EAbrief: Alteração ao regime jurídico de disponibilização, venda e consumo de bebidas
alcoólicas/Amendment

to the regime of

alcoholic

beverages’

provision, sale and

consumption.
Decreto-Lei n.º 106/2015 de 16 de Junho
O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de Abril, que
estabelece o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em
locais abertos ao público, proibindo a prática destas actividades relativamente a menores de idade, a
quem se apresente notoriamente embriagado ou a quem aparentemente possua anomalia psíquica.
O diploma entra em vigor no próximo dia 1 de Julho de 2015.
…

Decree-Law no. 106/2015, 16th April
The present Decree-law proceeds to the first amendment to the Decree-law no. 50/2013, 16th April, that
establishes the regime of the alcoholic beverages’ provision, sale and consumption at public places and at
the places accessible to the public, banning the practice of this activities relatively to the under-ages, to
whom presents clearly drunk or to whom apparently have a psychic anomaly.
This Decree-Law enters into force on July, 1st, 2015.
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