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1- Definição da atividade de Alojamento Local 
 

Nos termos do Decreto-Lei nº 218/2014, de 29 de agosto são considerados 

estabelecimentos de Alojamento Local - AL, as moradias, apartamentos e 

estabelecimentos de hospedagem que dispondo de autorização de utilização, prestem 

serviços de alojamento temporário, mediante remuneração, mas não reúnam requisitos 

para serem considerados empreendimentos turísticos. 

 

Tipologias de Alojamento Local 

 

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 do prédio urbano suscetível 

de utilização independente. 

 

Estabelecimento de Hospedagem – estabelecimento de alojamento local cujas 

unidades de alojamento são constituídas por quartos. Esta modalidade integra o 

“Hostel”. No entanto, só podem utilizar a denominação de hostel os estabelecimentos 

de hospedagem, cuja unidade de alojamento, única e maioritária, seja o dormitório. Os 

dormitórios são constituídos por um número mínimo de quatro camas, que pode ser 

inferior a quatro se as mesmas forem beliches e se obedecerem aos restantes requisitos 

previstos na lei para o efeito. 

 

Nota: Caso a pretensão do promotor seja a de utilizar os quartos da moradia ou do 

apartamento como unidades de alojamento, e não a própria moradia ou apartamento 

como única unidade de alojamento, a modalidade a registar será a de 

estabelecimento de hospedagem. 

 

 

2- Enquadramento no Código de Atividade Económica – CAE  
  

Segundo a classificação das Atividades Económicas - Revisão 3, de acordo com o 

Decreto – Lei nº 381/2007, de 14 de novembro, para o exercício da atividade de 

prestação de serviços de alojamento a escolha do CAE poderá recair nas seguintes 

opções: 
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55201 – Alojamento Mobilado para turistas – Compreende as atividades de colocar à 

disposição dos turistas, a título oneroso, alojamento (não permanente) mobilado 

(moradias, quartos, etc.) Inclui moradias turísticas. 

   

55204 – Outros locais de alojamento de curta duração - Compreende as atividades de 

outros meios de alojamento para férias, nomeadamente as pousadas da juventude, as 

instalações de turismo de natureza e abrigos de montanha. Não inclui parques de 

campismo e caravanismo (CAE 55300). 

3- Registo de estabelecimentos de Alojamento Local 
 

A legislação atualmente em vigor eleva a figura de Alojamento Local de categoria 

residual para categoria autónoma, reconhecendo desta forma a sua relevância 

turística e inaugurando um tratamento jurídico próprio. 

Assim, o regime jurídico que rege o Alojamento Local é o Decreto – Lei nº 128/2014 de 

29 de agosto, alvo de alteração em abril de 2015, com o Decreto – Lei nº 63/2015. Este 

regime veio instituir o registo deste tipo de estabelecimentos mediante uma mera 

comunicação prévia. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/56384880/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&dataPublicacaoFim=2014-08-29&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2014-08-29&numero=128
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/56384880/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&dataPublicacaoFim=2014-08-29&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2014-08-29&numero=128
https://dre.pt/home/-/dre/67059141/details/maximized?p_auth=SptJ4nxL
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Mera Comunicação Prévia  

A mera comunicação prévia é o procedimento obrigatório de registo dos 

estabelecimentos de Alojamento Local e deve ser realizada antes da entrada de 

funcionamento dos mesmos. 

A mera comunicação prévia é realizada através do Balcão do Empreendedor (Balcão 

Único Eletrónico) e origina um número de registo do estabelecimento de alojamento 

local, que constituí o único título válido de abertura ao público, e que remete 

automaticamente a comunicação ao Turismo de Portugal. 

 

Da mera comunicação prévia devem obrigatoriamente constar as seguintes 

informações: 

a) A autorização de utilização ou título válido do imóvel; 

 

b) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome 

ou firma e do número de identificação fiscal; 

 

c) O endereço do titular da exploração do estabelecimento; 

 

d) Nome adotado pelo estabelecimento e seu endereço; 

 

e) Capacidade (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. 

