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Conceitos 
 Estabelecimentos de alojamento local aqueles que 

prestem serviços de alojamento temporário a turistas, 
mediante remuneração, e que reúnam os requisitos 
mínimos. 

 
 Tipologia (máximo 9 quartos e 30 utentes, exceto no 

hostel): 
 Moradia (edifício autónomo, de carater unifamiliar) 

 Apartamento (fração autónoma de edifício ou parte de prédio 
urbano passível de uso independente; 9 por edifício no max., 
pelo mesmo explorador) 

 Estabelecimento de Hospedagem (constituído por quartos). 
Podem ser hostel se cumprir esses requisitos. 

 

 
 Apenas os estabelecimentos de alojamento local 

registados nas câmaras municipais da respetiva área 
podem ser comercializados para fins turísticos quer pelos 
seus proprietários, quer por agências de viagens e turismo. 



Publicidade e abertura 

 Os estabelecimentos  devem identificar -
se como alojamento local, não podendo, 
em caso algum, utilizar a qualificação 
turismo e ou turístico, nem qualquer 
sistema de classificação. Devem indicar o 
seu n.º de registo. 

 

 O documento emitido pelo Balcão Único 
Eletrónico (Balção do Empreendedor), 
contendo o n.º de registo do 
estabelecimento constitui o único título 
válido de abertura ao público.  

 



Instrução do processo 
 Registo/ mera comunicação prévia 

(formulário): 
 A autorização de utilização ou título de 

utilização válido do imóvel; 

 A identificação do titular da exploração do 
estabelecimento, com menção do nome ou 
firma e do número de identificação fiscal; 

 O endereço do titular da exploração do 
estabelecimento; 

 Nome adotado pelo estabelecimento e seu 
endereço; 

 Capacidade (quartos, camas e utentes) do 
estabelecimento; 

 A data pretendida de abertura ao público; 
 Nome, morada e número de telefone de 

pessoa a contactar em caso de emergência. 

 Procedimento Isento de Taxa 
 



Elementos Instrutórios 
 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; 

 

 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; 

 

 Cópia simples da caderneta predial urbana referente ao imóvel em causa, 
no caso de o requerente ser proprietário do imóvel; 

 

 Cópia simples do contrato de arrendamento ou doutro título que legitime o 
titular de exploração ao exercício da atividade e, caso do contrato de 
arrendamento ou outro não conste prévia autorização para a prestação de 
serviços de alojamento, cópia simples do documento contendo tal 
autorização. 

 

 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(CAE 55201 ou 55204) 

 

 Alguma alteração aos dados deve ser comunicada no prazo de 10 dias 
apos a ocorrência. 



Vistoria 

 Até 30 dias após a apresentação da 

comunicação prévia a CM efetua 

vistoria. 

 

 

 

 

 Auto de Vistoria 



Onde efetuar o registo 

 Câmara Municipal, secção de taxas e 
licenças 

 

 Portal do Cidadão: 

 https://bde.portaldocidadao.pt/evo/landin
gpage.aspx 

 

 Cartão do cidadão ou Chave Móvel 
Digital 
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Requisitos Gerais 
 Os edifícios: 

 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 fossas sépticas dimensionadas para 
a capacidade máxima do estabelecimento; 

 Estar dotados de água corrente quente e fria; 

 Condições de higiene e limpeza; 

 As instalações sanitárias devem dispor de um 
sistema de segurança que garanta privacidade 

 

 

 

 



Requisitos Gerais 

 Os quartos/moradias ou frações devem 
ter: 

 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. 



Requisitos de Segurança 

 Estabelecimentos com 

10 utentes ou menos*: 

 Extintor e manta de 

incêndios acessíveis; 

 Equipamento de 

primeiros socorros; 

 Indicação do número 

nacional de 

emergência (112), em 

local visível. 

