
 

 

N/Ref. 53/12                     Angra do Heroísmo, março de 2012 

 

Assunto: REGIME JURÍDICO DA INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  
 
Caro Associado, 

 

Possui um empreendimento turístico? Conheça o Regime Jurídico! 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/A, de 1 

de março, no qual vem estabelecer o regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos. 

 

Os empreendimentos turísticos podem ser integrados num dos seguintes tipos: 

a) Estabelecimentos Hoteleiros; 

b) Aldeamentos turísticos; 

c) Apartamentos turísticos; 

d) Conjuntos turísticos; 

e) Empreendimentos de turismo de habitação; 

f) Empreendimentos de turismo no espaço rural; 

g) Parques de campismo e de caravanismo. 

 

Os requisitos específicos da instalação, classificação e funcionamento de cada tipo de 

empreendimento turístico, são definidos por portaria da Direcção Regional do Turismo. 

 

É interdita a instalação de empreendimentos turísticos na proximidade de estruturas urbanas 

degradadas ou de indústrias, actividades ou locais perigosos, para as pessoas ou bens, 

insalubres, poluentes, ruidosos ou incómodos, assim como em locais onde se preveja a 

instalação de tais actividades ou estruturas, em instrumento de gestão territorial em vigor, ou 

onde não existam ou não estejam previstas vias de acesso adequadas. 

 

Nos empreendimentos turísticos podem instalar-se estabelecimentos comerciais ou de 

prestação de serviços desde que o seu número e localização não afetem a função e a utilização 

das áreas de uso comum. 

 

Os estabelecimentos hoteleiros podem ser classificados nos seguintes grupos: 

a) Hotéis; 

b) Pousadas, quando instalados em imóveis classificados como monumentos nacionais ou 

regionais, ou de interesse público regional ou municipal, ou em edifícios que, pela sua 

antiguidade, valor arquitectónico e histórico, sejam representativos de uma 

determinada época. 

 



 

 

Quanto aos empreendimentos de turismo no espaço rural, podem ser classificados nos 

seguintes grupos: 

a) Casas de campo; 

b) Agroturismo; 

c) Hotéis rurais; 

d) Alojamento rural. 

 

É da competência da Direcção Regional do Turismo aplicação das normas relativas aos 

empreendimentos turísticos, assim como: 

a) Intervir na elaboração de instrumentos de gestão territorial; 

b) Emitir parecer sobre as operações de loteamento que envolvam empreendimentos 

turísiticos, limitado à área destes, excepto quando tais operações se localizem em zona 

abrangida por plano de pormenor em que tenha tido intervenção; 

c) Aplicar o sistema de gestão das capacidades máximas da oferta de alojamento 

turístico, a cada pedido ou projecto que lhe seja submetido, desde que relacionado 

com empreendimentos turísticos; 

d) Fixar a capacidade máxima, atribuir a classificação e aprovar o nome dos 

empreendimentos turísticos. 

 

É da competência da Câmara Municipal exercer as seguintes funções: 

a) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos empreendimentos de turismo 

de habitação; 

b) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos empreendimentos de turismo 

no espaço rural, com excepção dos hotéis rurais; 

c) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos parques de campismo e de 

caravanismo. 

 

Para a instalação de empreendimentos turísticos mediante a realização de operações 

urbanísticas, o interessado pode requerer à câmara municipal informação prévia sobre a 

possibilidade de realizar operações urbanísticas relativas a empreendimento turístico e quais 

os respectivos condicionantes urbanísticos, sendo que o pedido de informação prévia relativo 

à possibilidade de instalação de um conjunto turístico abrange a totalidade dos 

empreendimentos, estabelecimentos e equipamentos que o integrem. 

 

Os pedidos de informação prévia, assim como os projectos de arquitectura, de loteamento, de 

obras de urbanização e de trabalhos de remodelação de terrenos, são submetidos a consulta 

obrigatória da Direcção Regional do Turismo, sempre que estejam em causa operações 

urbanísticas relacionadas com empreendimentos turísticos. 

 

A Câmara Municipal competente deve promover a consulta, no prazo de 5 dias, contado da 

recepção dos pedidos ou projectos acima mencionados. 

 



 

 

A classificação destina-se a atribuir, confirmar ou alterar a tipologia e a categoria dos 

empreendimentos turísticos, e classificam-se em categorias representadas por estrelas (1 a 5), 

atendendo à qualidade do serviço e das instalações, de acordo com os requisitos a definir pela 

Direcção Regional do Turismo.  

 

Tais requisitos devem incidir, nomeadamente, sobre: 

a) Características das instalações e equipamentos; 

b) Serviço de Recepção e portaria; 

c) Serviço de limpeza e lavandaria; 

d) Serviço de alimentação e bebidas; 

e) Serviços complementares. 

 

Os nomes dos empreendimentos turísticos não podem sugerir uma tipologia, classificação ou 

características que não possuam. 

 

É interdita, na comercialização de qualquer forma de alojamento, a utilização de 

denominações comerciais, simples ou compostas, que sejam de algum modo susceptiveis de 

confusão com os tipos, grupos, classificação ou qualificação de empreendimentos turísticos. 

 

São deveres da entidade exploradora: 

a) Publicitar os preços de todos os serviços oferecidos, de forma bem visível, na recepção 

e mantê-los sempre à disposição dos utentes, nomeadamente nas unidades de 

alojamento; 

b) Informar os utentes sobre as condições de prestação dos serviços e preços, 

previamente à respectiva contratação; 

c) Manter em bom estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos e 

serviços do empreendimento, incluindo as unidades de alojamento, efectuando as 

obras de conservação ou de melhoramento necessário para conservar a respectiva 

classificação; 

d) Facilitar às autoridades competentes o acesso ao empreendimento, o exame de 

documentos, livros e registos, directamente relacionados com a actividade turística, e 

prestar todas as demais informações por elas solicitadas, no mesmo âmbito; 

e) Cumprir as normas legais, regulamentares e contratuais relativas à exploração e 

administração do empreendimento turístico. 

 

Independentemente de disposição legal ou contratual, nomeadamente no tocante à atribuição 

de utilidade turística ou de financiamentos públicos, os empreendimentos turísticos podem 

estabelecer livremente os seus períodos de funcionamento. 

 

O período de funcionamento dos empreendimentos turísticos deve de ser devidamente 

publicitado e afixado em local visível ao público do exterior do empreendimento, sendo que os 



 

 

períodos de encerramento devem ser comunicados às autoridades fiscalizadoras e à Direcção 

Regional do Turismo, com 60 dias de antecedência. 

 

Nas informações de carácter geral relativas aos empreendimentos turísticos e aos serviços que 

neles são oferecidos devem ser usados os sinais normalizados constantes de tabela a aprovar 

por portaria da Direcção Regional do Turismo. 

 

É da competência da Inspecção Regional do Turismo, sem prejuízo das competências das 

câmaras municipais, fiscalizar o cumprimento do disposto no presente diploma e seus 

regulamentos, assim como instruir os respectivos processos, incluindo em matéria de 

publicidade. A fiscalização dos meios de alojamento local e a instrução dos respectivos 

processos compete igualmente à Inspecção Regional do Turismo. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à publicação da regulamentação prevista 

no n.º 2 do artigo 5.º, a qual deverá ser aprovada até 60 dias após a publicação do presente 

diploma. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma, o qual pode consultar em www.dre.pt 

ou no do site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1331731447.pdf . 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


