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Introdução 
Em 27  de  Novembro  de  2014,  entrou  em vigor  a  nova  disciplina  do 
alojamento local (RJAL), uma via alternativa de alojamento a turistas, com 
um  crescimento  forte,  bastando  um  mero  registo,  cumprindo  suaves 
requisitos,  em  contraste  com  o  mais  exigente  licenciamento  dos 
empreendimentos turísticos.

Existindo  um  excesso  de  oferta  de  alojamento,  a  intervenção  do 
legislador deveria ter sido mais cautelosa. Os baixos preços praticados, 
as insatisfatórias taxas de ocupação face à qualidade da oferta existente 
assim o reclamavam.  Permitir, ou até estimular, mais estabelecimentos 
pouco qualificados onde já exista uma oferta hoteleira excedentária,  é 
uma opção legislativa, no mínimo, questionável.

Paradoxalmente  o  RJAL  é  menos  exigente  em  termos  de  requisitos. 
Exceptuando a proibição de enveredar  pelo alojamento local quando o 
estabelecimento possua os requisitos para empreendimento turístico e a 
vistoria obrigatória das câmaras municipais, que correm o risco de não 
passar  de  letra  morta,  na  globalidade,  assiste-se  a  um  retrocesso 
relativamente ao primitivo quadro gizado em 2008.

Os hostels híbridos vão poder concorrer com os hotéis, acrescentando 
aos característicos dormitórios, quartos, suítes ou apartamentos. Mas um 
hotel não poderá, numa parte do edifício com entrada independente, ter 
uma oferta de hostel.

As agências de viagens estão proibidas de comercializar alojamento local 
não registado, sofrendo sanções se o fizerem. A dúvida é como poderão 
expeditamente verificar a existência de tal registo, na medida em que não 
se consagrou, à semelhança dos empreendimentos turísticos, um Registo 
Nacional do Alojamento Local (RNAL).
 
A visão expressa no presente estudo, sob a égide do Fórum Turismo 2.1, 
diverge da opção de política legislativa, alegadamente liberal, que subjaz 
ao RJAL.  Vincula tão somente o seu autor, não reflectindo qualquer ponto 
de vista institucional.

Carlos Torres
5 de Dezembro de 2014 
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A segunda via do 
alojamento turístico

Ao permitir-se, na última revisão do 
RJET (Decreto-Lei nº 15/2014, de 23 de 
Janeiro), que o alojamento local se 
autonomizasse do plano regulamentar 
dos empreendimentos turísticos 
(Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho) 
para um decreto-lei que disciplina 
exclusivamente esta modalidade, 
cometeu-se o primeiro de uma série de 
erros. Passou-se da subordinação 
hierárquica do regulamento à lei para o 
plano da igualdade normativa, ou seja, 
RJET e RJAL passam a figurar ambos em 
decretos-lei autónomos e com igual 
valor jurídico.

Outra opção legislativa menos feliz, 
respeita à desconsideração da oferta 
instalada nos diferentes territórios 
turísticos. Deveria ter-se consagrado 
um princípio de subsidiariedade, em 
que a criação de alojamento local só 
seria permitida onde não existisse uma 
suficiente oferta de empreendimentos 
turísticos (instalada ou projectada). Ao 
invés, onde exista uma oferta 
excedentária de empreendimentos 
turísticos é incompreensível permitir-se 
a criação de mais alojamento local, que 
deveria ficar confinado a situações 
excepcionais, designadamente um 
projecto reconhecidamente inovador da 
oferta de alojamento turístico ou 
associado à recuperação de imóveis.  

1) RJAL: a nova disciplina do 
alojamento local 

O Decreto-Lei nº 128/2014, de 29 de 
Agosto, aprovou o regime jurídico dos 
estabelecimentos de alojamento local 
(RJAL) , instituindo um corpo de normas 1

privativas de um segmento da oferta de 
alojamento turístico, que vem, nos 
últimos anos, registando fortíssimas taxas 
de crescimento. 

No entanto, uma boa parte da normação 
agora aprovada não tem carácter 
inovador, ou seja, não estamos perante 
uma alteração substancial da figura, a qual  
conserva os seus traços fundamentais. 

O RJAL mantém, assim,  o essencial do 
quadro regulador instituído pelo RJET , 2

em 2008, designadamente as três 
tipologias, o acesso ao mercado assente 
no simplificador mecanismo de mera 
comunicação prévia inspirado na Directiva 
Bo lkes te in , mantendo ou mesmo 
suprimindo os requisitos exigidos para a 
instalação destes estabelecimentos. 

2) A génese do alojamento local 

A figura do alojamento local foi criada 
pelo RJET para resolver duas situações: 
uma já bastante ant iga , que fo i 
aumentando ao  longo dos anos, e outra  

 Todas as disposições legais referidas no estudo, salvo diferente indicação, referem-se ao RJAL. 1

 Abreviatura do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de 2

Março. Sofreu até agora duas alterações.  A primeira, menos profunda, pelo Decreto-Lei nº 28/2009, de 14 de Setembro. 
A mais recente, através do Decreto-Lei nº 15/2014, de 23 de Janeiro,  a qual dentre as várias alterações, determinou que 
o alojamento local fosse objecto de uma disciplina autónoma, totalmente independente do RJET,  dando origem ao 
RJAL.
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decorrente da opção legislativa de 
ext ingu i r a l gumas t ipo log i as de 
empreendimentos turísticos. 

Assim, em primeiro lugar, havia que 
procurar enquadrar o preocupante 
fenómeno do  alojamento paralelo, 
clandestino ou não classificado, há muito 
existente no terreno, que vinha 
crescendo significativamente nalguns 
pontos do território nacional e que 
apresentava uma significativa dimensão 
no nosso maior destino turístico. Num 
estudo da Universidade do Algarve, já em 
1998 existiam na região 312 493 camas 
paralelas, enquanto o alojamento 
classificado registava apenas 85 100 
camas. Desconhecendo-se estudos 
posteriores neste domínio, intui-se um 
significativo incremento desde então. 

Em segundo lugar, encontrar uma 
solução legal para as tipologias que o 
RJET extinguiu , que não reunissem 3

condições para serem consideradas 
empreendimentos turísticos. Deste 
modo, uma pensão que não conseguisse 
reunir os requisitos para hotel de uma 
ou duas estrelas, poderia continuar a 
desenvolver a sua actividade sob as 
vestes do alojamento local.

Uma terceira situação, não prevista pelo 
legislador, viria a despontar. Com efeito, a 
maior facilidade associada ao processo 
de simples registo nas câmaras municipais - 
em vez do mais exigente licenciamento 
inerente aos empreendimentos turísticos 
- e o advento de novas formas de 
alojamento extra-hoteleiro, fortemente 
divulgadas pela internet, designadamente 
os hostels e os apartamentos nas cidades, 
conduziram a uma grande notoriedade 
da figura. 

O aumento descontrolado do fenómeno 
imobiliário, que antes da crise se tinha 
servido dos empreendimentos turísticos, 
designadamente dos conjuntos turísticos 

com campos de golfe onde pontificavam 
moradias e apartamentos, desloca-se 
para os apartamentos nos centros das 
grandes cidades, sobretudo em Lisboa, 
com a ajuda de poderosas ferramentas 
digitais b2b ou b2c.

3) A questionável opção da 
autonomização legislativa 

No preâmbulo é dado grande destaque à 
circunstância de a disciplina legal  do alojamento 
local ser doravante independente dos 
empreendimentos turísticos.

Aludindo à criação da figura do alojamento local 
pelo RJET, com a finalidade de permitir a 
prestação de ser v iços de a lo jamento 
temporário em estabelecimentos existentes no 
terreno (aos quais se poderiam acrescentar as 
tipologias entretanto extintas: pensões, 
estalagens e motéis) que não reuniam os 
requisitos, o legislador refere que “a dinâmica do 
mercado da procura e oferta do alojamento fez 
surgir e proliferar um conjunto de novas realidades 
de a lo jamento que , sendo formalmente 
equiparáveis às previstas na Portaria n.º 517/2008, 
de 25 de junho, determinam, pela sua importância 
turística, pela confirmação de que se não tratam de 
um fenómeno passageiro e pela evidente relevância 
fiscal, uma atualização do regime aplicável ao 
alojamento local.”.

A muito questionável opção legislativa foi a total 
independência do RJET, partindo-se do carácter 
irreversível deste tipo de oferta e prescindindo-
se de qualquer análise do que se passa noutros 
países, designadamente dos  que colocam um 
travão ao seu exponencial crescimento: “Essa 
atualização, precisamente porque estas novas 
realidades surgem agora, não como um fenómeno 
residual, mas como um fenómeno consistente e 
g l oba l , pas sa , não só pe la rev i são do 
enquadramento que lhes é aplicável, mas, 
igualmente, pela criação de um regime jurídico 
próprio, que dê conta, precisamente, dessa 
circunstância.”

 É o caso das pensões, dos motéis e das estalagens.  Também as moradias turísticas foram eliminadas do elenco de 3

empreendimentos turísticos (art.º 4º, nº 1 RJET).
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As recentes alterações ao RJET, que estão na 
origem do RJAL, são enfatizadas: “Por isso 
mesmo, aliás, o Decreto -Lei n.º 15/2014, de 23 de 
janeiro, que procedeu à segunda alteração ao 
regime jurídico da instalação, exploração e 
funcionamento dos empreendimentos turísticos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 
março, que havia sido anteriormente alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro, 
assumiu a necessidade de autonomizar a figura do 
alojamento local em diploma próprio, de forma a 
melhor adaptar à realidade a ainda recente 
experiência desta figura no panorama da oferta de 
serviços de alojamento. É o que agora se faz com a 
aprovação do presente decreto-lei, o qual eleva a 
figura do alojamento local de categoria residual 
para categoria autónoma, reconhecendo a sua 
relevância turística e inaugurando um tratamento 
jurídico próprio. Desta forma, as figuras dos 
empreendimentos turísticos e do alojamento local 
passam a ser duas figuras devidamente autónomas 
e recortadas”.

O upgrade da disciplina do alojamento local de 
portaria para decreto-lei, ou seja, duma situação 
em que dependia do RJET que o conformava, 
enquanto agora é dele independente, não foi uma 
medida acertada. 

A  manter-se este ritmo, teremos em poucos 
anos mais oferta de alojamento local que de 
empreendimentos turísticos, sendo que ao 
boom desta oferta extra-hoteleira respondeu o 
legislador com um regime muito facilitador, 
extremamente permissivo.

