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Exmo Senhor 

Presidente da 

Comissão de Economia, Obras Públicas,  

Planeamento e Habitação 

Data: 17 de maio de 2022 

N. Refª : PARC-000078-2022  

 

Assunto: Projeto de Lei 55/XV/1 - Clarifica o Regime Jurídico da Exploração dos 

Estabelecimentos de Alojamento Local (Alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 

agosto) 

 

Tendo tido conhecimento da iniciativa acima mencionada, junto enviamos os nossos 

comentários, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 
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I- Enquadramento  

 

No seguimento da apresentação do Projeto de Lei n.º 55/X/1ª apresentado pelo Grupo 

Parlamentar da Iniciativa Liberal, o presente parecer visa pronunciar-se sobre a proposta 

de medidas a serem implementadas com vista à clarificação do Regime Jurídico da 

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local (Alteração ao Decreto-Lei nº 

128/2014, de 29 de agosto), quanto à exploração de estabelecimentos de alojamento 

local em fração autónoma de edifício constituído em propriedade horizontal destinado 

no título constitutivo a habitação. 

 

II - Na Generalidade  

 

Tal como é do conhecimento público, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor tem vindo a exercer o direito legal ao estatuto de parceiro social em 

matérias que digam respeito à política de consumidores, nomeadamente através da 

indicação de representantes para órgãos de consulta ou concertação que se ocupem das 

matérias que afetem direta ou indiretamente os consumidores. Paralelamente, esta 

associação tem também vindo a exercer o direito de representar os consumidores em 

processos de consulta e audição públicas realizados no decurso da tomada de decisões, 

suscetíveis de afetar os direitos e interesses dos consumidores, entre as quais, as 

referentes à Habitação. 

 

De facto, neste âmbito, a DECO tem vindo a acompanhar e a trabalhar a temática da 

Habitação, nomeadamente através da participação em iniciativas legislativas sobre a 

matéria, atenta a natureza do direito à habitação, enquanto direito fundamental dos 

cidadãos em geral e dos consumidores em particular. 
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Reforçamos ainda que a DECO, numa aposta numa política de proximidade, criou uma 

rede de parceiros, entre os quais se destacam os municípios, juntas de freguesias, 

fundações entre outras entidades, contando com 62 organizações em todo o país, com 

vista a desenvolver um trabalho mais orientado para as necessidades específicas dos 

consumidores em cada território/região, colocando ao serviço das comunidades a sua 

experiência e especialização nas matérias relacionadas com o consumo, onde a 

habitação se destaca.  

 

Consideramos, no entanto, que, a presente proposta não é suficientemente abrangente 

tendo em conta que, não aborda a problemática dos estabelecimentos de alojamento 

local, dado as emergentes preocupações relacionadas com o crescimento deste modelo 

de negócio, que afeta não só os consumidores turistas, que utilizam os referidos3 

serviços, consumidores que reivindicam o seu direito à habitação (atualmente limitado 

por fenómenos de gentrificação) e condóminos. 

 

Não obstante, o Decreto-Lei nº128/2014 de 29 de agosto com as suas subsequentes 

alterações, estabelecer um conjunto de obrigações que pela sua natureza 

eminentemente pública protegem ainda que indiretamente os consumidores, entre as 

quais destacamos o registo procedimento que se inicia com uma comunicação prévia 

com prazo ao presidente da câmara municipal (art. 5.º e 6.º), para densificar este ponto 

o (art. 8º) prevê uma vistoria ao imóvel antes da sua abertura, pois apenas após a vistoria 

pode ser emitido o título de abertura ao público. Por outro lado, o presidente da câmara 

municipal tem ainda a prerrogativa de cancelar o registo, após a realização de audiência 

prévia, o que determina a imediata cessação da exploração do estabelecimento, 

aquando, a existência de desconformidades nas informações ou documentos indicados 

no registo, a instalação de novos alojamentos nas áreas de suspensão, o incumprimento 

dos pressupostos aplicáveis aos estabelecimentos de alojamento local, e ainda, a não 

celebração ou a não manutenção do seguro válido de responsabilidade civil obrigatório, 

por parte do titular da exploração.  
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São ainda, constantes as ofertas pelos titulares dos estabelecimentos de alojamento 

local e mesmo publicidade, ou intermediação pelas plataformas informáticas de 

estabelecimentos não registados ou com registos desatualizados, apesar de, estas 

últimas ao disponibilizarem, divulgarem ou comercializarem alojamento terem o dever 

de exigir e exibir o número de registo nacional do alojamento local. Ciente desta 

realidade, esta Associação considera que as autarquias poderiam utilizar os poderes que 

são conferidos pelo art. 9.º nº 5 do RJAL, para melhor monitorizar situações desta 

natureza.  

