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Custos de atribuição do Certificado e Dístico e sua renovação 
 

1. O Certificado/Dístico AZORESSIBLE® apresenta os seguintes custos indicativos para a primeira 

atribuição: 

a) Hotel - 350 € 

b) Restaurante - 250 € 

c) Pequeno Comércio e serviços de retalho - 150 € 

d) Grandes superfícies e Shoppings Comerciais - 1000 € 

e) Edifícios, equipamentos e serviços públicos - 500 € 

f) Outras situações não contempladas em alíneas anteriores serão acordados com a entidade 

gestora do espaço candidato à certificação. 

 

2. As condições de pagamento são as seguintes: 

a) No momento de adesão e correspondente formalização de candidatura ao Certificado e 

Dístico AZORESSIBLE®: 75% do valor estipulado para a candidatura. 

b) No momento da entrega do Relatório de Auditoria: 15% do valor referido na alínea anterior. 

c) Todos os pagamentos de que venha a incorrer por força dos trabalhos adicionais 

anteriormente referidos devem ser pagos no ato da formalização da respetiva solicitação. 

 

3. Quando detetadas inconformidades, resultando a não atribuição do respetivo Certificado e 

Dístico, para a reanálise do processo tendo em vista a prossecução do interesse na atribuição do 

certificado, o pagamento a efetuar é de um 25% do valor estipulado no ponto 1 do presente 

artigo e deve ser pago no ato de solicitação da reavaliação. 

 

4. A renovação do Certificado e Dístico AZORESSIBLE®, a ocorrer ao fim de dois anos, ou a 

pretensão de subir de nível de reconhecimento das condições de acessibilidade, têm o valor de 

50% do total estipulado no ponto 1 do presente artigo. 

 

 

5. Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 