 

A mera comunicação prévia deve obrigatoriamente ser instruída com os seguintes 

elementos: 

a) Cópia simples do documento de identificação do titular da exploração do 

estabelecimento, no caso de este ser pessoa singular, ou indicação 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 mesmo respeita as normas legais e regulamentares 

aplicáveis; 

https://bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx
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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 ou de outro título que legitime o titular 

de exploração ao exercício da atividade. No caso de no contrato de arrendamento ou 

em outro documento não constar a prévia autorização para a prestação de serviços 

de alojamento, deverá proceder à entrega de cópia simples com menção da 

autorização; 

 

e)Cópia simples da declaração de início ou alteração de atividade do titular da 

exploração do estabelecimento para o exercício da atividade de prestação se serviços 

de alojamento correspondente à secção I, subclasse 55201 ou 55204 da Classificação 

Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

381/2007, de 14 de novembro. 

 

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.   

 

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 256ª do Código Penal. 

 

A mera comunicação prévia e as comunicações previstas nos nºs referidos 

anteriormente são remetidas em simultâneo para o turismo de Portugal, I.P. e estão 

isentas de taxas. 

 

Título de abertura ao público 

O documento emitido pelo Balcão Único Eletrónico dos serviços contento o número de 

registo do estabelecimento de Alojamento Local constitui o único título válido de 

abertura ao público. 

 

Vistoria 

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 6ºdo Decreto- Lei nº 63/2015 de 23 

de abril, sem prejuízo dos demais poderes de fiscalização que legalmente lhe assistem. 
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A Câmara Municipal territorialmente competente pode ainda solicitar ao Turismo de 

Portugal, I.P. a qualquer momento, a realização de vistoria para a verificação dos 

requisitos que definem o estabelecimento como alojamento local e não como 

empreendimento turístico.  

 

Cancelamento do registo 

Em qualquer momento o Presidente da Câmara territorialmente competente pode 

cancelar o registo desde que exista qualquer desconformidade em relação à 

informação ou à mera comunicação prévia. O cancelamento do registo determina a 

imediata cessação do estabelecimento, sem prejuízo do direito de audiência prévia. 

   

Encerramento do estabelecimento 

A cessação de exploração dos estabelecimentos de Alojamento Local deve ser 

comunicada ao Presidente da Câmara no prazo máximo de 60 dias após a sua 

ocorrência através de formulário correspondente. 

 

Estabelecimentos de Comércio e Serviços em Alojamento Local 

Podem existir estabelecimentos de comércio e serviços em espaços de Alojamento 

Local na modalidade de Estabelecimentos de Hospedagem, incluindo Hostels, e desde 

que a autorização de utilização assim o permita. Assim sendo, podem instalar-se 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, incluindo os de restauração 

ou bebidas, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos específicos previstos na demais 

legislação aplicável a estes estabelecimentos. 

 

4- Requisitos Gerais 
 

4.1.1- Os estabelecimentos de alojamento local devem obedecer aos seguintes 

requisitos: 

 

 Apresentar adequadas condições de conservação e funcionamento das 

instalações e equipamentos; 

 Estar ligados à rede pública de abastecimento de água ou dotados de um 

sistema privativo de abastecimento de água com origem devidamente 

controlada; 

 Estar ligados à rede pública de esgotos ou dotados de fossa sépticas 

dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; 

 Estar dotados de água corrente quente e fria. 
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4.1.2- As unidades de alojamento dos estabelecimentos de alojamento local 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. 

 

4.1.3- As instalações sanitárias dos estabelecimentos de alojamento local devem 

dispor de um sistema de segurança que garanta privacidade. 

