
 

 

N/Ref. 111/14                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2014 

 
Assunto: REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO 
LOCAL. 
 

Caro Associado, 

 

Fique a par de todos os detalhes do Regime Jurídico dos Alojamentos Locais! 

 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto- Lei n.º 128/2014, de 29 de Setembro, 

que vem estabelecer o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento 

local. 

 
Consideram-se estabelecimentos de alojamento local, aqueles que prestem serviços de 

alojamento temporário a turistas, mediante remuneração e que reúnam os requisitos 

previstos no presente diploma, sendo proibida a exploração como estabelecimentos de 

alojamento local de estabelecimentos que reúnam os requisitos para serem considerados 

empreendimentos turísticos. 

 
Os estabelecimentos de alojamento local devem integrar-se numa das seguintes modalidades: 

 Moradia: estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 

constituída por um edifício autónomo, de caráter unifamiliar; 

 Apartamento: estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 

constituída por uma fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível 

de utilização independente; 

 Estabelecimento de Hospedagem: estabelecimento de alojamento local cujas 

unidades de alojamento são constituídas por quartos. Podem utilizar a denominação 

de “hostel”, se obedecerem aos requisitos previstos no art. 14.º do presente diploma, 

que acrescem aos requisitos previstos para os demais estabelecimentos. 

 
Quanto ao registo de estabelecimento de alojamento local, este é efetuado mediante mera 

comunicação prévia, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, sendo efetuados os 

procedimentos necessários, estipulados no presente decreto-lei. 

 



 

 

A mera comunicação prévia é obrigatória e condição necessária para a exploração de 

estabelecimento de alojamento local, e deve de ter obrigatoriamente em anexo os 

documentos elencados no n.º 2, do art. 6.º do presente diploma. 

Os estabelecimentos de alojamento local, com a exceção dos qualificados como “hostel”, 

devem de ter como capacidade máxima, de nove (9) quartos e trinta (30) utentes. 

 
Cada proprietário, titular de exploração de alojamento local, só pode explorar, por edifício, o 

máximo de nove estabelecimentos de alojamento local, na modalidade de apartamento. 

 
Relativamente aos requisitos gerais dos estabelecimentos de alojamento local, estes devem: 

 Apresentar adequadas condições de conservação e funcionamento das instalações e 

equipamentos;  

 Estar ligados à rede pública de abastecimento de água e dotados de um sistema 

privativo de abastecimento de água com origem devidamente controlada; 

 Estar ligados à rede pública de esgotos ou dotados de fossas sépticas dimensionadas 

para a capacidade máxima do estabelecimento; 

 Estar dotados de água corrente quente e fria. 

 
Para além dos requisitos supramencionados, os estabelecimentos de alojamento local também 

devem: 

 Ter uma janela ou sacada com comunicação direta para o exterior que assegure as 

adequadas condições de ventilação e arejamento; 

 Estar dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados; 

 Dispor de um sistema que permita vedar a entrada de luz exterior; 

 Dispor de portas equipadas com um sistema de segurança que assegure a privacidade 

dos utentes. 

 
As instalações sanitárias dos estabelecimentos de alojamento local devem dispor de um 

sistema de segurança que garanta privacidade. 

 
Em todos os estabelecimentos de alojamento local, deve existir um titular da exploração do 

estabelecimento, a quem cabe o exercício da atividade de prestação de serviços de 

alojamento, podendo ser uma pessoa singular ou coletiva. 

 



 

 

Os estabelecimentos previstos no presente diploma, devem identificar-se como 

estabelecimentos de alojamento local, não podendo em caso algum, utilizar a qualificação de 

empreendimento turístico, ou de qualquer tipologia de empreendimento turístico, nem 

qualquer sistema de classificação. 

Quanto à publicidade, a documentação comercial e o merchandising dos estabelecimentos de 

alojamento local, devem indicar o respetivo nome ou logótipo e número de registo, não 

podendo sugerir características que os estabelecimentos não possuam.  

 
Nos estabelecimentos de hospedagem é obrigatória a afixação, no exterior, junto à entrada 

principal, de uma placa identificativa, sendo o modelo e as características as que constam no 

anexo do presente diploma. 

 
Constituem contraordenações as elencadas no art. 23.º do presente decreto-lei, podendo ser 

punidas com coimas de € 50,00 a € 35000,00, consoante se trate pessoa singular ou coletiva. 

 
Também podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias, em função da gravidade e da 

culpa do agente: 

a) Apreensão do material através do qual se praticou a infração; 

b) Suspensão por um período até dois anos, do exercício da atividade diretamente 

relacionada com a infração praticada; 

c) Encerramento pelo prazo máximo de dois anos, do estabelecimento ou das instalações 

onde estejam a ser prestados serviços de alojamento, de angariação de clientela ou de 

intermediação de estabelecimentos de alojamento local. 

 
O presente diploma entra em vigor a 27 de Novembro de 2014 não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411402132.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411402132.pdf