4)  Definição  legal.  Afastamento  da 
opção  facilitista  quando  o 
estabelecimento  reúna  condições 
para empreendimento turístico 

Relativamente à noção legal de estabelecimentos 
de alojamento local, não surgem grandes 
alterações comparativamente à anterior 
disciplina . 4

À semelhança dos empreendimentos turísticos, 
prestam serviços de alojamento temporário a 
turistas, desenvolvendo tal actividade com 
carácter remunerado (art.º 2º, nº 1).

Merece aplauso a inovadora solução do nº 2 do 
art.º 2º, na qual se pretende obstar  à utilização 
da figura do alojamento local pela maior 
facilidade  que lhe está associada, enquanto os 5

empreendimentos turísticos têm de cumprir um 
exigente conjunto de requisitos para o 
licenciamento. 

Esta proibição da exploração na modalidade de 
alojamento local de estabelecimentos que 
reúnam os requisitos para serem considerados 
empreendimentos turísticos, constitui uma 
norma com grandes potencialidades. É 
importante que seja efectivamente aplicada, que 
não passe de simples letra morta. 

A solução era destacadamente referida no 
preâmbulo duma das versões iniciais dos 
trabalhos preparatórios do RJAL:  
“Assim, o explorador de um estabelecimento terá 
de optar: ou pretende explorar um 
empreendimento turístico, e cumpre com os 
requisitos desses empreendimentos, ou pretende 
explorar um alojamento local, e nesse caso não 
poderá instalar e explorar um estabelecimento que 
reúne os requisitos dos empreendimentos turísticos, 
assim impedindo a existência de empreendimentos 
turísticos trasvestidos de estabelecimentos de 
alojamento local.”.

A circunstância de uma parte do sector 
associativo ser crítico da solução, justificará a 
omissão daquele significativo excerto no 
preâmbulo do RJAL. 

No caso de um hostel, em que a unidade de 
alojamento é caracteristicamente partilhada por 
diferentes utentes (camarata ou dormitório), o 
problema fica logo resolvido pelo nº 1 do art.º 
7º do RJET que determina ser um “espaço 
delimitado destinado ao uso exclusivo e privativo do 
utente do empreendimento turístico.”.  

 Artigos  2º, nº 2, alínea b) e 3º, nº 1 RJET. 4

 Basta um simples registo, na sequência de mera comunicação prévia, cumprindo suaves requisitos comparativamente aos  5

exigidos para os empreendimentos turísticos. 
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5) Tipologias de alojamento local  

Relativamente às modalidades ou tipologias de 
alojamento local, o art.º 3º manteve a 
tradicional trilogia prevista no RJET  e na 6

portaria  que o regulamentava: moradia, 7

apartamento e estabelecimento de hospedagem.   

As definições de cada uma das tipologias não 
sofrem alterações, correspondendo ao art.º 2º 
da Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho, que 
regulamentava o RJET relativamente ao 
alojamento local. Exceptua-se um pequeno 
aditamento na definição de apartamentos: parte 
de prédio urbano susceptível de utilização 
independente.

Assim, surgem-nos, em primeiro lugar, as 
moradias, que o legislador caracteriza  como um 
estabelecimento de alojamento local em que a 
respectiva unidade de alojamento é constituída 
por um edifício autónomo, assumindo o mesmo 
um carácter unifamiliar (nº 2). 

Na segunda tipologia, ou seja, o apartamento, a 
respectiva unidade de alojamento é constituída 
por uma fração autónoma de edifício ou parte 
de prédio urbano susceptível de utilização 
independente (nº 3).

Por fim, nos estabelecimentos de hospedagem as 
unidades de alojamento já não respeitam a todo 
um edifício, restringindo-se a uma parte dele, 
sendo constituídas por quartos (nº 4).

6) Hostels: simples denominação dos 
estabelecimentos de hospedagem 

Sendo expectável que os hostels fossem erigidos 
a uma quarta tipologia, com disciplina própria, o 
nº 5 reflecte uma diferente orientação  do 
legislador. 

O RJAL considera-os simplesmente como 
estabelecimentos de hospedagem que podem 

utilizar a denominação hostel, devendo observar, 
pa ra a l ém dos requ i s i tos gera i s , o s 
especificamente previstos no artigo 14.º.

Embora concedendo-lhes uma disciplina 
própria, o RJAL não autonomizou os hostels, um 
estabelecimento de hospedagem que o art.º 14º 
caracteriza pelo dormitório como unidade de 
alojamento predominante - única ou maioritária 
como estatui o nº 1 -, constituída por um 
número mínimo de quatro camas (nº 2), que 
pode ser inferior quando se tratar de beliches 
(nº 3).

Expostos perfunctoriamente os requisitos dos 
hostels, o legislador remete a fixação dos demais 
para sede regulamentar (nº 4), suscitando a 
legítima interrogação sobre se não poderia ter 
sido exaustivo, ou seja, ter ficado esta matéria já 
tratada, até porque constituiu uma das 
principais causas da revisão do RJET. Recorde-
se, por outro lado,  que, antes da última revisão 
do RJET, chegou a ser apresentado um projecto 
de regulamentação dos hostels, existindo, assim, 
trabalho realizado neste domínio que poderia 
ter sido ultimado,  passando a letra de lei.

O hibridismo da figura, ou seja, os hostels 
tradicionalmente caracterizados por camaratas 
ou dormitórios - em que o utente partilha o espaço 
onde dorme com desconhecidos -, poderem ter  

 Art.º 3º, nº 1, RJET.6

 Art.º 2º, nº 1, Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho.7
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q u a r t o s , s u i t e s  o u ap a r t a m e n t o s  8 9 10

consubstancia outra má opção legislativa.  

Para além do desvirtuamento da figura do hostel, 
estes estabelecimentos podem assim concorrer, 
em simultâneo, no segmento do alojamento 
local e no da hotelaria tradicional, através de 
um significativo número de quartos, suites ou 
apartamentos, gerando um agravamento da 
concorrência desleal com a hotelaria, induzido 
pelo próprio legislador.  

No plano do direito transitório, beneficiam os 
hostels existentes de um generoso prazo de 5 
anos para cumprirem os - pouco exigentes -, 
requisitos do art.º 14º (art.º 33º, nº 6).11

7) Presunção de exploração e intermediação 
de alojamento local 

Espelhando a influência da Directiva Bolkestein, o 
nº 1 do art.º 4º permite a exploração do 
alojamento local por pessoa singular ou colectiva, 
caracterizando tal actividade como a prestação 
de serviços de alojamento, não referindo o 
carácter  remunerado, mas reiterando, de algum 
modo, o conteúdo do nº 1 do art.º 2.

O n º 2 c o n s a g r a u m a p re s u n ç ã o - 
simultaneamente de exploração e intermediação - 
de alojamento local, utilizando uma formulação 
mais abrangente comparativamente ao nº 2 do 
art.º 43º RJET.

Naquela norma do RJET, a limpeza e a recepção 
surgem com um carácter cumulativo, impedindo 
a formação da presunção numa situação em que 
o acesso ao apartamento seja feito através da 
introdução de um código num dispositivo 
automático de abertura. O legislador do 
alojamento local corrigiu esta incompleição do 
RJET, surgindo, assim,  a limpeza e a recepção 
com carácter alternativo, bastando uma delas. 

Em segundo lugar, recuperando a importante 
perspectiva da publicitação/ intermediação, que 
remonta à Lei Hoteleira, a qual havia sido 
abandonada pelo RJET.

No domínio da Lei Hoteleira, a presunção de 
habitualidade da oferta de alojamento em 
apartamentos decorria alternativamente de duas 
circunstâncias: da publicidade dos apartamentos 
turísticos através de qualquer meio ou da locação 
dentro do mesmo ano, duas ou mais vezes, por 
períodos que na totalidade excedessem dois 
meses .12

Na subsequente l e g i s l a ção de 1997 , 
constituindo um dos elementos da definição 
legal de estabelecimento de apartamentos 
turísticos  o carácter habitual do fornecimento 13

de alojamento a turistas, surgia, no artº 37º, uma 
presunção iuris tantum de exploração turística. A 
formação da presunção decorria, desde logo, da 
publicitação, isto é, quando os apartamentos, por 
qualquer meio, fossem anunciados ao público 

  Uma unidade de alojamento constituída por uma só divisão, no interior da qual se encontram uma ou mais camas.8

 Na suite avulta, por oposição à divisão única que vimos anteriormente, um conjunto, cujo limite mínimo consiste num 9

quarto, casa de banho completa e sala, sendo que estes comunicam entre si através de uma antecâmara de entrada. 
Quando não se verifique o requisito da comunicação se processar pela antecâmara de entrada, cabe, então, a designação 
de suite júnior.

 Os apartamentos constituem a unidade de alojamento típica e predominante dos hotéis-apartamentos ou aparthotéis, 10

sendo constituídos, na sua configuração legal mínima, por um quarto de dormir, sala de estar e de refeições, pequena 
cozinha e, finalmente, uma instalação sanitária privativa.

 Art.º 33º, nº 6.11

 O nº 2 do artº 251º do então vigente Decreto Regulamentar nº 8/89, de 21 de Março, estabelecia uma presunção de 12

habitualidade quando “por qualquer meio, se faça publicidade dos apartamentos ou sejam locados, dentro do mesmo ano, duas 
ou mais vezes por períodos que no total excedam dois meses”.

 Art.º 3º do Decreto Regulamentar nº 34/97, de 17 de Setembro (Meios Complementares de Alojamento Turístico), 13

�8



em geral, no território nacional ou no 
estrangeiro, directamente ou pelos tradicionais 
meios de comunicação social. A locação deveria, 
porém, ter um carácter efémero, isto é, realizar-
se dia a dia, sendo-lhe assinalado o limite 
máximo de um mês. De igual modo, a 
intervenção de um intermediário (v.g. uma 
central de reservas) ou de uma agência de 
viagens levava, por si só, à formação da 
presunção.  

A referida presunção era aplicável às moradias 
turísticas . Assim, quando as moradias turísticas 14

fossem, por qualquer meio, anunciadas ao 
público para serem locadas a turistas, com 
carácter diário, até ao limite máximo de um 
mês, formava-se a aludida presunção. O mesmo 
sucedia quando a locação fosse feita através de 
intermediário, v.g. central de reservas ou de 
agência de viagens.

Esta tradição legislativa dos empreendimentos 
turísticos - ignorada pelo RJET -  é agora 
recuperada pelo RJAL, numa época de crescente 
afirmação da intermediação digital.

A idéia de uma Registo Nacional 
do Alojamento Local (RNAL), o 
equivalente ao Registo Nacional 
dos Empreendimentos 
Turísticos (RNET), que permitiria 
determinar não só  a legalidade 
mas também  o exacto número 
destes estabelecimentos, foi 
abandonada. 

O papel da autoridade turística 
nacional foi secundarizado, 
perdendo-se a possibilidade de 
informação centralizada e actual 

sobre esta modalidade de 
alojamento turístico em 
acelerado e descontrolado 
crescimento.

