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No final do passado mês de Abril
foi publicado em Diário da
República um diploma que veio
alterar o regime do alojamento
local. De facto, o Decreto-Lei n.º
128/2014, de 29 de Agosto, que
estabelece o regime jurídico da
exploração dos estabelecimentos de
alojamento local, necessitava de se
adaptar ao incessante crescimento
deste
tipo
de
serviços,
principalmente dos chamados
“hostels”, com cada vez mais
pedidos de registo para a actividade
em todo o país. Nesse sentido, de
forma a concretizar e densificar
este regime, o Decreto-Lei n.º
63/2015, de 23 de Abril, procede à
sua primeira alteração.
A mudança começa no próprio
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A obrigação de manter
actualizados os dados
fornecidos no registo é
agora garantida através
do Balcão Único
Electrónico

Único Electrónico, tal como a
cessação da actividade, tornando,
desta forma, a tramitação de todo o
processo mais célere e eficiente.
A proibição de explorar mais do
que nove estabelecimentos, por
edifício, de alojamento local na
modalidade de apartamento, já
presente no Decreto-Lei 128/2014,
sofre uma limitação. Com o novo
decreto, a proibição é apenas
aplicável quando os apartamentos
configurem mais de 75% do
número de fracções existentes no
edifício, podendo estes ser alvo de
vistoria por parte do Turismo de
Portugal a qualquer momento.
Por fim, o regime dos hostels prevê
agora, e de forma mais explícita, a
predominância do dormitório,
considerando-se
predominante
sempre que o número de utentes

Como requisito, os
hostels devem agora
dispor de espaços sociais
comuns, cozinha e área
de refeição de utilização
e acesso livre pelos
hóspedes
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em dormitório seja superior ao
número de utentes em quarto.
A
própria
disposição
dos
dormitórios vem agora regulada,
devendo cada um dispor de um
compartimento individual por cada
cama, com sistema de fecho e
dimensões mínimas especificadas;
para mais, o hostel deve dispor de
“espaços sociais comuns, cozinha e
área de refeição de utilização e
acesso livre pelos hóspedes”.
credores que no decurso do
geral@nfs-advogados.com

Os hostels já registados, e que se
encontrem em funcionamento,
dispõem de um prazo de 5 anos, a
contar da entrada em vigor das
alterações
introduzidas
pelo
Decreto-Lei (a 22 de Junho) para se
adaptarem aos novos critérios.
A este propósito, convém realçar
que o Decreto-Lei n.º 128/2014, de
28 de Agosto, que o DL 63/2015
veio regulamentar, que entrou em
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veio regulamentar, entrou em
vigor no dia 27 de Novembro de
PORTO
2014, e veio estabelecer o
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Consideram-se estabelecimentos
de alojamento local os que prestem
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modalidades as moradias, os
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apartamentos e estabelecimentos
de hospedagem.
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