
 

 

N/Ref. 118/16                        Angra do Heroísmo, agosto de 2016 

 

Assunto: NOVO REGIME DO ALOJAMENTO LOCAL NOS AÇORES  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto de 2016, 

publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 99, de 4 de agosto de 2016, que vem definir o novo 

regime do alojamento local na Região Autónoma dos Açores.  

 

A portaria estabelece as tipologias dos estabelecimentos, os requisitos mínimos de segurança, 

higiene, instalações, equipamentos e serviços prestados aos hóspedes, as capacidades 

máximas dos estabelecimentos e respetivas unidades de alojamento, os bens e serviços 

incluídos no preço do alojamento e as regras relativas ao registo, publicidade, identificação dos 

estabelecimentos e disponibilização de informação para fins estatísticos. 

 

- Nova tipologia de alojamento local 

A principal novidade deste novo regime reside na previsão da nova tipologia de 

estabelecimento de Alojamento Local,  o «Hostel», a qual acresce às tipologias de Quartos na 

residência do locador, Moradia, Apartamento e Estabelecimentos de hospedagem.  

 

Através desta nova tipologia de estabelecimento local pretende-se responder às novas 

tendências da procura, principalmente dos públicos mais jovens.  

 

Nos termos desta portaria, o «Hostel» deverá obedecer às seguintes condições:  

a) Resultar do aproveitamento de construções existentes, situadas em centros urbanos;  

b) A unidade de alojamento predominante ser a cama em dormitório, considerando-se 

predominante sempre que o número de camas em dormitório seja superior ao número de 

camas em quarto;  

c) Ter, no máximo, 6 camas por dormitório, incluindo beliches e camas convertíveis;  

d) Ter, no máximo, 30 camas, incluindo beliches e camas convertíveis, sendo que estas últimas 

não podem exceder o número de camas fixas e um máximo de 10 quartos e podem ocupar a 

totalidade ou fração autónoma dum único edifício ou dum conjunto de edifícios contíguos. 



 

 

Esta última condição não se aplica quando se trate de imóvel classificado ou integrado em 

conjunto classificado. 

 

Os requisitos gerais e específicos dos estabelecimentos de alojamento local constam dos 

anexos II, III e IV da presente portaria.  

 

Excecionalmente, mediante requerimento dirigido à câmara municipal competente no prazo 

máximo de 30 dias úteis após o registo do estabelecimento junto da direção regional, aos 

estabelecimentos «Hostel» existentes à data de entrada em vigor da portaria e que não 

estejam registados na direção regional competente em matéria de turismo, não se aplicam os 

seguintes requisitos: 

 

 Quartos ou dormitórios 

 30% dos quartos terem instalações sanitárias privativas 

 Área mínima do quarto individual – 6,5 m2 

 Área mínima do quarto duplo – 9 m2 

 Área mínima do quarto triplo – 14 m2 

 Área mínima do dormitório – 16 m2 

 

 Instalações sanitárias 

 Uma instalação sanitária para cada três quartos sem instalações privativas; 

 Equipamento mínimo: sanita, duche ou banheira, lavatório, espelho, ponto de luz, 

tomada de corrente elétrica e suporte para toalhas; 

 As instalações sanitárias, quando comuns, podem ser mistas ou separadas por género; 

nas que não sejam separados por género, os chuveiros devem configurar espaços 

autónomos separados por portas com fecho interior.  

 

- Registo 

A comercialização de estabelecimentos de alojamento local pressupõe a existência de uma 

autorização de utilização ou de título de utilização válido do imóvel, cuja verificação cabe à 

câmara municipal do respetivo concelho.  



 

 

Verificada a conformidade do estabelecimento no âmbito da vistoria por parte da câmara 

municipal, é comunicado tal facto ao requerente e à direção regional competente em matéria 

de turismo, a qual procederá ao respetivo registo.  

 

Ao registo é atribuído um número sequencial, sendo que o seu titular deverá indicar esse 

número em toda a correspondência, publicidade e divulgação, por qualquer meio, do 

estabelecimento.  

 

Os estabelecimentos registados até à data da entrada em vigor da presente portaria, dispõem 

do prazo de um ano, após a data da comunicação da atribuição do respetivo número de 

registo pela direção regional competente em matéria de turismo, para passarem a indicar o 

número de registo em toda a correspondência, publicidade e divulgação do seu 

estabelecimento.  

 

- Publicidade e identificação dos estabelecimentos 

A publicidade, documentação comercial e merchandising dos estabelecimentos de alojamento 

local deve indicar o respetivo nome, seguido da expressão «alojamento local» ou a 

abreviatura «AL».  

 

Os estabelecimentos de alojamento local devem afixar, no exterior, junto ao acesso principal, 

uma placa identificativa, fornecida pela câmara municipal, sendo o modelo e as características 

as que constam no anexo V da presente portaria. 

 

- Disponibilização de informação para fins estatísticos 

Os titulares dos estabelecimentos devem proceder a um registo mensal obrigatório, 

nomeadamente, do número de hóspedes e dormidas ou noites, discriminado por 

nacionalidades, de acordo com o formulário eletrónico disponibilizado pela direção regional 

competente em matéria de turismo. Esta informação deve ser enviada eletronicamente à 

direção regional até ao décimo dia útil do mês seguinte àquele a que se reporta. 

 

 

 

 



 

 

 

- Entrada em vigor 

A presente portaria revogou a Portaria n.º 94/2013, de 17 de dezembro, que estabelecia os 

requisitos mínimos do alojamento local nos Açores, e entrou em vigor no dia 5 de agosto de 

2016, aplicando-se aos procedimentos em curso, caso seja mais favorável.   

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1471616740.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1471616740.pdf