 

De acordo com o referido preceito, os municípios deverão denunciar à ASAE a existência 

de atividade de alojamento local sem registo, pelo que nos parece que se deveria optar 

por concretizar estes poderes de atuação no âmbito do próprio regulamento de 

alojamento local, nomeadamente referenciar o prazo para efeitos de comunicação com 

vista à operacionalização deste preceito.  

 

Sem prejuízo do que adiante se dirá, importa referir que, não obstante, encontrarem-se 

disposições no referido diploma que protegem diretamente o consumidor, 

nomeadamente, o (art. 11º) no qual é limitada a capacidade máxima dos 

estabelecimentos de alojamento local, o (art. 12º) que estabelece os requisitos a 

obedecer pelo estabelecimento de alojamento local, como o imóvel ter ligação à rede 

pública de abastecimento de água, ter corrente de água quente e fria, possuir janela 

para o exterior, ter mobília e equipamento adequado, dispor de portas que assegurem 

a segurança do utentes, entre outros requisitos, para garantir condições mínimas ao 

alojado, por outro lado, o (art. 13º) que regula as regras de segurança quanto a 

incêndios, sendo obrigatório o cumprimento das regras decorrentes do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de novembro e ainda a verificação do regulamento técnico regulado 

pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro não obstante, os estabelecimentos de 

alojamento local, que tenham uma capacidade igual ou inferior a dez utentes, não 

tenham de cumprir as regras de segurança contra riscos de incêndio, estão no entanto, 
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obrigados a ter extintor e manta de incêndio acessíveis aos utilizadores, equipamento 

de primeiros socorros acessíveis aos utilizadores, e indicação do número nacional de 

emergência (112) em local visível aos utilizadores.  

 

Por fim, segundo o (art 13º -A) 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, e deve celebrar e manter 

válido um seguro de responsabilidade civil extracontratual que garanta os danos 

patrimoniais e não patrimoniais causados a hóspedes e a terceiros, decorrentes do 

exercício da atividade de prestação de serviços de alojamento local.  

 

Esta disposição protege, não só os condóminos, como os consumidores, na medida em 

que, corresponsabiliza o proprietário em termos solidários por danos causados pelos 

hóspedes. O titular do Alojamento Local é ainda, obrigado a disponibilizar o livro de 

reclamações não só em formato físico como eletrónico.  

 

Com efeito, é nesse intuito de proteger os condóminos que o legislador, na Lei n.º 

62/2018, de 22 de agosto, estabeleceu a obrigatoriedade de, no caso de os 

estabelecimentos estarem inseridos em edifícios de habitação coletiva, o livro de 

informações dever conter também o regulamento com as práticas e regras do 

condomínio (artigo 12.º, n.º 8 do RJAL). 

 

Facto é que, a ampla margem de liberdade que o presente diploma dá às partes, não se 

preocupando em regular de maneira pormenorizada as obrigações entre o proprietário 

e o hóspede, pode trazer alguns riscos para as partes declarantes, nomeadamente para 

o alojado, parte que em princípio é a mais fraca no contrato em questão. 

 

Por outro lado, continuamos a encontrar tanto na doutrina como na jurisprudência, 

posições divergentes, quanto se o contrato de alojamento local deve ser qualificado 
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como de consumo, nas situações em que particulares, ofereçam serviços a título 

ocasional utilizando plataformas colaborativas, pois podem não ser automaticamente 

considerados prestadores de serviços profissionais.  