8) O simplificado processo de registo 
dos estabelecimentos através de mera 
comunicação prévia 

A solução inicial que figurava no anteprojecto, 
no sentido de a comunicação prévia ser dirigida ao 
Turismo de Portugal, IP - entidade que também 
ficava responsável pela criação e manutenção de 
um Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL) - 
fo i abandonada durante os traba lhos 
preparatórios do RJAL.

Manteve-se, assim, o regime vigente, desde 2008, 
em que o acesso à actividade de alojamento 
l o c a l i n c u m b e à c â m a r a m u n i c i p a l 
territorialmente competente , através de mera 15

comunicação prévia, realizada exclusivamente 
através do balcão único electrónico . 16

A cada pedido efectuado no referido balcão 
digital, é atribuído um número de registo no 
alojamento local, o qual é automaticamente 
comunicado ao Turismo de Portugal, IP, que 
enviará semestralmente informação destes 
estabelecimentos à Autoridade Tributária . 17

Temos, assim, um papel consideravelmente 
menor da autoridade turística nacional, 
confinado a reunir informação para controlo fiscal, 
enquanto na proposta inicial do RJAL liderava o 
acesso à actividade. Perdeu-se também a 
possibilidade de informação centralizada e actual 
sobre esta modalidade de alojamento turístico, 
em crescimento acelerado, que se revelaria  

 Idem, artº 53º, nº  2.14

 Art.º 5º, nº 1.15

Este último aspecto, a característica mera comunicação prévia inspirada na Directiva Bolkestein, remonta a 2012 e foi 16

introduzido pela Portaria nº 138/2012, 14 de Maio.

 Art.º 10º.17
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importante para um adequado planeamento 
turístico.   

As informações que devem instruir a mera 
comunicação prévia figuram no art.º 6º , 18

designadamente a autorização de utilização ou 
título de utilização válido do imóvel, a 
identificação do titular da exploração , o nome 19

adoptado pelo estabelecimento, a sua 
capacidade  bem como a data em que pretende 20

abrir ao público.

Deveria também figurar a autorização do 
condomínio, nos casos em que no título 
constitutivo da propriedade horizontal do 
edifício em que se pretende instalar o 
estabelecimento de alojamento local figure uma 
finalidade habitacional, e não uma finalidade 
comercial ou de utilização turística.  Apesar de 
v á r io s a l e r t a s duran te os t r aba l hos 
preparatórios do RJAL, a intencional omissão 
legislativa agravou consideravelmente a posição 
d o s c o n d ó m i n o s , f a v o r e c e n d o 
correspondentemente  a dos infractores.

Paradoxalmente, protege-se a posição dos 
senhorios , mas ignoram-se os demais 21

condóminos ou os proprietários vizinhos, os 
quais podem ser prejudicados por estas 
actividades de alojamento, designadamente do 
ponto de vista da tranquilidade, segurança, 
maior desgaste ou mesmo depreciação do valor 
dos seus imóveis. Com efeito, não são apenas os 
proprietários de apartamentos nos centros das 
cidades que podem ser afectados com malas 
dos turistas danificando as partes comuns do 
edifício, campainhas a tocar ou ruído durante a 
noite, avarias nos elevadores, desacatos etc., 
mas também as casas de campo em pacatos 
locais rurais do interior que vêm a sua 
tranquilidade afectada. 

O legislador favorece, com o seu intencional 
silêncio, que o senhorio contra a vontade 
expressa ou presumida dos demais condóminos,  
no intuito de obter maior rendimento, deixe de 
afectar o imóvel a uma utilização habitacional, 
como está previsto no título da propriedade 
h o r i z o n t a l , a r r e n d a n d o - o p a r a u m 
estabelecimento de hospedagem, daí resultando 
que o número de utentes exceda diariamente o 
dos habitantes do edifício, duplicando ou 
triplicando a respectiva carga.

Outra incongruência reside no art.º 15º, em a 
autorização de utilização dos estabelecimentos 
de alojamento local deve permitir a instalação 
de estabelecimentos comerciais ou de 
prestação de serviços, incluindo os de 
restauração e de bebidas. 

Ou seja, para os estabelecimentos a instalar em 
qualquer das modalidades de alojamento local, o 
legislador exige a permissão ou compatibilidade 
do título urbanístico de utilização com a 
actividade comercial ou de restauração e 
bebidas, a qual contrasta com o carácter, no  
mínimo evasivo, para a insta lação de 
estabelecimentos de alojamento local.  

Só as câmaras municipais podem agora travar 
os excessos, considerando que o alojamento  

 No nº 1 enumeram-se as informações, no nº 2 os documentos.18

 Esta figura, claramente inspirada no RJET,  pode ser uma pessoa colectiva (firma) ou uma pessoa singular (nome). 19

Deve indicar também o número de identificação fiscal.  

 Indicando o número de quartos, camas e utentes20

 Art.º 6º, nº 2, alínea d).21
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local - uma modalidade do alojamento turístico 
com igual dignidade formal comparativamente 
aos empreendimentos turísticos -  impõe  um 
título de utilização turística ou, no mínimo, 
comercial, ficando interdita a sua utilização nos 
imóveis em que figure uma simples finalidade 
habitacional , sob pena de a edi l idade 
compactuar com um flagrante desvio ou 
alteração do uso.  

A necessidade de licença de utilização turística, na 
modalidade de alojamento local - especificando se 
é estabelecimento de hospedagem, apartamento 
ou moradia -,  parece ser a melhor solução do 
ponto de vista urbanístico e da tutela dos 
interesses dos proprietários vizinhos.

9) Balcão único electrónico

A mera comunicação prévia, condição sine qua 
non para a instalação de um estabelecimento de 
alojamento local, é realizada exclusivamente 
através do Balcão Único Electrónico  (art.º 5º, nº 22

2), sendo que o documento por ele emitido, no 
qu a l fi g u r a o núme ro d e r e g i s t o do 
estabelecimento de alojamento local, constitui o 
único título válido de abertura ao público (art.º 7º).

Em sentido idêntico, o nº 1 do art.º 31º dispõe 
que a tramitação dos procedimentos e 
formalidades previstas no RJAL é realizada 
informaticamente, através do Balcão Único 
Electrónico, que é acessível através do portal da 
autoridade turística nacional e das câmaras 
municipais. 

Para a eventualidade de não estarem disponíveis 
as plataformas electrónicas, podem utilizar-se 
outros suportes digitais (correio electrónico) 
ou o clássico suporte papel, emitindo a câmara 
municipal um número de registo provisório (nº 2). 

Estas comunicações, à margem do Balcão Único 
Electrónico, servem apenas transitoriamente - ou 
seja, até à atribuição do número de registo 

definitivo - como título de abertura ao público 
(nº 3), e devem também ser remetidas pelas 
câmaras municipais à autoridade turística 
nacional (nº 4). 

O número definitivo só é atribuído após os dados 
da mera comunicação prévia serem inseridos 
no Balcão Único Electrónico, fixando-se um 
prazo de 5 dias úteis para a câmara municipal 
realizar tal operação, a partir do momento em 
que esteja disponível a plataforma electrónica 
(nº 5). 

Como o nº 2 do art.º 17º dispõe que o número 
de registo é obrigatoriamente indicado na 
publicidade, documentação comercial e 
merchandising dos estabelecimentos de 
alojamento local, o nº 6 do art.º 31º vem 
dispensar esta obrigação enquanto não for 
atribuído o número de registo definitivo.

Consagra-se a isenção de taxas para qualquer 
procedimento ou formalidades previstos no 
art.º 31º, maxime para a mera comunicação 
prévia realizada no Balcão Único Electrónico (nº 
7).

10) Vistoria obrigatória pela câmara 
municipal

Uma das inovações relativamente à disciplina 
anterior, respeita à vistoria da câmara municipal 
para verificação do cumprimento dos requisitos 
e x i g i d o s p a r a a i n s t a l a ç ã o d e u m 
estabelecimento de alojamento local.

Na regulamentação do RJET, a vistoria tinha 
carácter facultativo, ou seja, no prazo de 60 dias 
após a apresentação do requerimento, a câmara  
municipal poderia realizá-la . Em caso de 23

incumprimento dos requisitos o registo era  
cancelado, impondo-se a devolução do título.

Diferentemente, na disciplina actual, existe a 
obrigatoriedade da respectiva câmara municipal,  

  Previsto nos artigos 5º e  6º do Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de Julho, que operou a transposição da Directiva 22

Bolkestein.

 Art.º 4º, nº 5 da Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho.23
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nos trinta dias subsequentes à apresentação da 
mera comunicação prévia, realizar uma vistoria 
com o escopo de verificar o cumprimento dos 
elementos que a integram, os quais surgem 
plasmados no art.º 6º .24

Naturalmente que, como o legislador assinala, 
pode a edilidade  aproveitar para exercer outras 
competências urbanísticas no âmbito do RJUE ou 
de qualquer instrumento de gestão territorial.   

Prevê-se no RJAL outra vistoria, desta sorte a 
cargo do Turismo de Portugal, IP, para obstar à 
opção facilitista por esta modalidade alternativa 
de alojamento turístico. Com efeito, a interdição 
do alojamento local quando o estabelecimento 
reúna os requisitos para integrar uma das 
tipologias de empreendimento turístico pode 
ser objecto de uma vistoria da autoridade 
turística nacional, a solicitação da câmara 
municipal (art.º 8º, nº 2).

11) Cancelamento do registo

O cancelamento do registo é da competência 
do p re s i d en t e d a c âmar a mun i c i p a l 
territorialmente competente, assentando em 
qualquer desconformidade decorrente de 
informação ou documento integrante da mera 
comunicação prévia (art.º 9º, nº 1). 

Sem embargo do direito de audição prévia ,  25

implica a imediata cessação da exploração do 
estabelecimento e deve ser comunicada ao 
Turismo de Portugal e à ASAE (idem, nºs 2 e 3).

A necessidade de licença de 
utilização turística, na 
modalidade de alojamento local 
- especificando se é 
estabelecimento de 
hospedagem, apartamento ou 
moradia -,  parece ser a melhor 

solução do ponto de vista 
urbanístico e da tutela dos 
interesses dos proprietários 
vizinhos.

No Capítulo  III surgem os 
requisitos, menos exigentes 
comparativamente à primitiva 
disciplina. A limitação de nove 
quartos e trinta utentes, que 
impende sobre os  
estabelecimentos de 
hospedagem, não abrange os 
hostels.

No RJAL as câmaras municipais 
não podem estabelecer 
requisitos ad meliorandum 
relativamente aos 
estabelecimentos de 
hospedagem.