 
* incluir os 10 a partir de 22/06/2014 

Altura 

manipulo: 

1,20m 

 A 50cm do 

fogão 

SINALÉTICA 



Requisitos de Segurança 
 Estabelecimento com mais de dez utentes 

deve cumprir-se o DL 220/2008 de 12 de 
Novembro e a Portaria n.º 1532/2008 de 29 
de Dezembro: 

 Cat. VII/local E/ categoria de risco 1(art. 129.º 
Portaria n.º 1532/2008) 

 Art. 125º Portaria 1532/2008: 

 Central de deteção de incêndios 

 Botoneira de alarme 

 Sirene de alarme interior no r/c 

 Detetor de gás autónomo 

 



Requisitos de Segurança 

Art. 125º da Portaria n.º 1532/2008 de 29/12 



Hostel- Requisitos 
 Hospedagem, onde predomine o dormitório. 
 Dormitório: mínimo 4 camas ou 2 beliches 

 Dormitórios com ventilação e iluminação direta 
do exterior através de janela 

 Cada cama com compartimento individual com 
sistema de fecho 55cmx40cmx20cm 

 Espaços sociais comuns, cozinha, área de 
refeição de utilização comum 

 Instalações sanitárias podem ser comuns a vários 
dormitórios, e podem não ser separadas por 
géneros, caso em que os chuveiros devem ser 
separados e ter portas com fechos interiores. 

 



Hostel 

 Os existentes: até 24 Abril de 2020 para se 

adaptar aos requisitos anteriormente 

mencionados. 



Placa Identificativa 

 Disponível na Câmara Municipal (50€), 

em acrílico (obrigatória apenas para 

estabelecimentos de hospedagem) 



Livro de Reclamações 

 Obrigatório ter livro de reclamações 

 Onde comprar: 

 https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?

codigo=101367 (cerca de 20€) 

 NERA (Loulé) 
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Encerramento/ Cancelamento 

 O explorador deve comunicar o 

encerramento à CM (no prazo de 60 

dias) 

 A CM pode cancelar o registo caso não 

sejam cumpridos requisitos ou existam 

desconformidades nas informações 

prestadas 



Fiscalização 

 ASAE e AT 

 Coimas de 2500€ a 35000€ no caso de não 
ter registo 

 Coimas de 125€ a 32500€ caso não cumpra 
os requisitos ou faça publicidade enganosa 

 Coimas de 50€ a 7500€, pela falta da placa 
identificativa, não publicitar o período de 
funcionamento e por não entregar a 
declaração do inicio de atividade no prazo 
de 30 dias (para os estabelecimentos já 
registados)   

 ASAE pode determinar a interdição 
TEMPORÁRIA                                                                                                                                            



Legislação 

 D.L n.º 39/2008, de 7 de Março, Regime 

Jurídico dos Empreendimentos Turísticos 

(RJET)republicado pelo D.L n.º 15/2014, de 

23 de Janeiro 

 D.L. n.º 128/2014 de 29 de Agosto, com as 

alterações do D.L. n.º 63/2015 de 23 de 

Abril. 



Localização dos estabelecimentos de AL 

 http://www.cm-
sbras.pt/externalPages/mapa_concelho/default.aspx?lang=pt 
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SIBA – comunicação de alojamento e 

saída de estrangeiros 

 É obrigatória a comunicação por via 
eletrónica: http://siba.sef.pt/, do 
alojamento e saída de cidadãos 
estrangeiros. 

 Lei n.º 23/2007 de 04/07 – lei da 
emigração (art. 16º) 

 Portaria n.º 287/2007 de 16/03 – SIBA- 
sistema de informação dos boletins de 
alojamento. 

 

http://siba.sef.pt/
http://siba.sef.pt/


Outras Obrigações 

 Certificado Energético: DL n.º 118/2013 de 

20/08 

 Gás: DL n.º 521/99 e legislação 

subsequente 

 Instalação elétrica: DL n.º 740/74 e 

legislação subsequente 

 Termoacumulador: DL n.º 97/2000 e 

legislação subsequente 

 



FIM 
 

Obrigado 

 

 

Informações: 

aeconomicas@cm-sbras.pt 

empreendedor@cm-sbras.pt 

 

Atendimentos na Câmara Municipal quintas-
feiras das 14h às 15.30h 

mailto:aeconomicas@cm-sbras.pt
mailto:aeconomicas@cm-sbras.pt
mailto:aeconomicas@cm-sbras.pt
mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
mailto:empreendedor@cm-sbras.pt

