergunta: para quê fazer esta alteração do Regulamento? foi apenas por                

razões de ordem formal? e /ou para atualização de taxas e coimas ? parece claramente que sim. 

 

Mas se assim é, porque não deixar funcionar livremente a lei, nomeadamente, no que respeita ao                

controlo do ruído, às regras de segurança e à qualidade e segurança alimentar deixando a fiscalização às                 

entidades competentes ? Até porque, não funcionando a PM a partir das duas horas da madrugada a                 

tarefa fiscalizadora que lhe é atribuída será sempre de eficácia duvidosa, face aos horários propostos               

para os estabelecimentos.  

 

Ao exercer o seu poder regulamentar nesta matéria específica as autoridades municipais devem ter em               

vista encontrar um ponto de equilíbrio entre direitos constitucionais de natureza diversa e, muitas              

vezes, conflituantes. Por um lado, o direito ao repouso, à saúde, e a um ambiente de vida humano,                  

sadio e ecologicamente equilibrado, bem como a fruir espaços de lazer e divertimento em condições de                

segurança; por outro lado, o direito ao livre exercício de uma atividade económica. Sempre sem               

esquecer que a doutrina e jurisprudência atuais não deixam dúvidas quanto à prevalência daqueles. O               

que, manifestamente, não acontece neste caso.  

 

Partindo do princípio legal de que os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais são              

livres, regulamenta-se excecionalmente para os situados na zona classificada de património Mundial            

(art. 4 º) , deixando aparentemente, tudo o mais de fora, como se os direitos constitucionais acima                 

primeiramente referidos fossem exclusivos de uma parcela ínfima dos cidadãos. Na verdade, como é              

sabido, é nesta zona da cidade que menos pessoas vivem. E a continuarem assim as coisas, um dia                  

destes, nem estudantes aí querem morar, como já começa a acontecer na Sé Velha, desertificando-se               

mais o centro histórico. 

3 
 



 

Por isso, ao invés do caminho traçado, o que deveria acontecer é que o conjunto do concelho tivesse                  

regras similares, excluindo-se zonas ou locais que, pelas suas condições o não justificassem. Com o que                

se poderia contribuir para a requalificação de zonas degradadas e praticamente abandonadas como a              

beira rio, entre a rua do Arnado e a Estação de Coimbra.  

 

Existe, por isso, uma divergência de entendimento de fundo entre este Regulamento e o que               

defendemos.  

 

Por outro lado, continuam sem se introduzir mecanismos de controlo das classificações dos             

estabelecimentos, permitindo, na prática, que os cafés se transformem em bares, os bares em discotecas               

e por aí fora. Com grave prejuízo, não só para os cidadãos, mas até para a salvaguarda das regras de sã                     

concorrência entre os estabelecimentos, a partir da sua classificação.  

 

O que também nos distancia, de forma relevante, desta proposta. 

 

Estamos, por isso, convictos de que com este Regulamento nada de substantivo se alterará no quadro                

de uma relação equilibrada  entre os direitos constitucionais  acima referidos.  

 

E, por isso, é claro para o CPC  que não tem utilidade e não cumpre a sua função.  

 

Estas são, em síntese, as razões para votarmos contra. 

 

 

Coimbra, 23.11.2015 
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