A disciplina do RJAL relativa aos 
hostels não é exaustiva, 
prevendo-se uma portaria para 
os demais requisitos. Haverá, 
assim, um plano regulamentar.

12) Limites à capacidade

No nº 1 do art.º 11º, fixa-se a capacidade dos 
estabelecimentos de hospedagem, a qual não pode 
exceder nove quartos e 30 utentes. 

A única excepção respeita aos hostels, para os 
quais não é fixada qualquer limitação. 

 Art.º 8º, nº 1. 24

 Consagrada nos artigos 100º a 103º do Código de Procedimento Administrativo. Consiste numa das fases do 25

procedimento administrativo, antecedendo a decisão, traduzindo-se na obrigatoriedade de os administrados 
participarem na feitura da decisão.
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A ratio da solução residirá no limite mínimo de 
10 unidades de alojamento fixado para os 
estabelecimentos hoteleiros . 26

Estabeleceu-se, assim, uma espécie de fronteira, 
de natureza quantitativa, entre as duas formas 
de alojamento.

Nas quantidades mais baixas - até nove quartos -  
seria o campo do alojamento local, a partir de 
dez unidades de alojamento imperam os 
empreendimentos turísticos.

Porventura mais eficaz teria sido fixar um 
número mínimo de noites, por exemplo o 
alojamento local não poderia ter uma duração 
inferior a seis noites . 27

Para os apartamentos, pela circunstância de se 
tratar de uma tipologia cada vez mais frequente 
no mercado turístico mundial, afirma-se o papel 
da intermediação digital bem como a necessidade 
de enquadramento fiscal por forma combater a 
evasão. Nesta segunda modal idade de 
estabelecimentos de alojamento local, não se 
estabelece qualquer restrição ao número de 
utentes, impondo-se tão somente o máximo de 
nove estabelecimentos (nº 2) .   28

No que respeita às moradias, certamente por se 
localizarem fora das grandes cidades e não 
serem actualmente um foco de concorrência 
com os estabelecimentos hoteleiros, não se 
prevê qualquer tipo de limitação. 

Estabelece-se, no entanto, uma disposição 
transitória , exceptuando a aplicabilidade dos 29

limites à capacidade relativamente aos 
estabelecimentos registados aquando da entrada 
em vigor do RJAL , o mesmo  sucedendo 30

relativamente aos empreendimentos turísticos 
que não consigam manter os indispensáveis 
requisitos, os quais são reconvertidos, através 
de mera comunicação prévia, de harmonia com 
o nº 4 do art.º 75º do RJET.

13) Requisitos gerais

Os requisitos gerais dos estabelecimentos de 
alojamento local são fixados no nº 1 do art 12º, 
enquanto os relativos às unidades de alojamento 
constam do nº 2. 

Correspondem, no essencial, ao art. 5º da 
Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho, embora, 
comparativamente, surjam requisitos menos 
exigentes na actual legislação:

- Alínea a) refere adequadas condições de 
conservação e funcionamento das instalações 
e equipamentos em lugar edifícios bem 
conservados no interior e no exterior;

- Não previsão da possibilidade de requisitos ad 
mel iorandum por par te das câmaras 
municipais;

- Idem, uma instalação sanitária por cada três 
quartos.

- Ibidem, arrumação e limpeza da unidade de 
alojamento, mudança de toalhas e roupa da 
cama.  

 Art.º 12º, n º1 RJET.26

 Este problema do alojamento extra-hoteleiro ultrapassa fronteiras, tendo esta solução sido avançada por uma das 27

associações da hotelaria francesa para a denominada locação turística.

 No preâmbulo à alude-se à possibilidade de poderem explorar mais unidades desde que sejam apartamentos 28

turísticos previstos no RJET, ou seja, a tipologia prevista no art.º 14º e cujos requisitos de classificação estão vertidos na 
Portaria nº 327/2008, de 28 de Abril. O art.º 11º, nº 3 fala em sócios comuns o que significa que o regime não se 
aplica às sociedades anónimas, cujos titulares do capital social se designam por accionistas.

  Art.º 33º, nº 5.29

 O art.º 35º estabelece uma vacatio de legis de 90 dias, pelo que o RJAL entrou em vigor em 27 de Novembro de 2014. 30
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Os limites de capacidade são 
um mero paliativo, sendo que 
muito do alojamento local que 
está no terreno teria passado 
tranquilamente por este crivo. 
A “ratio” da solução residirá no 
limite mínimo de 10 unidades 
de alojamento fixado para os 
estabelecimentos hoteleiros 
(art.º 12º/1 RJET). Uma espécie 
de fronteira de natureza 
quantitativa entre as duas 
formas de alojamento, nas 
quantidades inferiores - até 
nove quartos - seria o campo 
do alojamento local, a partir de 
dez unidades de alojamento 
imperam os empreendimentos 
turísticos. Sucede que os 
hostels não estão sujeitos aos 
limites de capacidade (art.º 11º/
1), bem como todos os 
estabelecimentos registados à 
data da entrada em vigor do 
RJAL (art.º 33º/5).

14) Requisitos de segurança

No art 13º figuram os requisitos de segurança 
dos estabelecimentos  de alojamento local, não 
se operando qualquer distinção em razão das 
diferentes modalidades, ou seja, aplicam-se 
indistintamente a estabelecimentos de 
hospedagem, apartamentos ou moradias.

O nº1, uma norma meramente remissiva, estatui 
que os estabelecimentos de alojamento local 
devem cumprir as regras de segurança contra 
riscos de incêndio previstas no Decreto-Lei nº 
220/2008, de 12 de Novembro - diploma que 

estabelece o regime jurídico da segurança 
contra incêndios em edifícios - e sua 
regulamentação . 31

O nº 2 corresponde parcialmente ao nº 2 do 
art.º 7.º da Portaria nº 517/2008, de 25 de 
Junho, outrora aplicável a estabelecimentos com 
capacidade inferior a 50 utentes, mas que o 
RJAL passou para 10 utentes, suprimindo-se o 
manual de instruções de todos os electrodomésticos 
que figurava na regulamentação anterior. 

Transita, assim, da legislação anterior a exigência 
de extintor e manta de incêndio bem como 
equipamento de primeiros socorros acessíveis aos 
utilizadores. O número nacional de emergência 
(112) em local visível constitui a terceira 
exigência que figurava na regulamentação do 
RJET que o RJAL acolhe.
 

15) Estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços

O art.º 15º  relativo à possibilidade de 32

instalação de estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços - incluindo os 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas 
- tão somente nos estabelecimentos de 
hospedagem é mais restrito que o nº 9 do art.º 
3º do RJET que abrangia as três modalidades. 

O legislador acrescenta a necessidade de 
correspondente título urbanístico, ou seja a 
autorização de utilização do edifício em que se 
encontra instalado o estabelecimento de 
hospedagem permitir tal instalação,  exigência 
que, em bom rigor, já decorria da legislação 
urbanística. 

 Regulamento técnico constante da Portaria nº 1532/2008, de 29 de Dezembro.31

 Outra norma inspirada no RJET, mais precisamente no art.º 10º daquele diploma. À semelhança dos 32

empreendimentos turísticos, não existem quaisquer requisitos de natureza turística aplicáveis a estes estabelecimentos 
que observam tão somente a pertinente legislação, designadamente a Lei da Restauração e Bebidas e sua 
regulamentação (Portaria nº 215/2011, de 31 de Maio).
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Portaria nº 517/2008,  de 25 de Junho  RJAL

Estabelecimentos instalados em edifícios bem 
conservados no interior e no exterior 

Apresentar adequadas condições de 
conservação e funcionamento das 
instalações e equipamentos

Estabelecimentos ligados à rede pública de 
abastecimento de água ou dotados de um 
sistema privativo de abastecimento de água 
com origem devidamente controlada

Igual

Estabelecimentos  ligados  à  rede  pública  de 
esgotos  ou  dotados  de  fossas  sépticas 
dimensionadas para a capacidade máxima do 
estabelecimento

Igual

Estabelecimentos dotados de água corrente 
quente e fria

Igual

Estabelecimentos,  no mínimo com uma 
instalação sanitária por cada três quartos, 
dotada de lavatório, retrete e banheira ou 
chuveiro.

Não consagrado

Estabelecimentos com instalações sanitárias 
dispondo de um sistema de segurança que 
garanta privacidade

Igual

Estabelecimentos devem reunir sempre 
condições de higiene e limpeza

Igual

Entidades exploradoras devem prestar aos 
utentes informação sobre as normas de 
funcionamento

Não consagrado

Câmaras municipais podem estabelecer 
requisitos adicionais para a modalidade 
estabelecimento de hospedagem

Não consagrado

Unidades de Alojamento (UA)  com janela ou 
sacada com comunicação direta para o 
exterior que assegure as adequadas 
condições de ventilação e arejamento

Igual

UA dotadas de mobiliário, equipamento e 
utensílios adequados

Igual

UA com sistema que permita vedar a entrada 
de luz exterior

Igual

UA dispor de portas equipadas com um 
sistema de segurança que assegure a 
privacidade dos utentes

Igual

Arrumação e limpeza das UA, bem como a 
mudança de toalhas e roupas de cama, devem 
ter lugar, no mínimo, uma vez por semana e 
sempre que exista uma alteração de utente

Não consagrado



O Capítulo IV disciplina a fase 
de exploração e funcionamento. 
A responsabilidade objectiva 
que recai sobre  o titular da 
exploração do estabelecimento 
de alojamento local e a 
possibilidade  de poderem usar 
na denominação a expressão 
turismo ou turístico constituem 
inovações do RJAL.
Já a obrigatoriedade da placa 
identificativa remonta às 
recentes alterações ao RJET.

16) Titular da exploração

A figura do titular da exploração do 
estabe lec imento de a lo jamento loca l , 
claramente inspirada na legislação dos 
empreendimentos turísticos , surge consagrada 33

no art.º 16º. 

É apl icável a todos estabelecimentos, 
independentemente da respectiva tipologia, 
podendo ser uma pessoa singular ou colectiva 
(nº 2).

Inovadora, comparativamente ao RJET, é a 
instituição de uma responsabilidade objectiva (nº 
3) que recai sobre o titular da exploração.

Deste modo, o titular da exploração responde - 
independentemente da existência de culpa  - 34

pelos danos causados, não só aos utentes do 
estabelecimento, mas também a terceiros, como 
será o caso dos condóminos do edifício onde 
está instalado, v.g. por danos nas partes comuns 
decorrentes da actividade de alojamento.

A responsabilidade objectiva foi pioneiramente 
introduzida na legislação do  turismo, através da 
Directiva 90/314/CEE, responsabilizando os 
operadores turísticos pelas faltas cometidas 
pelos prestadores de serviços, designadamente 
hotéis, companhias de aviação ou transferistas.