 

4.1.4 – Os estabelecimentos de alojamento local devem reunir sempre condições de 

higiene e limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 – Livro de Reclamações  

 

Todos os estabelecimentos de alojamento local devem Comprar o Livro de 

Reclamações e afixar no seu estabelecimento, em local bem visível o letreiro com a 

seguinte informação “ Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações” bem 

como a identificação e morada da entidade junto da qual o utente deve apresentar a 

reclamação (ASAE). 

https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?codigo=101367
https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?codigo=101367
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4.1.6 – Informação sobre Centro de Arbitragem de Conflitos 

De acordo com a Lei nº 144/2015, todos os fornecedores de bens e prestadores de 

serviços estão obrigados a informar os consumidores sobre as Entidades de Resolução 

Alternativa de Litígios de Consumo (RAL). 

Embora a adesão a um Centro de Arbitragem seja facultativo, é obrigatória a afixação 

no AL de qual o centro competente na área onde este se encontra.  

Procure neste documento o Centro de Arbitragem da localização do seu AL. Esta 

informação deve estar afixada num suporte duradouro, como por exemplo, um letreiro 

afixado na parede.  

 

4.1.7 – Placa identificativa 

Na modalidade de estabelecimentos de hospedagem (incluindo os “Hostel”) é 

obrigatório a afixação no exterior junto à entrada principal de uma placa identificativa, 

de acordo com o seguinte modelo: 

Material acrílico cristal transparente, extrudido e polido, com 10 mm de espessura, com 

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). 

 

 
 

 

Desde que obedeça ao modelo normalizado, a placa pode ser adquirida junto de 

qualquer empresa fornecedora. 

 

4.1.8 – Publicidade 

Os estabelecimentos tratados neste dossiê 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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215248/details/maximized?p_auth=d7wl5lmP
http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/arbitragem/anexos-arbitragem/centros-de-arbitragem4174/downloadFile/attachedFile_f0/ListadosCAautorizadospeloMJ-15-09-2016.pdf?nocache=1474015241.4
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qualquer sistema de classificação legal, no que se refere à respetiva tipologia, grupo e 

categoria, nomeadamente o consagrado na Portaria nº 327/2008, de 28 de abril, com 

as alterações introduzidas pela Portaria nº 309/2015, de 25 de setembro. 

No entanto, nada impede que os estabelecimentos de alojamento local usem 

qualificações ou qualificativos para efeitos comerciais de divulgação junto do público, 

nomeadamente os que sejam atribuídos por entidades privadas.  

 A 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, nem sugerir 

que os mesmos se integram num dos tipos de empreendimentos turísticos previstos no 

Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, alterado pelos Decretos-Leis nºs 228/2009, de 14 

de Setembro, e 15/2014, de 23 de Janeiro.  

 

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. Pode consultar mais informação no 

documento denominado Orientação Técnica do Turismo de Portugal. 

 

4.1.9 – Período de Funcionamento 

Os estabelecimentos de alojamento local podem estabelecer livremente os seus 

períodos de funcionamento, sem prejuízo de disposição legal ou contratual. 

Os estabelecimentos de hospedagem, se não estiverem abertos todos os dias do ano, 

devem publicitar os seus períodos de funcionamento.    

  

 

5- Requisitos de Segurança 
 

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. 

 

Isto não se aplica aos estabelecimentos de alojamento local que tenham capacidade 

inferior ou inferior a 10 utentes, os quais devem possuir:  

 

a) Extintor e manta de incêndio acessíveis aos utilizadores; 

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasAtividade/dvo/alojamento-local/Documents/Orientacao-tecnica-1-set-2014.pdf
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 A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) é a entidade competente para 

assegurar o cumprimento do regime de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), 

pelo que nesta matéria apresenta as seguintes indicações: 

 

- O produto extintor a utilizar depende do “tipo de fogo”, podendo o pó químico ABC  

(6Kg) ou a Água Aditivada (5Kg) ser uma boa opção; 

 

- A manta deve ser dimensionada de acordo com o dispositivo de queima sobre o qual 

se pretende atuar; 

 

- Afixação de medidas de prevenção e de segurança.   

