Licencje, certyﬁkaty, świadectwa
2015-07-21 13:08:21

2
Prowadzenie działalności gospodarczej w Portugalii wymaga w niektórych sektorach uzyskania zezwoleń,
koncesji oraz wpisów do rejestrów.

Za zarządzanie, koordynację oraz rozwój portugalskiego systemu jakości odpowiada Portugalski Instytut Jakości
(Instituto Português da Qualidade, IPQ). Określa on normy i zapewnia ich zgodność prawem Unii Europejskiej.
Ważną częścią misji tej instytucji jest również promocja i koordynacja działań, które mają pokazać wiarygodność
działań podmiotów gospodarczych. IPQ utrzymuje ścisłą współpracę z europejskimi partnerami.
Kontakt:
Rua António Gião, 22829-513 CAPARICA
tel. + 351 21 294 81 00
fax. + 351 21 294 81 01
e-mail: ipq@ipq.pt
http://www.ipq.pt

Nad jakością wina i winorośli, czyli strategicznego sektora Portugalii, ma czuwać Instytut Uprawy Winorośli i Wina
(Instituto da Vinha e do Vinho, IVV). W kompetencjach tej instytucji leży organizacja sektora winnego w Portugalii
oraz nadzór nad systemem wydawania certyﬁkatów jakości.
Kontakt:
Rua Mouzinho da Silveira, 51250-165 LISBOA
tel. 21 350 67 00
fax: 21 356 12 25
e-mail: info@ivv.min-agricultura.pt
http://www.ivv.min-agricultura.pt
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Koncesje, zezwolenia
W niektórych sektorach prowadzenie działalności gospodarczej w Portugalii wymaga uzyskania zezwoleń,
koncesji oraz wpisów do rejestrów. Procedura ma zapewnić prawidłowe wypełnianie norm i przepisów,
świadczenie usług.
Zezwolenia wymagają m.in.:
transport drogowy pasażerów
budownictwo i roboty publiczne
instalacja sieci gazowej i montaż wyposażenia gazowego
transport pasażerów w pojazdach osobowych (TAXI)
transport drogowy towarów
biura podróży i turystyki
pośrednictwo w handlu nieruchomościami
wynajem pojazdów mechanicznych
agencje zatrudnienia tymczasowego
prywatne służby ochrony
żłobki i przedszkola
ośrodki szkolenia zawodowego
ośrodki szkolenia na prawo jazdy
działalność w zakresie pielęgniarstwa
restauracje i bary
kliniki weterynaryjne
usługi w zakresie opieki domowej
centra rekreacyjne czasu wolnego
domy opieki dziecka/niepełnosprawnych/starców
zarządzanie ośrodkami sportowymi

"Licencja Zero"
W maju 2013 roku weszła w życie inicjatywa „Licencja Zero”, która zmniejszyła obciążenia administracyjne dla
obywateli i przedsiębiorstw. Istota zmian polegała na nadaniu nadzorowi nad działalnością podmiotów
gospodarczych ze strony gmin i ASAE charakteru ex post, tj. po rozpoczęciu działalności. Niektóre licencje
wydawane dotychczas w wersji papierowej zastąpiono powiadomieniem elektronicznym.
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