O legislador ressalva outras obrigações previstas 
no RJAL que impedem sobre o titular da 
exploração, como será o caso das limitações 
r e l a t i v a s a o n ú m e r o d e u n i d a d e s 
comercializadas ou de utentes ou da idoneidade 
do  edifício para a actividade de alojamento 
turístico. 

17) Identificação e publicidade

Outra norma, inspirada no RJET , é a do art. 35

17º, determinando que estes estabelecimentos 
se identifiquem como alojamento local, não 
p o d e n d o u t i l i z a r a q u a l i fi c a ç ã o d e 
empreendimento turístico ou de qualquer das suas 
tipologias.

Na linha do estatuído no RJET, não podem  os 
estabelecimentos de alojamento local utilizar 
qualquer sistema de classificação (art.º 17º, nº 1).  

Desaparece, porém, a proibição de utilizarem - 
“em caso algum” - a expressão turismo e ou 
turístico, vertida no nº 7 do art.º 3º do RJET, 
mercê da revogação do preceito operada pelo 
RJAL. 

Deste modo, “Hostel Turístico de Lisboa”, 
“Hostel de Turismo do Porto” ou nomes 
semelhantes de estabelecimentos de alojamento 
local, até agora interditos, passam a ser lícitos 
de harmonia com o RJAL.

O nº 2 estabelece regras quanto à publicidade, 
documentação comercial e merchandising, no 

 Art.º 44º RJET.33

 O traço característico da responsabilidade objectiva.34

 Artigos 41º e 42º RJET.35
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sentido destes estabelecimentos indicarem o 
respectivo nome ou logótipo e número de 
registo, interditando-se a sugestão de 
características que não possuam. Por maioria de 
razão, a sugestão de que se integram numas das 
tipologias de empreendimento turístico também 
se encontra vedada.

De harmonia com o nº 3,  a designação de 
hostel é reservada para os estabelecimentos de 
hospedagem que preencham os requisitos do 
art 14º.

18) Obrigatoriedade da placa 
identificativa

No regime originário, instituído em 2008, a 
placa identificativa do alojamento local  tinha 
carácter facultativo. Com efeito, o nº 1 do art. 9º 
da Portaria nº nº 517/2008, de 25 de Junho, 
estatuía que os estabelecimentos de alojamento 
local “podem afixar, no exterior, junto ao acesso 
principal, uma placa identificativa”.

A obrigatoriedade da placa identificativa no 
alojamento local, constitui uma das principais 
inovações das recentes alterações ao RJET,  
surge consagrada no art.º 18º.

Na disciplina anterior, explicitava-se que era a 
câmara municipal quem fornecia a placa. 

Actualmente o legislador não fixa qualquer 
orientação nesse sentido, podendo, assim, a 
mesma ser fornecida por qualquer empresa 
privada, porquanto, diferentemente da placa de 
classificação dos estabelecimentos hoteleiros, 
não se impõe qualquer elemento personalizado 
como o número do registo ou a validade da 
classificação. 

19) Período de funcionamento

Outra norma inspirada no RJET  é a do art.º 36

19º, nos termos da qual os estabelecimentos de 
alojamento local podem estabelecer livremente os 
seus períodos de funcionamento (nº 1).

Relativamente aos estabelecimentos  de 
hospedagem - e tão somente a estes - impõe-se, 
no entanto, a publicitação do período de 
funcionamento quando não funcionem 
ininterruptamente durante todo o ano (n.º 2).

20) Livro de reclamações

A necessidade de os estabelecimentos de 
alojamento local disporem de l ivro de 
reclamações encontra-se prevista no art.º 20º,

Tal como noutras normas da legislação turística, 
como os empreendimentos turísticos, animação, 
restauração e bebidas e agências de viagens, 
remete-se para o regime geral que figura no 
Decreto-Lei º 156/2005, de 15 de Setembro e 
subsequentes alterações.

Este mecanismo de queixa do consumidor, que 
teve a sua génese na actividade turística, é hoje 
objecto de uma disciplina inter-sectorial, 
transversal à actividade empresarial.

21) Fiscalização

Atribui-se à ASAE a fiscalização do RJAL , 37

exceptuando a matéria fiscal que fica 
naturalmente sob a alçada da Autoridade 
Tributária.

O art.º 22º considera como infracção tributária o 
não cumprimento das obrigações fiscais, 

 Art. 49º RJET.36

 Na linha das alterações introduzidas na recente revisão do RJET (art.º 21º, nº 1).37
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decorrentes da actividade prevista no RJAL, 
enumerando-se no art.º 23º as contraordenações.

No art.º 24º prevêem-se três sanções acessórias: 
a apreensão do material, a suspensão até dois 
anos e o encerramento do estabelecimento 
pelo período máximo de dois anos.

O art.º 25º prevê a puniblidade da negligência e 
da tentativa, estabelecendo-se como legislação 
subsidiária o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social.

O produto das coimas é repartido entre o 
Estado e a entidade fiscalizadora (art.º 27º) e 
consagra-se a possibilidade de interdição 
temporária de exploração a decretar pela ASAE. 

22) Eliminação no RJET das normas 
relativas ao alojamento local

A disciplina do alojamento local é, na sua 
totalidade erradicada do RJET, sendo revogados 
os artigos 3.º, a alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º 
e a alínea b) do n.º 1 do artigo 67.º . 38

O mesmo sucede relativamente ao plano 
regulamentar do RJET, que disciplinava 
pormenorizadamente o alojamento local, 
revogando-se a Portaria n.º 517/2008, de 25 de 
Junho .39

Para além da referida revogação, são também 
alteradas várias normas do RJET.  

No art.º 67º RJET, que enumera várias 
contraordenações nas alíneas a) relativa à oferta 
de serviços de alojamento sem título válido, deixa 
de referir-se o alojamento local, o mesmo 
sucedendo na alínea i) relativamente à placa. 

No art.º 70º RJET, que distribui a competência 
sancionatória entre a ASAE e as câmaras 

municipais, deixa de figurar o alojamento local 
que estava cometido a estas últimas. 

Finalmente, o art.º 73º RJET que permite à 
ASAE determinar a interdição de utilização dos 
e m p re e n d i m e n t o s t u r í s t i c o s e d o s 
estabelecimentos de alojamento local deixa de 
referir estes últimos.

Também a normação das agências de viagens é 
alterada, passando a prever como um ilícito 
contraordenacional a oferta e ou reserva em 
estabelecimentos de alojamento local não 
registados (artº 40º, nº 2, alínea b) LAVT). 

Na primitiva versão do inciso legal, figuravam tão 
somente  a oferta e reserva de serviços em 
empreendimentos turísticos, sem título válido 
de abertura e a intermediação na venda dos 
produtos de agentes de animação turística não 
registados.

Não previu o legislador a circunstância de nos 
empreendimentos turísticos a agência de 
viagens poder consultar o RNET e na animação 
turística o RNAAL, mas não dispor de um  
instrumento equivalente neste domínio,  ou seja, 
um registo nacional do alojamento local (RNAL). 
Ponderou-se sua consagração, mas a ideia foi 
abandonada durante os trabalhos preparatórios 
inexistindo, assim, um meio expedito para as 
agências de viagens verificarem se não estão a 
cometer um ilícito contraordenacional quando 
efectuam uma determinada reserva. 

 Art.º 34º, nº 1.38

Idem, nº 2.39
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Decreto-Lei n.º 128/2014,  
de 29 de agosto
A figura do alojamento local foi criada pelo Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de 
março  [RJET],  alterado  pelos  Decretos-Leis  n.os  228/2009,  de  14  de 
setembro, e 15/2014, de 23 de janeiro, para permitir a prestação de serviços 
de  alojamento  temporário  em  estabelecimentos  que  não  reunissem  os 
requisitos legalmente exigidos para os empreendimentos turísticos.

Tal realidade viria a ser regulamentada através da Portaria n.º 517/2008, de 
25 de junho, entretanto alterada pela Portaria n.º 138/2012, de 14 de maio, 
que,  no  seguimento  da  transposição  da  Diretiva  n.º  2006/123/CE,  do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006 [Directiva 
Bolkestein ou Directiva dos Serviços], pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de 
julho, veio consagrar a possibilidade de inscrição dos estabelecimentos de 
alojamento local através do Balcão Único Eletrónico [arts 5º/2, 7º, 31º e 33º/
1].

Assim, a Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho [PtAL], veio prever três tipos 
de estabelecimentos de alojamento local, a saber, o apartamento, a moradia e 
os estabelecimentos de hospedagem [art.º 3º/1 RJET], estabelecendo alguns 
requisitos mínimos de segurança e higiene.

Com a referida Portaria procurou-se enquadrar uma série de realidades que 
ofereciam serviços  de  alojamento  a  turistas  sem qualquer  formalismo e  à 
margem  da  lei,  acautelando,  ao  mesmo  tempo,  que  alguns  dos 
empreendimentos  extintos  pelo  Decreto-Lei  n.º  39/2008,  de  7  de  março 
[RJET] (nomeadamente, pensões, motéis, albergarias e estalagens) [moradias 
turísticas]  e  que  não  reuniam  condições  para  serem  empreendimentos 
turísticos, pudessem ainda assim continuar a prestar serviços de alojamento, 
por  forma a  evitar  o  respetivo  encerramento com todas  as  consequências 
negativas associadas.

Sucede,  no  entanto,  que  a  dinâmica  do  mercado  da  procura  e  oferta  do 
alojamento  fez  surgir  e  proliferar  um  conjunto  de  novas  realidades  de 
alojamento que, sendo formalmente equiparáveis às previstas na Portaria n.º 
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517/2008, de 25 de junho, determinam, pela sua importância turística, pela 
confirmação  de  que  se  não  tratam  de  um  fenómeno  passageiro  e  pela 
evidente relevância fiscal, uma atualização do regime aplicável ao alojamento 
local.

Essa atualização, precisamente porque estas novas realidades surgem agora, 
não  como um fenómeno residual,  mas  como um fenómeno consistente  e 
global, passa, não só pela revisão do enquadramento que lhes é aplicável, 
mas, igualmente, pela criação de um regime jurídico próprio, que dê conta, 
precisamente, dessa circunstância.

Por  isso mesmo,  aliás,  o  Decreto-Lei  n.º  15/2014,  de 23 de janeiro,  que 
procedeu à segunda alteração ao regime jurídico da instalação, exploração e 
funcionamento dos empreendimentos turísticos,  aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 39/2008, de 7 de março [RJET],  que havia sido anteriormente alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro, assumiu a necessidade de 
autonomizar a figura do alojamento local em diploma próprio, de forma a 
melhor  adaptar  à  realidade  a  ainda  recente  experiência  desta  figura  no 
panorama da oferta de serviços de alojamento.