 

b) Equipamento de primeiros socorros acessível aos utilizadores;  

 

De acordo com as indicações da Direção Geral da Saúde, o conteúdo mínimo de 

uma mala/caixa de primeiros socorros deverá consistir em:  

• Compressas de diferentes dimensões;  

• Pensos rápidos;  

• Rolo adesivo;  

• Ligadura não elástica;  

• Solução anti-séptica (unidose);  

• Álcool etílico 70% (unidose);  

• Soro fisiológico; (unidose);  

• Tesoura de pontas rombas;  

• Pinça;  

• Luvas descartáveis em latex.  

 

c) Indicação do número nacional de emergência (112) em local visível aos utilizadores. 
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6- Hostel – Caraterísticas 
 

Só podem utilizar a denominação “Hostel” os estabelecimentos de alojamento local - 

AL cuja unidade de alojamento predominante seja o dormitório.  

Considera-se que o dormitório é predominante quando o número de utentes em 

dormitório seja superior ao número de utentes em quarto.  

Os dormitórios são constituídos por um número mínimo de quatro camas, podendo o 

número de camas ser inferior a quatro se as mesmas forem em beliche. 

 

Outros requisitos do “ hostel”: 

 

- os dormitórios devem dispor de ventilação e iluminação direta com o exterior através 

de janela; 

 

- Nos dormitórios deve existir um compartimento individual por utente com sistema de 

fecho e uma dimensão mínima interior de 55cm x40 cmx20cm, ou seja um 

compartimento onde o utente possa guardar os seus pertences; 

 

- O “hostel” deve dispor de espaços sociais comuns, cozinha e área de refeições de 

utilização e livre acesso pelos hóspedes, 

- As instalações sanitárias podem ser comuns a vários quartos ou dormitórios, podendo 

ainda ser mistas ou separadas por sexos; 

 

- Os estabelecimentos de alojamento local registados à data da entrada em vigor do 

novo regime jurídico de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, que 

utilizem a denominação “ hostel” dispõe do prazo de cinco anos, a contar da entrada 

em vigor daquele regime, para se conformarem com os novos requisitos.  

 

Nota: Para uniformização da informação, a contagem das camas ( fixas ou convertíveis) 

e dos utentes nos estabelecimentos de alojamento local, nomeadamente em hostel 

com beliches, deve ser efetuada do seguinte modo: 

 

1 cama singular = 1 cama = 1 utente 

1 cama de casal = 1 cama = 2 utentes 

 

1 beliche individual = 2 camas = 2 utentes 

1beliche duplo= 2 camas = 4 utentes 
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7 - Capacidade dos Estabelecimentos de Alojamento Local 
 

 

 A capacidade máxima dos estabelecimentos de alojamento local é de 9 

quartos e 30 utentes, com exceção do “ hostel” que não têm limite de 

capacidade.   

 

 Cada proprietário, ou titular de exploração de alojamento local, só pode 

explorar, por edifício, mais de nove estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de apartamento se aquele número não exceder 75% do número 

de frações existentes no edifício. 

 

 Para o cálculo de exploração referido antes, consideram-se estabelecimentos 

de alojamento local na modalidade de apartamento registados em nome do 

conjugue, 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.     

 

8 – Comunicação ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  
 

As empresas exploradoras de estabelecimentos hoteleiros, meios complementares de 

alojamento turístico ou conjuntos turísticos, bem como todos aqueles que facultem, a 

título oneroso, alojamento a cidadãos estrangeiros, ficam obrigadas a comunicá-lo, no 

prazo de três dias úteis, por meio de boletim de alojamento, ou diretamente no portal 

do SEF ou, nas localidades onde este não exista, à Guarda Nacional Republicana ou à 

Polícia de Segurança Pública. 

Após a saída do cidadão estrangeiro do referido alojamento, o facto deve ser 

comunicado, no mesmo prazo, às entidades mencionadas. Pode optar-se, contudo, 

por colocar logo no primeiro envio a data prevista de check-out. Caso não haja 

http://siba.sef.pt/
http://siba.sef.pt/
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nenhuma alteração, não será necessário proceder ao envio de novo Boletim de 

Alojamento.  

