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AL (ALOJAMENTO LOCAL) – O QUE HÁ DE NOVO? 

 

O “AL” ou “Alojamento local”, foi criado em 2008 pelo Decreto-Lei 39/2008, de 7 de 
Março, para regular juridicamente o arrendamento de imóveis por um curto período 
de tempo, e que não se encontram licenciadas como empreendimentos turísticos. Em 
seguida, o regime legal foi alterado em 2014, pelo Decreto-Lei 128/2014, de 29 de 
Agosto. As novas alterações foram publicadas, pela Lei nº 62/2018, de 22 de Agosto e 
irão entrar em vigor a 21 de Outubro de 2018. Passemos a analisar as alterações:  
 
Registo 
O Registo na Câmara Municipal e no Turismo de Portugal, que era efetuado 
automaticamente e atribuía o número de AL de imediato, fica agora sujeito a um 
período de 10 dias úteis (ou 20 no caso de hostels), para possível oposição da Câmara 
Municipal competente. Os argumentos para a oposição por este órgão local são: 
incorreta instrução da comunicação prévia com prazo, vigência do prazo resultante de 
cancelamento de registo, nos termos do artigo 9.º, violação das restrições à instalação 
decididas pelo município, nos termos do artigo 15-º - A, ou falta de autorização de 
utilização adequada do edifício. 
A instalação de ‘hostels’ em edifícios, em propriedade horizontal, depende da 
autorização vinda da Assembleia de condóminos. A Assembleia de condomínios, em 
tais propriedades podem opor-se ao exercício de atividade de AL nas frações, por 
maioria simples de 51% dos comproprietários, baseada na prática reiterada e 
comprovada dos atos que perturbem a normal utilização do prédio, bem como atos 
que causem incomodo e afetem os condóminos, motivos que devem ser bem 
argumentados nas atas do condomínio. A assembleia do condomínio deve informar a 
Câmara Municipal, para que esta entidade possa iniciar um processo de cancelamento 
do registo de AL, que pode ser ordenado por um ano inteiro.  
 
Inspecção 
A Câmara Municipal mantêm o poder de realizar, no prazo de 30 dias úteis, após a 
submissão do pedido de AL, uma vistoria ao imóvel para verificação do cumprimento 
dos requisitos legais, além de poder realizar quaisquer outros atos de fiscalização 
permitidos por lei. 
 
Áreas de contenção 
Cada Câmara Municipal pode criar áreas restritas para a atividade de AL, onde o 
número de estabelecimentos está sujeito a um limite ou percentagem. 
Nessas áreas, o registro AL é pessoal e intransmissível. Assim, o registo de AL expirará 
em caso de alteração de proprietário, mesmo se efetuado mediante a transmissão de 
ações /quotas da empresa. Consequentemente, um novo registo deve ser submetido. 
Nessas áreas, cada proprietário pode operar apenas 7 (sete) estabelecimentos de AL. 
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Livro de informações 
 
Os estabelecimentos de Alojamento Local são obrigados a ter um livro de informações 
sobre o funcionamento do estabelecimento e respetivas regras de utilização internas, 
nomeadamente incluindo as regras sobre a recolha e seleção de resíduos urbanos, 
funcionamento dos eletrodomésticos, ruído e cuidados a ter para evitar perturbações 
que causem incómodo e afetem a tranquilidade e o descanso da vizinhança, que deve 
conter também o contacto telefónico do responsável pela exploração do 
estabelecimento.  
Este livro deve ser apresentado em Português e Inglês e pelo menos, em mais duas 
línguas estrangeiras.  
O livro deve conter também o regulamento com as práticas e regras do condomínio 
que sejam relevantes para o alojamento e para a utilização de partes comuns.  
 
Custos de condomínio  
Os condóminos podem exigir um pagamento adicional sobre as quotas de condomínio 
até 30% como resultado do aumento do uso das áreas comuns pelos turistas. Esse 
aumento tem de ser aprovado pelos comproprietários na assembleia de condomínio, 
devendo, na nossa opinião, constar da convocatória da referida reunião. 
 
Seguro 
O titular da exploração de alojamento local deve celebrar e manter válido um seguro 
multirrisco de responsabilidade civil que o proteja dos seus ativos e reclamações no 
âmbito da sua atividade turística, determinando a responsabilidade do titular da 
exploração do estabelecimento e que cubra os riscos de incêndio e danos patrimoniais 
e não patrimoniais causados a hóspedes e a terceiros, decorrentes da atividade de 
prestação de serviços de alojamento. 
A falta de seguro válido é fundamento de cancelamento do Registo AL. 
 
Responsabilidade 
O titular da exploração de alojamento local é solidariamente responsável com os 
hóspedes relativamente aos danos provocados por estes no edifício em que se 
encontra instalada a unidade AL. 
 
Placa identificativa – agora obrigatória 
Nos ‘hostels’, é obrigatória uma placa de identificação no exterior do edifício, perto da 
entrada principal. No caso dos apartamentos, casa de hóspedes e quartos, é 
obrigatória, na entrada do estabelecimento, uma placa de identificação. 
 
Livro de reclamações 
 
Apesar de não estar previsto no referido decreto-lei, mas como estamos a falar de um 
elemento essencial para o Alojamento Local, é importante saber que a partir de 01 de 
Julho de 2018 (ainda que haja um período transitório de um ano), passou a ser 
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obrigatório, ter também um livro de reclamações electrónico, para além do livro em 
formato de papel que já fazia parte de um dos requisitos de AL. Assim, qualquer queixa 
poderá ser feita no livro em formato papel ou no sitio livroreclamacoes.pt. 
 
 
Regime transitório 
 
Os estabelecimentos de AL já existentes têm dois anos para serem adaptados aos 
novos requisitos. 

 
Cessação do Registo de AL 
 
O AL pode ser cancelado pela Câmara Municipal, que também pode suspender o 
funcionamento do estabelecimento, juntamente com a ASAE, sendo necessário de 
qualquer forma, passar por um processo administrativo, onde o titular da exploração 
de AL poderá apresentar sua defesa. 
 
O processo de AL sofreu recentemente alterações, a nível fiscal, tendo os impostos 
sobre esta atividade aumentado e agora todas estas alterações, passados apenas 
quatro anos, após a entrada em vigor do regime jurídico revisto, em 2014, são fatores 
que combinados podem desencorajar os proprietários a arrendar por curtos períodos 
de tempo, sob o esquema de AL. Portanto, esperemos que as Câmaras Municipais 
saibam gerir bem os novos poderes, que lhe foram atribuídos, de modo que as 
expectativas dos proprietários não saiam defraudadas. 
 

Por favor não hesite em contactar-nos para mais informações. 
 

Verónica Pisco 

23/08/2017 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 
da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções 
internacionais e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law 
Office. Pelo que, o conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído 
salvo com autorização expressa. 

 


