
 

 

N/Ref. 108/12                          Angra do Heroísmo, Junho de 2012 

 

Assunto: REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES, FUNCIONAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE 
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO.  
 

 

Caro Associado, 

 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  5544//22001122,, de 15 de Maio, que 

estabelece os requisitos mínimos a observar pelos empreendimentos de turismo de habitação 

e de turismo no espaço rural. 

 

Para além do mencionado, a presente portaria também estabelece os requisitos das 

instalações, do funcionamento e de outras disposições específicas. 

 

Assim, a classificação como empreendimentos de turismo no espaço rural atenderá ao 

enquadramento paisagístico, às amenidades rurais envolventes, à qualidade ambiental e à 

valorização de produtos e serviços produzidos na zona onde o empreendimento se localize. 

 

Os requisitos gerais presentes nos artigos 6.º a 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

7/2012/A, de 1 de Março devem ser observados pelos empreendimentos de turismo de 

habitação e espaço rural, bem como as normas previstas na Portaria n.º 54/2012 de 15 de 

Maio. 

 

A instalação das infraestruturas, máquinas e de todo o equipamento necessário para o normal 

funcionamento dos empreendimentos de turismo deve seguir as condições gerais de 

instalação para que não se produzam ruídos, vibrações, fumos ou cheiros desagradáveis ou, 

que de algum modo, possam prejudicar o ambiente do empreendimento e comodidade dos 

hóspedes. 

 

Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Decreto Legislativa Regional n.º 

7/2012/A, de 1 de Março, que se refere à dispensa de requisitos para ser atribuída a 

classificação de empreendimento turístico, possuem relevante valor arquitetónico ou artístico 



 

 

os imóveis característicos da região que acarretam as situações previstas nas alíneas do n.º 1 

do artigo 4.º da Portaria n.º 54/2012 de 15 Maio. 

 

Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural é permitido 

comercializar produtos artesanais e gastronómicos e fornecer aos utentes e a outros 

estabelecimentos de comércio a retalho ou a estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 

pequenas quantidades de produtos primários descritos no presente diploma. 

 

Mais informamos que o art. 15.º e seguintes referem disposições específicas relativamente a 

turismo de habitação, exploração dos empreendimentos de turismo no espaço rural, casas de 

campo, agro-turismo, hotéis rurais e os requisitos do alojamento rural. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 1166  ddee  MMaaiioo  ddee  22001122 e não dispensa a sua leitura, que 

pode consultar em www.dre.pt ou no site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1339782357.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