 

 

 

9 – Registo Nacional de Alojamento Local - RNAL  
 

Caso pretenda saber se determinado estabelecimento está registado, pode consultar 

o Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) disponibilizado pelo Turismo de Portugal 

I.P. em 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAL/ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&FiltroVisivel=Tr

ue 

 

 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAL/ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&FiltroVisivel=True
https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAL/ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&FiltroVisivel=True
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10 – Fiscalização  
 

São várias as Entidades que poderão fiscalizar um Estabelecimento de Alojamento Local 

mediante as suas áreas de intervenção, ou seja, a entidade competente para o 

cumprimento do regime jurídico do alojamento local, bem como do funcionamento 

destes estabelecimentos é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

 

No âmbito de atuação da ASAE são puníveis com coimas e atendendo à gravidade e 

à culpa do agente, podem ser aplicadas sanções acessórias, às seguintes 

contraordenações: 

 

 Angariação de clientes, oferta, disponibilização, publicidade e intermediação 

de estabelecimentos de Alojamento local não registados ou com registos 

desatualizados; 

 

 Oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de estabelecimentos de 

alojamento local em desrespeito ou incumprimento do contrato de 

arrendamento ou da autorização de exploração; 

 

 Incumprimento da obrigação de manter atualizados os dados comunicados na 

mera comunicação prévia, no prazo de 10 dias após ocorrência da alteração; 

 

 Não comunicação da cessação de exploração do estabelecimento de 

alojamento local no prazo de 60 dias após a sua ocorrência; 

 

 Desrespeito pelas regras de capacidade máxima dos estabelecimentos de 

alojamento local – nove quartos e 30 utentes – e exploração de mais de nove 

apartamentos por edifício quando superior a 75% do número de frações 

existentes no mesmo edifício. 

 

Coimas aplicáveis: 

 

 

 

Estas infrações são puníveis com coimas, entre os valores de € 2.500 a € 3.740,98, no caso 

de pessoa singular, e de € 25.000 a €35.000, no caso de pessoa coletiva. 

http://www.asae.pt/
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 Não cumprimento dos requisitos gerais, de requisitos de segurança, ou os 

relativos aos “ hostel”; 

 Violação das regras de identificação e publicidade. 

 

Coimas aplicáveis: 

 

 

 

Estas infrações são puníveis com coimas entre os valores de €125 a €3.250, no caso de 

pessoa singular, e de €1.250 a €32.500.000, no caso de pessoa coletiva.  

 

 Não afixação no exterior da placa identificativa dos estabelecimentos de 

hospedagem; 

 

 Não publicitação do período de funcionamento no caso dos estabelecimentos 

de hospedagem (incluindo os “hostel”) quando o estabelecimento não esteja 

aberto todos os dias do ano; 

 

 Não apresentação junto da câmara municipal competente, por parte dos 

responsáveis pela exploração dos estabelecimentos de alojamento local já 

registados, da cópia da declaração de início ou alteração de atividade do 

titular da exploração da exploração para o exercício da atividade de prestação 

de serviços de alojamento apresentada junto da Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT)   

Coimas aplicáveis: 

 

 

 

Estas infrações são puníveis com coimas entre os valores de €50 a €750, no caso de 

pessoa singular, e de € 250 a € 7.500, no caso de pessoa coletiva. 

 

Para além das coimas referidas, a ASAE pode aplicar sanções acessórias. 

 

Sanções Acessórias: 
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 Apreensão do material através do qual se praticou a infração 

 Suspensão até dois anos, do estabelecimento ou instalações onde estejam a ser 

prestados serviços de alojamento, de angariação de clientela ou de 

intermediação de estabelecimentos de alojamento local. 

 As infrações à disciplina jurídica do livro de reclamações são igualmente 

fiscalizadas pela ASAE e constituem contraordenações puníveis com coimas e 

sanções acessórias nos termos da legislação aplicável. 