É o que agora se faz com a aprovação do presente decreto-lei, o qual eleva a 
figura do alojamento local  de categoria  residual  para  categoria  autónoma, 
reconhecendo a sua relevância turística e inaugurando um tratamento jurídico 
próprio.

Desta forma, as figuras dos empreendimentos turísticos e do alojamento local 
passam a ser duas figuras devidamente autónomas e recortadas, vedando-se 
a possibilidade de colocação sob a figura e regime do alojamento local de 
empreendimentos  que  cumprem  com  os  requisitos  dos  empreendimentos 
turísticos [art.º 2º/2].

Esta autonomização pretende assim assegurar que a produtos distintos se 
aplicam  regimes  jurídicos  distintos,  tratando  de  forma  igual  o  que  é 
materialmente igual.

Mantêm -se as três tipologias de alojamento local (o apartamento, a moradia 
e os estabelecimentos de hospedagem) [art.º 3º/1], pese embora quanto aos 
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apartamentos e aos estabelecimentos de hospedagem se tenha procedido, 
com motivações distintas, a alterações.

No  caso  dos  estabelecimentos  de  hospedagem,  cujo  regime  é  atualizado, 
preveem-se ainda requisitos particulares para os «hostels» [arts. 3º/5, 11º/1 
e  14º],  para  os  quais  se  exigem especiais  características.  Sem entrar  em 
pormenores  que  impeçam  o  desenvolvimento  e  inovação  do  produto, 
procurou-se sobretudo enquadrar juridicamente e preservar uma figura que 
se impôs turisticamente.

No  caso  dos  apartamentos,  uma  tipologia  cada  vez  mais  frequente  no 
mercado  turístico  mundial,  amplificada  pela  publicitação  e  intermediação 
digital, o presente decreto-lei mantém e pugna por uma importante margem 
de  liberdade  no  que  diz  respeito  à  oferta  do  serviço,  mas  enquadra 
fiscalmente a sua exploração em prestação de serviços de alojamento, assim 
impedindo que tal atividade se desenvolva num contexto de evasão fiscal. O 
presente decreto -lei deixa ainda claro que cada titular de exploração só pode 
explorar, por edifício, o máximo de nove unidades [art.º 11º/2], sem prejuízo 
de poder explorar mais unidades desde que o faça ao abrigo do regime fixado 
para os apartamentos turísticos [art.º 14º RJET] previsto no Decreto -Lei n.º 
39/2008, de 7 de março, de acordo com as alterações que foram introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro.

Também  no  que  concerne  à  segurança  contra  risco  de  incêndio  são 
consagradas  especificidades  para  os  estabelecimentos  de  alojamento  local 
com  menos  de  10  utentes  [art.º  10º/2],  para  os  quais  se  estabeleceram 
requisitos mínimos a observar.

No que respeita às competências de fiscalização e de aplicação de sanções 
[art.º 21º] concretizam-se as alterações já efetuadas pelo Decreto -Lei n.º 
15/2014, de 23 de janeiro [art.º 70º/1/a) RJET], ao Decreto -Lei n.º 39/2008, 
de  7  de  março,  atribuindo  tais  competências  à  Autoridade  de  Segurança 
Alimentar e Económica.

Foram  ouvidos  os  órgãos  de  governo  próprio  das  Regiões  Autónomas,  a 
Confederação do Turismo Português,  a  Associação Nacional  de  Municípios 
Portugueses e a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
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Foi promovida a audição do Conselho Nacional do Consumo.

Assim:

Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei  n.º 39/2008, de 7 de 
março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 228/2009, de 14 de setembro, e 
15/2014,  de  23  de  janeiro,  e  da  alínea  a)  do  n.º  1  do  artigo  198.º  da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O  presente  decreto-lei  estabelece  o  regime  jurídico  da  exploração  dos 
estabelecimentos de alojamento local [RJAL].

Artigo 2.º
Noção de estabelecimento de alojamento local

1  —  Consideram-se  «estabelecimentos  de  alojamento  local»  aqueles  que 
prestem serviços de alojamento temporário a turistas, mediante remuneração 
[arts 2º/2/b) e 3º/1 RJET], e que reúnam os requisitos previstos no presente 
decreto-lei.
2 — É proibida a exploração como estabelecimentos de alojamento local de 
estabelecimentos  que  reúnam  os  requisitos  para  serem  considerados 
empreendimentos  turísticos  [artº  4º  RJET],  nos  termos  do  Decreto-Lei  n.º 
39/2008, de 7 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 228/2009, de 14 
de setembro, e 15/2014, de 23 de janeiro  [artº 21º/3].

Artigo 3.º
Modalidades

1 — Os estabelecimentos de alojamento local devem integrar -se numa das 
seguintes modalidades [arts 3º/1 RJET e 2º/1 PtAL]:
a) Moradia [nº 2];
b) Apartamento [preâmbulo, nº 3];
c) Estabelecimentos de hospedagem [nº 4].
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2 — Considera -se «moradia» o estabelecimento de alojamento local cuja 
unidade de alojamento é constituída por um edifício autónomo, de caráter 
unifamiliar [artº 2º/2 PtAL].
3 — Considera -se «apartamento» o estabelecimento de alojamento local cuja 
unidade de alojamento é constituída por uma fração autónoma de edifício 
[artº 2º/3 PtAL] ou parte de prédio urbano suscetível de utilização 
independente.
4 — Considera -se «estabelecimento de hospedagem» o estabelecimento de 
alojamento local cujas unidades de alojamento são constituídas por quartos 
[artº 2º/4 PtAL].
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 33.º, os estabelecimentos de 
hospedagem podem utilizar a denominação «hostel» se obedecerem aos 
requisitos previstos no artigo 14.º, que acrescem aos requisitos previstos 
para os demais estabelecimentos.

Artigo 4.º
Prestação de serviços de alojamento

1 — Para todos os efeitos, a exploração de estabelecimento de alojamento 
local corresponde ao exercício, por pessoa singular [artº 66º segs. Código 
Civil] ou coletiva [artº 157º segs. Código Civil], da atividade de prestação de 
serviços de alojamento.
2 — Presume -se existir exploração e intermediação de estabelecimento de 
alojamento local quando um imóvel ou fração deste:
a) Seja publicitado, disponibilizado ou objeto de intermediação, por qualquer 
forma, entidade ou meio, nomeadamente em agências de viagens e turismo 
[artº 1º/3  LAVT] ou sites da Internet, como alojamento para turistas ou como 
alojamento temporário; ou
b) Estando mobilado e equipado, neste sejam oferecidos ao público em geral, 
além de dormida, serviços complementares ao alojamento, nomeadamente 
limpeza ou receção, por períodos inferiores a 30 dias [artº 43º/2 RJET].
3 — A presunção referida no número anterior pode ser ilidida nos termos 
gerais de direito [artº 350º/2 Código Civil], designadamente mediante 
apresentação de contrato de arrendamento urbano devidamente registado nos 
serviços de finanças.

CAPÍTULO II
Registo de estabelecimentos
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Artigo 5.º
Registo

1 — O registo de estabelecimentos de alojamento local é efetuado mediante 
mera comunicação prévia [arts 7º LAVT, 4º/1 LRB e 11º LAT]  dirigida ao 
Presidente da Câmara Municipal [arts. 6º e 9º] territorialmente competente, 
nos termos do artigo seguinte.
2 — A mera comunicação prévia  [artº 6º] é realizada exclusivamente através 
do Balcão Único Eletrónico [arts 7º, 31º e 33º/1] previsto no artigo 6.º do 
Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho [transposição da Directiva 
Bolkestein], que confere a cada pedido um número, o qual constitui, para 
efeitos do presente decreto -lei, o número de registo do estabelecimento de 
alojamento local [art.º 7º], e que remete automaticamente a comunicação ao 
Turismo de Portugal, I. P.  [arts. 6º/6, 8º/2, 9º/3, 10º, 21º/3, 31º/1 e 33º/4], 
para os efeitos previstos no artigo 10.º.
3 — A mera comunicação prévia é obrigatória e condição necessária para a 
exploração de estabelecimentos de alojamento local.

Artigo 6.º
Mera comunicação prévia

1 — Da mera comunicação prévia dirigida ao Presidente da Câmara Municipal 
[arts. 5º/1 e 9º] devem obrigatoriamente constar as seguintes informações:
a) A autorização de utilização [arts. 15º/1 e 21/2 º] ou título de utilização 
válido do imóvel;
b) A identificação do titular da exploração do estabelecimento [arts. 10º/1 e 
16º], com menção do nome ou firma e do número de identificação fiscal;
c) O endereço do titular da exploração do estabelecimento;
d) Nome  [arts. 10º/1 e 17º] adotado pelo estabelecimento e seu endereço;
e) Capacidade [arts. 10º/1, 11º, 12º/1/c) e 13º/2] (quartos, camas e utentes) 
do estabelecimento;
f) A data pretendida de abertura ao público;
g) Nome, morada e número de telefone de pessoa a contactar em caso de 
emergência.
2 — A mera comunicação prévia deve obrigatoriamente ser instruída com os 
seguintes documentos:
a) Cópia simples do documento de identificação do titular da exploração do 
estabelecimento [art.º 16º], no caso de este ser pessoa singular, ou indicação 
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do código de acesso à certidão permanente do registo comercial, no caso de 
este ser pessoa coletiva;
b) Termo de responsabilidade, subscrito pelo titular da exploração do 
estabelecimento, assegurando a idoneidade do edifício ou sua fração 
autónoma para a prestação de serviços de alojamento e que o mesmo respeita 
as normas legais e regulamentares aplicáveis;
c) Cópia simples da caderneta predial urbana referente ao imóvel em causa, 
no caso de o requerente ser proprietário do imóvel;
d) Cópia simples do contrato de arrendamento e, caso do contrato não conste 
prévia autorização para a prestação de serviços de alojamento ou 
subarrendamento, documento autenticado contendo tal autorização do 
senhorio do imóvel, no caso de o requerente ser arrendatário do imóvel;
e) Cópia simples da declaração de início ou alteração de atividade do titular da 
exploração do estabelecimento para o exercício da atividade de prestação de 
serviços de alojamento correspondente à secção I, subclasses 55201 ou 
55204 da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, apresentada 
junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
3 — O titular da exploração do estabelecimento é obrigado a manter 
atualizados todos os dados comunicados, por qualquer meio legalmente 
admissível, devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 10 dias 
após a ocorrência de qualquer alteração [artº 23º/1/d)].
4 — A cessação da exploração do estabelecimento de alojamento local deve 
ser comunicada por qualquer meio legalmente admissível ao Presidente da 
Câmara Municipal no prazo máximo de 60 dias após a sua ocorrência [artº 
23º/1/d)].
5 — As declarações ou termos de responsabilidade assinados pelo titular da 
exploração do estabelecimento de alojamento local que não correspondam à 
verdade são puníveis nos termos do artigo 256.º do Código Penal.
6 — A mera comunicação prévia e as comunicações previstas nos n.os 3 e 4 
são remetidas em simultâneo para o Turismo de Portugal, I. P., e estão isentas 
de taxas.