 

Ora o contrato de consumo caracteriza-se pela intervenção de sujeitos, a quem são 

fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos direitos, que se destinam a uso não 

profissional, por quem se dedique profissionalmente a esse fornecimento, prestação ou 

transmissão. Desta feita, considera esta associação que as situações em que 

particulares, ofereçam serviços a título ocasional utilizando plataformas colaborativas, 

devem ser enquadradas no exercício profissional desta atividade, na medida em que o 

RJAL exige o registo do estabelecimento, a declaração do início da atividade apresentada 

junto da Autoridade Tributária, regras de segurança, requisitos de qualidade e 

disponibilidade de livro de reclamações. 

 

Termos em que, o titular do alojamento local é sempre um profissional, assim sendo, a 

qualificação do contrato como de consumo vai depender do cliente pretender dar um 

uso profissional ou privado.  

 

Assim para afastar dúvidas de que a prestação de serviços de alojamento em regime de 

AL, se trata uma relação de consumo, e por essa via possa ser aplicada ao alojamento 

local todos os direitos que decorram da Lei 24/96, de 31 de julho, importa qualificar a 

definição de AL. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO 
Rua de Artilharia Um, nº 79 – 4º 

1269 – 160 Lisboa 

7 

 

Considera assim esta associação que o preceituado no nº 1 do art. 4.º do RJAL, se revela 

pouco claro quanto à definição de AL que importa clarificar, devendo assim ser alterado 

para: 

 

Artigo 4 

 Prestação de serviços de alojamento  

1- Para todos os efeitos, a exploração de estabelecimento de alojamento local 

corresponde ao exercício, por pessoa singular ou coletiva, da atividade de prestação 

de serviços de alojamento, pelo que os destinatários dos serviços são consumidores 

nos termos e para os efeitos da Lei 24/96, de 31 de julho.  

2- (…) 

3- (…) 

4- (…) 

 

Urge ainda, implementar um modelo de maior fiscalização por parte das entidades 

competentes, em especial da ASAE. Esta fiscalização torna-se determinante numa altura 

em que o alojamento local altera a sua fisionomia inicial, deixando de ser realizado por 

proprietários pessoas singulares e passando, em muitos casos, a ser dominado por 

sociedades comerciais. 
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III- Na Especialidade  

“Artigo 2.º 

Noção de estabelecimento de alojamento local 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 - Sem prejuízo da oponível proibição específica da exploração de estabelecimentos 

de alojamento local no título constitutivo ou em deliberação posterior da assembleia 

de condóminos sem oposição, a exploração de estabelecimentos de alojamento local 

em fração autónoma de edifício constituído em propriedade horizontal destinado no 

título constitutivo a habitação não constitui uso diverso desse fim habitacional, nos 

termos e para os efeitos do artigo 1422.º, n.º 2, al. c) do Código Civil.”  

 

A segunda alteração decorre com o Decreto-Lei nº 62/2018, de 6 de agosto, emergiu 

não só do aumento do turismo, mas também da dilatação do alojamento local que, por 

sua vez, colidiu com outros direitos, nomeadamente com o direito de habitação. Esta 

iniciativa pretendeu assim resolver algumas idiossincrasias que esta expansão causou, 

circunscrevendo o conceito de alojamento local. Assistimos, com efeito, a mudanças ao 

nível do condomínio que, por sua vez, adquiriu maior relevância no âmbito da relação 

entre condómino e titular da atividade de exploração de alojamento local na fração 

autónoma.  

 

Uma das grandes alterações que o novo RJAL veio a implementar foi a instituição de um 

meio de oposição à continuidade de exploração da atividade de alojamento local. Dado 

que, mediante deliberação da assembleia de condóminos o presidente da câmara 

municipal territorialmente competente, com possibilidade de delegação nos respetivos 
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vereadores, passa a ter poderes para proferir uma decisão de cancelamento do registo 

previamente atribuído ao estabelecimento de alojamento local.  

 

Dispõe assim, o n.º 2 do art. 9.º que “No caso de a actividade de Alojamento Local ser 

exercida numa fracção autónoma de edifício ou parte de prédio urbano susceptível de 

utilização independente, a assembleia de condóminos, por decisão de mais de metade 

da permilagem do edifício, em deliberação fundamentada, decorrente da prática 

reiterada e comprovada de actos que perturbem a normal utilização do prédio, bem 

como de actos que causem incómodo e afectem o descanso dos condóminos, pode 

opor-se ao exercício da actividade de Alojamento Local na referida fracção, dando, 

para o efeito, conhecimento da sua decisão ao Presidente da Câmara Municipal 

territorialmente competente.” e o n.º 3 determina que “O Presidente da Câmara 

Municipal territorialmente competente, com faculdade de delegação nos vereadores, 

decide sobre o pedido de cancelamento”. 