 

Como documento de orientação a esta matéria, sugere-se a consulta da Ficha Técnica 

de Fiscalização - Alojamento local da ASAE, também disponível no Website da ASAE 

(http://www.asae.pt/). Sobre estas fichas técnicas, a ASAE presta o seguinte 

esclarecimento: 

As Fichas Técnicas de Fiscalização constituem procedimentos documentados com o 

objetivo de uniformizar os critérios aplicados durante os controlos oficiais. São dinâmicas 

e não abrangem toda a legislação específica aplicada a cada sector de atividade, 

sendo utilizadas como documento de trabalho pelos funcionários da ASAE, que 

possuem formação adequada para a avaliação global do controlo efetuado. (…) 

Salienta-se ainda que estas Fichas Técnicas podem mencionar requisitos que, não sendo 

obrigatórios, permitem uma caracterização abrangente do estabelecimento visitado. 

Todas as questões relacionadas com o cumprimento de obrigações fiscais são da 

competência fiscalizadora da Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 

As questões relacionadas com a admissão de Estrangeiros são fiscalizadas pelo Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 

Sempre que estejam em causa questões de natureza laboral, a entidade competente 

para fiscalizar é a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT); 

 

11 – Legislação  
 

Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril, 

Procede 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 

 

Decreto-Lei nº 128/2014, de 29 de agosto 

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

http://www.turismodeportugal.pt/Português/AreasAtividade/dvo/alojamento-local/Documents/ficha-tecnica-fiscalizacao-AL-ASAE-2016.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/Português/AreasAtividade/dvo/alojamento-local/Documents/ficha-tecnica-fiscalizacao-AL-ASAE-2016.pdf
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.sef.pt/
http://www.sef.pt/
http://www.act.gov.pt/
https://dre.pt/home/-/dre/67059141/details/maximized?p_auth=SptJ4nxL
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56384880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/56384880/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&dataPublicacaoFim=2014-08-29&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2014-08-29&numero=128
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Portaria nº 138/2012, de 14 de Maio 

A presente portaria altera a Portaria n.º 517/2008, de 24 de junho, a qual estabelece os 

requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos de alojamento local. 

 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro 

Aprova o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios – (scie). 

 

Portaria nº 415/2018, de 11 de junho 

Aprova o modelo de boletim de alojamento e as regras de comunicação eletrónica em 

condições de segurança, nos termos da Lei nº 23/2007 de 4 de julho. 

 

Lei nº 23/2007, de 4 de julho  

Aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional 

 

Portaria nº 287/2007, de 16 de Março 

Determina que os estabelecimentos hoteleiros e similares devam proceder ao seu 

registo junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras como utilizadores do Sistema de 

informação de boletins de alojamento (SIBA). 

 

Decreto – Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) e que se aplica à realização de 

qualquer obra.  

 

12 – Contactos úteis 
 

Turismo de Portugal, IP 

https://goo.gl/QX2BRc 

 

Turismo do Porto e Norte de Portugal – Porto e Norte 

http://www.portoenorte.pt/ 

  

ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal 

http://www.alep.pt/ 

 

http://www.oasrn.org/upload/apoio/legislacao/pdf/Turismo_Port138_2012.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1949&tabela=leis
http://siba.sef.pt/Informacao/docs/diplomas/portaria%20415%20de%2011%20de%20agosto.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis
http://siba.sef.pt/Informacao/docs/diplomas/portaria_287_2007.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=625&tabela=leis
https://goo.gl/QX2BRc
http://www.portoenorte.pt/
http://www.alep.pt/
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Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira  

http://aefeira.pt/ 

 

Bizfeira 

http://www.bizfeira.com/pt/ 

 

ASAE 

www.asae.pt 

 

Esclarecimentos Alojamento Local 

www.alesclarecimentos.pt 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://aefeira.pt/
http://www.bizfeira.com/pt/
http://www.asae.pt/
http://www.alesclarecimentos.pt/