Artigo 7.º
Título de abertura ao público

O documento emitido pelo Balcão Único Eletrónico [art.º 31º] dos serviços 
contendo o número de registo do estabelecimento de alojamento local 
constitui o único título válido de abertura ao público.
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Artigo 8.º
Vistoria

1 — A câmara municipal territorialmente competente realiza, no prazo de 30 
dias após a apresentação da mera comunicação prévia, uma vistoria para 
verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 6.º, sem 
prejuízo dos demais poderes de fiscalização que legalmente
lhe assistem.
2 — A câmara municipal pode solicitar ao Turismo de Portugal, I. P., a 
qualquer momento, a realização de vistorias para a verificação do 
cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 2.º

Artigo 9.º
Cancelamento do registo

1 — O Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente pode, 
existindo qualquer desconformidade em relação a informação ou documento 
constante da mera comunicação prévia, cancelar o registo.
2 — O cancelamento do registo determina a imediata cessação da exploração 
do estabelecimento, sem prejuízo do direito de audiência prévia.
3 — O cancelamento do registo deve ser imediatamente comunicado pela 
câmara municipal territorialmente competente ao Turismo de Portugal, I. P., e 
à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Artigo 10.º
Informação

1 — A informação remetida ao Turismo de Portugal, I. P., nos termos do n.º 2 
do artigo 5.º e do artigo 6.º, designadamente o nome e a capacidade do 
estabelecimento, o artigo matricial do prédio no qual se encontra instalado o 
estabelecimento, o nome ou firma e o número de identificação fiscal do 
requerente, e, se distinto do requerente, o nome ou firma e o número de 
identificação fiscal do titular da exploração do estabelecimento, é enviada, 
semestralmente, pelo Turismo de Portugal, I. P., à AT, nos termos definidos 
por protocolo a celebrar entre estas entidades.
2 — Antes da celebração do protocolo referido no número anterior o seu 
conteúdo deve ser comunicado à Comissão Nacional de Proteção de Dados 
para efeitos de emissão de parecer prévio.
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3 — A câmara municipal territorialmente competente garante ao titular de 
dados o exercício dos direitos de acesso, retificação e eliminação, bem como 
o dever de velar pela legalidade da consulta ou da comunicação de
informação, nos termos e para os efeitos do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 
26 de outubro.
4 — A troca de informação referida nos números anteriores é efetuada via 
Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública.
5 — O Turismo de Portugal, I. P., disponibiliza no seu sítio na Internet 
informação sobre os estabelecimentos de alojamento local.

CAPÍTULO III
Requisitos

Artigo 11.º
Capacidade 
[art.º 33º/5]

1 — A capacidade máxima dos estabelecimentos de alojamento local, com 
exceção dos qualificados como «hostel» [artº 14º], é de nove quartos e 30 
utentes [artº 23º/1/e)].
2 — Cada proprietário, ou titular de exploração de alojamento local, só pode 
explorar, por edifício, o máximo de nove estabelecimentos de alojamento 
local na modalidade de apartamento [artº 23º/1/e)].
3 — Para o cálculo de exploração referido no número anterior, consideram -
se os estabelecimentos de alojamento local na modalidade de apartamento 
registados em nome do cônjuge, descendentes e ascendentes do proprietário 
ou do titular de exploração e bem assim os registados em nome de pessoas 
coletivas distintas em que haja sócios comuns.

Artigo 12.º
Requisitos gerais 

[artº 23º/1/f)]
1 — Os estabelecimentos de alojamento local devem obedecer aos seguintes 
requisitos:
a) Apresentar adequadas condições de conservação e funcionamento das 
instalações e equipamentos;
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b) Estar ligados à rede pública de abastecimento de água ou dotados de um 
sistema privativo de abastecimento de água com origem devidamente 
controlada;
c) Estar ligados à rede pública de esgotos ou dotados de fossas sépticas 
dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento;
d) Estar dotados de água corrente quente e fria.
2 — As unidades de alojamento dos estabelecimentos de alojamento local 
devem:
a) Ter uma janela ou sacada com comunicação direta para o exterior que 
assegure as adequadas condições de ventilação e arejamento;
b) Estar dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados;
c) Dispor de um sistema que permita vedar a entrada de luz exterior;
d) Dispor de portas equipadas com um sistema de segurança que assegure a 
privacidade dos utentes.
3 — As instalações sanitárias dos estabelecimentos de alojamento local 
devem dispor de um sistema de segurança que garanta privacidade.
4 — Os estabelecimentos de alojamento local devem reunir sempre condições 
de higiene e limpeza.

Artigo 13.º
Requisitos de segurança 

[artº 23º/1/f)]
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os estabelecimentos de 
alojamento local devem cumprir as regras de segurança contra riscos de 
incêndio, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro, e do regulamento técnico constante da Portaria n.º 1532/2008, de 
29 de dezembro.
2 — O disposto no número anterior não se aplica aos estabelecimentos de 
alojamento local que tenham capacidade inferior a 10 utentes, os quais 
devem possuir:
a) Extintor e manta de incêndio acessíveis aos utilizadores;
b) Equipamento de primeiros socorros acessível aos utilizadores;
c) Indicação do número nacional de emergência (112) em local visível aos 
utilizadores.

Artigo 14.º
«Hostel» 
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[arts. 3º/5, 11º/1, 16º/3, 23º/1/f) e 33º/6]

1 — Só podem utilizar a denominação «hostel», os estabelecimentos de 
alojamento local previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º cuja unidade de 
alojamento, única ou maioritária, seja o dormitório.
2 — Os dormitórios são constituídos por um número mínimo de quatro 
camas.
3 — O número de camas dos dormitórios pode ser inferior a quatro se as 
mesmas forem em beliche.
4 — Os restantes requisitos dos «hostels» são aprovados por portaria do 
membro do Governo responsável pela área do turismo.

Artigo 15.º
Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços

Nos estabelecimentos de alojamento local referidos na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 3.º e desde que a autorização de utilização o permita, podem instalar -
se estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, incluindo os de 
restauração e de bebidas, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos 
específicos previstos na demais legislação aplicável a estes estabelecimentos.

CAPÍTULO IV
Exploração e funcionamento

Artigo 16.º
Titular da exploração do estabelecimento de alojamento local

 [arts. 44º e 47º RJET]
1 — 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.
2 — O titular da exploração do estabelecimento de alojamento local pode ser 
uma pessoa singular ou coletiva.
3 — Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente decreto -lei, o 
titular da exploração do estabelecimento de alojamento local responde, 
independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos 
destinatários dos serviços ou a terceiros, decorrentes da atividade de 
prestação de serviços de alojamento, em desrespeito ou violação do termo de 
responsabilidade referido na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º.
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Artigo 17.º

Identificação e publicidade 
[artº 23º/1/g)]

1 — Os estabelecimentos previstos no presente decreto-lei 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 
[art.º 3º/7 RJET].
2 — A publicidade, a documentação comercial e o merchandising dos 
estabelecimentos de alojamento local devem indicar o respetivo nome ou 
logótipo e número de registo [art.º 31º/6], não podendo sugerir 
características que os estabelecimentos não possuam  [art.º 42º/1 RJET] nem 
sugerir que os mesmos se integram num dos tipos de empreendimentos 
turísticos previstos no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 228/2009, de 14 de setembro, e 15/2014, de 23 de 
janeiro.
3 — Apenas os estabelecimentos de hospedagem que reúnam os requisitos 
previstos no artigo 14.º podem utilizar a denominação «hostel» no seu nome, 
publicidade, documentação comercial e merchandising  [art.º 41º/2 RJET].

Artigo 18.º
Placa identificativa 

1 — Nos estabelecimentos de alojamento local previstos na alínea c) do n.º 1 
do artigo 3.º é obrigatória a afixação, no exterior, junto à entrada principal, 
de uma placa identificativa  [artº 23º/1/h), art.º 36º/7 RJET].
2 — O modelo e as características da placa identificativa constam do anexo ao 
presente decreto-lei [art.º 36º/8 RJET].

Artigo 19.º
Período de funcionamento

[artº 49º RJET]
1 — Sem prejuízo de disposição legal ou contratual, os estabelecimentos de 
alojamento local podem estabelecer livremente os seus períodos de 
funcionamento.
2 — O período de funcionamento dos estabelecimentos de alojamento local 
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º deve ser devidamente publicitado 
[artº 23º/1/i)], exceto quando o estabelecimento esteja aberto todos os dias 
do ano.
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Artigo 20.º
Livro de reclamações

[artº 51º RJET]
1  —  Os  estabelecimentos  de  alojamento  local  devem  dispor  de  livro  de 
reclamações  nos  termos  e  condições  estabelecidos  no  Decreto  -Lei  n.º 
156/2005, de 15 de setembro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 317/2007, 
de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 317/2009, de 30 de  outubro, 
e 242/2012, de 7 de novembro.
2 — O original da folha de reclamação é enviado à ASAE, nos termos previstos 
na legislação referida no número anterior.

CAPÍTULO V
Fiscalização e sanções

Artigo 21.º
Fiscalização

1  — Compete  à  ASAE  fiscalizar  o  cumprimento  do  disposto  no  presente 
decreto -lei, bem como instruir os respetivos processos e aplicar as respetivas 
coimas e sanções acessórias.
2  —  Compete  à  AT  fiscalizar,  nos  termos  da  legislação  em  vigor,  o 
cumprimento  das  obrigações  fiscais  decorrentes  da  atividade  exercida  ao 
abrigo do presente decreto-lei, nomeadamente através do uso da informação 
recebida nos termos do artigo 10.º
3 — A ASAE pode solicitar ao Turismo de Portugal, I. P., a qualquer momento, 
a realização de vistorias para a verificação do cumprimento do estabelecido 
no n.º 2 do artigo 2.º
4 — Se da vistoria referida no número anterior ou no n.º 2 do artigo 8.º se 
concluir pelo incumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 2.º, o Turismo 
de Portugal, I. P.,fixa um prazo não inferior a 30 dias, prorrogável, para que o 
estabelecimento  inicie  o  processo  de  autorização  de  utilização  para  fins 
turísticos legalmente exigido.
5  —  Findo  o  prazo  fixado  nos  termos  do  número  anterior  sem  que  o 
estabelecimento tenha iniciado o processo de autorização de utilização para 
fins  turísticos,  o  Turismo  de  Portugal,  I.  P.,informa  a  ASAE  para  os  fins 
previstos no artigo 28.º, a câmara municipal territorialmente competente e a 
AT.
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Artigo 22.º

Infrações tributárias
O não cumprimento das obrigações fiscais decorrentes da atividade exercida 
ao abrigo do presente decreto -lei constitui infração tributária, nos termos 
previstos no Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 
15/2001, de 5 de junho.

