
 

 

N/Ref. 75/15                            Angra do Heroísmo, maio de 2015 

 
Assunto: ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

ALOJAMENTO LOCAL – HOSTELS. 

  
Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de Abril, que 

vem proceder à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto, que 

estabelece o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. 

 

Com o intuito de melhor adaptar à realidade a ainda recente experiência da figura do 

alojamento local no panorama da oferta de serviços de alojamento temporário, o Decreto-Lei 

n.º 128/2014, de 29 de agosto, que estabelece o regime jurídico da exploração dos 

estabelecimentos de alojamento local, deu a este tipo de estabelecimento novo e 

automatizado tratamento. 

 

O Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto, veio prever normas alusivas a novas realidades 

no que diz respeito à oferta de serviços de alojamento local, tendo remetido para portaria a 

densificação da figura “Hostels”. 

 

Para evitar a dispersão de legislação sobre uma mesma realidade e tendo em conta a lógica de 

simplificação e de maior facilidade no acesso à atividade de alojamento temporário, justifica-

se que a densificação do regime dos “hostels” conste também do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 

29 de Agosto. 

 

Pelo exposto, o presente diploma procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 128/2014, 

de 29 de Agosto, aproveitando para precisar alguns aspetos do regime jurídico da exploração 

dos estabelecimentos de alojamento local. 

 

Mais informamos que os estabelecimentos de alojamento local atualmente registados e que 

utilizem a denominação “Hostel” dispõem do prazo de cinco anos, a contar da data da entrada 



 

 

em vigor do presente diploma, para se conformarem com os requisitos previstos no art. 14.º 

do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto, ou seja: 

a) Só podem utilizar a denominação hostel, estabelecimentos de alojamento local, 

previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 3.º, ou seja estabelecimentos de hospedagem, 

cuja unidade de alojamento predominante sempre que o número de utentes no 

dormitório seja superior ao número de utentes em quarto; 

b) Os dormitórios são constituídos por um número mínimo de quatro camas; 

c) O número de camas dos dormitórios pode ser inferior a quatro se as mesmas forem 

em beliche; 

d) Os dormitórios devem dispor de ventilação e iluminação direta com o exterior através 

de janela; 

e) Os dormitórios devem dispor de um compartimento individual por cada cama, com 

sistema de fecho, com uma dimensão mínima interior de 55cmx40cmx20cm; 

f) Os estabelecimentos de alojamento local, nomeadamente os estabelecimentos de 

hospedagem, devem dispor de espaços sociais comuns, cozinha e área de refeição de 

utilização e acesso livre pelos hóspedes; 

g) As instalações sanitárias podem ser comuns a vários quartos e dormitórios e ser mistas 

ou separadas por género; 

h) Nas instalações sanitárias comuns a vários quartos, desde que não separadas por 

género, os chuveiros devem configurar espaços autónomos separados por portas com 

fecho interior. 

 

Relativamente aos procedimentos que se encontrem em curso, o presente diploma aplica-se 

aos mesmos, sem prejuízo da salvaguarda dos atos praticados antes da sua entrada em vigor, 

no âmbito de pedidos de controlo prévio apresentados nas autarquias para posterior 

exploração de um imóvel no regime do alojamento local. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 24 de Junho de 2015 e não dispensa a sua leitura, 

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

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432728878.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432728878.pdf