Artigo 23.º
Contraordenações

1 — Constituem contraordenações:
a) A oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de estabelecimentos 
de alojamento local não registados ou com registos desatualizados;
b) A oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de 
estabelecimentos de alojamento local em violação, desrespeito ou 
incumprimento:
i) Do contrato de arrendamento;
ii) Da autorização de exploração;
c) A prática de atos de angariação de clientela para estabelecimentos de 
alojamento local não registados ou com registos desatualizados;
d) A violação do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º;
e) A violação do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º;
f) O não cumprimento pelo estabelecimento de alojamento local dos 
requisitos previstos nos artigos 12.º
a 14.º;
g) A violação das regras de identificação e publicidade, nos termos previstos 
no artigo 17.º;
h) A não afixação no exterior da placa identificativa tal como previsto no 
artigo 18.º;
i) A não publicitação do período de funcionamento tal como previsto no artigo 
19.º;
j) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 33.º
2 — As contraordenações previstas nas alíneas a) a e) do número anterior são 
punidas com coima de € 2500 a € 3740,98 no caso de pessoa singular, e de € 
25 000 a € 35 000, no caso de pessoa coletiva.
3 — As contraordenações previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 são punidas 
com coima de € 125 a € 3250, no caso de pessoa singular, e de € 1250 a € 
32500, no caso de pessoa coletiva.
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4 — As contraordenações previstas nas alíneas h) a j) do n.º 1 são punidas 
com coima de €50 a € 750, no caso de pessoa singular, e de € 250 a € 7500, 
no caso de pessoa coletiva.

Artigo 24.º
Sanções acessórias

Em função da gravidade e da culpa do agente, podem ser aplicadas as 
seguintes sanções acessórias:
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.

Artigo 25.º
Negligência e tentativa

1 — A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos das coimas 
reduzidos para metade.
2 — A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação 
consumada, especialmente atenuada.

Artigo 26.º
Regime subsidiário

Às contraordenações previstas no presente decreto-lei aplica-se o regime 
geral do ilícito de mera ordenação social, constante do Decreto -Lei n.º 
433/82, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 356/89, de 17 
de outubro, 244/95, de 14 de setembro, e 323/2001, de 17 de dezembro, e 
pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

Artigo 27.º
Produto das coimas

O produto das coimas aplicadas reverte:
a) 60 % para o Estado;
b) 40 % para a entidade fiscalizadora.

Artigo 28.º



�34
Interdição de exploração

A ASAE é competente para determinar a interdição temporária da exploração 
dos estabelecimentos de alojamento local, na sua totalidade ou em parte, nos 
termos do n.º 5 do artigo 21.º ou quando a falta de cumprimento das 
disposições legais aplicáveis puser em causa a segurança dos utilizadores ou 
a saúde pública, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras 
entidades.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

Artigo 29.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março

Os artigos 67.º, 70.º e 73.º do Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 228/2009, de 14 de setembro, e 15/2014, 
de 23 de janeiro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 67.º
[…]
1 — […]:
a) A oferta de serviços de alojamento turístico sem
título válido de abertura;
b) [Revogada];
c) […];
d) […];
e) […];
f) […];
g) […];
h) […];
i) A não afixação ou a afixação fora de prazo, no exterior, da placa 
identificativa da classificação do
empreendimento turístico, tal como previsto nos n.os 7 e 8 do artigo 36.º;
j) […];
k) […];
l) […];
m) […];
n) […];
o) […];
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p) […];
q) […];
r) […];
s) […];
t) […];
u) […];
v) […];
x) […];
z) […];
aa) […];
bb) […];
cc) […];
dd) […].
2 — […].
3 — […].
4 — […].
5 — […].

Artigo 70.º
[…]

1 — […]:
a) À ASAE relativamente aos empreendimentos turísticos referidos nas alíneas 
a) a f) do n.º 1 do artigo 4.º;
b) Às câmaras municipais, relativamente aos empreendimentos turísticos 
referidos na alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º
2 — […].

Artigo 73.º
[…]

A ASAE é competente para determinar a interdição temporária do 
funcionamento dos empreendimentos turísticos, na sua totalidade ou em 
parte, quando a falta de cumprimento das disposições legais aplicáveis puser 
em causa a segurança dos utilizadores ou a saúde
pública, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades.»

Artigo 30.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 61/2011, de 6 de maio
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O artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 199/2012, de 24 de agosto, e 26/2014, de 14 de 
fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 40.º
[…]
1 — […].
2 — […]:
a) […];
b) A oferta e reserva de serviços em empreendimentos turísticos sem título 
válido de abertura, e em estabelecimentos de alojamento local não registados, 
bem como a intermediação na venda de produtos de agentes de animação 
turística não registados.
3 — […].
4 — […].
5 — […].
6 — […].»

Artigo 31.º
Sistema informático

1 — A tramitação dos procedimentos e formalidades previstos no presente 
decreto -lei é realizada informaticamente com recurso ao Balcão Único 
Eletrónico previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 
de julho, acessível através do Balcão Único Eletrónico, nos sítios na Internet 
do Turismo de Portugal, I. P., e das câmaras municipais.
2 — Quando, por motivos de indisponibilidade das plataformas eletrónicas, 
não for possível o cumprimento do disposto no número anterior, as 
comunicações podem decorrer com recurso a outros suportes digitais, ou 
com recurso a papel, sendo concedido um número de registo provisório pela 
câmara municipal territorialmente competente.
3 — O comprovativo de entrega de qualquer uma das comunicações referidas 
no número anterior e, quando atribuído, o número de registo provisório, 
servem para os efeitos previstos no artigo 7.º até à disponibilização do 
número de registo referido no n.º 5.
4 — No caso previsto no n.º 2 a comunicação deve ser simultaneamente 
remetida para o Turismo de
Portugal, I. P.
5 — O número definitivo é atribuído após inserção dos dados constantes da 
mera comunicação prévia no Balcão Único Eletrónico, pela câmara municipal 
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territorialmente competente, no prazo de cinco dias úteis a contar da 
cessação da indisponibilidade.
6 — Até à atribuição do número de registo definitivo os estabelecimentos de 
alojamento local estão dispensados da obrigação de indicação do número de 
registo na sua publicidade [art.º 17º/2], sem prejuízo do cumprimento das 
restantes obrigações previstas no n.º 2 do artigo 17.º
7 — Os procedimentos e formalidades previstos no presente artigo estão 
isentos de taxas.

Artigo 32.º
Regiões Autónomas 

[artº 78º RJET]
1 — O regime previsto no presente decreto -lei é aplicável às Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo das adaptações 
decorrentes da estrutura própria da administração regional autónoma.
2 — O produto das coimas cobradas nas Regiões Autónomas no âmbito da 
aplicação do presente decreto -lei, na percentagem correspondente ao 
Estado, constitui receita própria das Regiões Autónomas.

Artigo 33.º
Disposições transitórias

1 — O número de registo do alojamento local previsto no n.º 2 do artigo 5.º é 
disponibilizado pelo Balcão Único Eletrónico no prazo de 30 dias após a 
entrada em vigor do presente decreto -lei.
2 — No caso dos estabelecimentos de alojamento local registados à data da 
entrada em vigor do presente decreto-lei, nos termos da Portaria n.º 
517/2008, de 25 de junho, alterada pela Portaria n.º 138/2012, de 14 de 
maio, as câmaras municipais territorialmente competentes ficam responsáveis 
pela inserção dos dados necessários no Balcão Único Eletrónico e pela 
disponibilização aos respetivos
titulares de um novo número de registo.
3 — Até à disponibilização do novo número de registo os estabelecimentos de 
alojamento local referidos no número anterior estão dispensados da 
obrigação de indicação do número de registo na sua publicidade, sem 
prejuízo do cumprimento das restantes obrigações previstas no n.º 2 do 
artigo 17.º
4 — Os titulares dos estabelecimentos de alojamento local referidos no n.º 2, 
que ainda não o tenham feito, devem, no prazo de 30 dias após a entrada em 
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vigor do presente decreto-lei, apresentar a documentação prevista na alínea 
e) do n.º 2 do artigo 6.º, junto da câmara municipal territorialmente 
competente, que a remete ao Turismo de Portugal, I. P., para os efeitos 
previstos no artigo 10.º, não
lhes sendo aplicáveis os restantes requisitos previstos nos n.os 1 e 2 do 
artigo 6.º  [artº 23º/1/h)]

5 — Os requisitos previstos no artigo 11.º não se aplicam aos 
estabelecimentos de alojamento local referidos no n.º 2, bem como àqueles 
que venham a registar-se nos termos do n.º 4 do artigo 75.º do Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelos Decretos -Leis n.os 228/2009, de 
14 de setembro, e 15/2014, de 23 de janeiro.
6 — Os estabelecimentos de alojamento local referidos no n.º 2 que utilizem 
já a denominação «hostel» dispõem do prazo de cinco anos, a contar da data 
da entrada em vigor do presente decreto -lei, para se conformarem com os 
requisitos previstos no artigo 14.º

Artigo 34.º
Norma revogatória

1 — São revogados o artigo 3.º, a alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º e a alínea 
b) do n.º 1 do artigo 67.º, todos do Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de março 
[RJET], alterado pelos Decretos-Leis n.os 228/2009, de 14 de setembro, e 
15/2014, de 23 de janeiro.
2 — É revogada a Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, alterada pela 
Portaria n.º 138/2012, de 14 de maio.

Artigo 35.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de junho de 2014. 
— Pedro Passos Coelho — Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque 
— Leonardo
Bandeira de Melo Mathias — Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva.
Promulgado em 21 de agosto de 2014.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 26 de agosto de 2014.
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O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o n.º 2 do artigo 18.º)
A placa identificativa dos estabelecimentos de alojamento
local é de material acrílico cristal transparente, extrudido e polido, com 10 
mm de espessura, devendo
observar as seguintes características:
a) Dimensão de 200 mm °— 200 mm;
b) Tipo de letra Arial 200, de cor azul escura
(pantone 280);
c) Aplicação com a distância de 50 mm da parede, através
de parafusos de aço inox em cada canto, com 8 mm
de diâmetro e 60 mm de comprimento.

Modelo da Placa Identificativa
(Alojamento Local)
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