 

A nova lei vem permitir desta forma uma reação sucessiva dos condóminos, 

consubstanciado num seu “direito de oposição ”.O pedido de cancelamento 

apresentado pela assembleia de condóminos, por decisão de mais de metade da 

permilagem do edifício, por deliberação devidamente fundamentada, consiste, afinal, 

num instrumento de reação que a lei veio atribuir aos condóminos com vista a 

salvaguardar o seu direito ao descanso, segurança e defesa de possível utilização abusiva 

das partes comuns dos edifícios.  

 

Convém ainda salientar, que a deliberação da assembleia de condóminos não é 

vinculativa para o presidente da câmara municipal, o qual, no âmbito do seu poder 

discricionário tanto a pode aceitar como recusar, a decisão dependerá dos fundamentos 

da deliberação da assembleia de condóminos, como da eventual contra-argumentação 
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apresentada em sede de audiência prévia. O referido cancelamento a ocorrer, nunca 

poderá ser definitivo, dado que, não pode ultrapassar o período de um ano, conforme 

previsto no artigo 9.º, n.º 6, al. b).  

 

Quanto à regulamentação das partes comuns, estabelece o art. 20-A do RJAL que, “O 

condomínio pode fixar o pagamento de uma contribuição adicional correspondente às 

despesas decorrentes da utilização acrescida das partes comuns, com um limite de 30 

/prct. do valor anual da quota respetiva, a deliberar nos termos do artigo 1424.º do 

Código Civil”. A rátio da norma, visa que o titular do alojamento local concorra com uma 

maior percentagem no pagamento das despesas relacionadas com as partes comuns, 

pagamento que é justificado pela eventual utilização acrescida das partes comuns 

provocada pela atividade de alojamento local.  

 

Relativamente aos hostels o poder do condomínio foi largamente estendido verificando-

se assim, a obrigatoriedade da autorização do condomínio registada em ata para a 

instalação de hostels em frações autónomas de edifícios regidos pelo regime da 

propriedade horizontal.  

 

No entanto, a Lei nº 62/2018, de 22 de agosto, não conseguiu responder às divergências 

tanto na doutrina como na jurisprudência, quanto à questão de saber se o alojamento 

local exercido em frações que se encontrem sujeitas ao regime da propriedade 

horizontal e cujo o seu destino é para a habitação, se enquadra no conceito de habitação 

ou configura uma atividade comercial violadora do título constitutivo, mantendo-se um 

vazio normativo, que gera insegurança jurídica.  
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O Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de 22.03.2022, (Proc.º 

24471/16.4T8PRT.P1.S2-A-RUJ) uniformizou jurisprudência estabelecendo que "No 

regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo, de que certa 

fracção se destina a habitação, deve ser interpretada no sentido de nela não ser 

permitida a realização de alojamento local”. Segundo o referido acórdão, mesmo que o 

proprietário tenha cumprido com a condição de registo de estabelecimento de 

alojamento local, mediante comunicação prévia dirigida ao presidente da câmara 

municipal territorialmente competente e tenha obtido o título de abertura ao público, 

nos termos e para os efeitos dos artigos 5.º e 7.º do RJAL, essa exploração como 

alojamento local, numa fração autónoma destinada a habitação no respetivo título 

constitutivo de propriedade horizontal, será considerada como ilícita por violação do 

destino estabelecido no referido título, podendo qualquer condómino isoladamente 

exigir a cessação de tal actividade.  

 

De salientar que, o juiz Rijo Ferreira refere, na declaração de voto a favor, que “o Regime 

Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local (DL 128/2014, 29 

Agosto, na republicação anexa à Lei 62/2018, 22 Agosto) ao excecionar única e 

especificamente a necessidade de autorização prévia do condomínio no caso de ‘hostel’ 

(…) e ao estabelecer um limite máximo do número de frações exploráveis por edifício 

(...) está a permitir, genérica e incondicionalmente, em todas as demais situações, e uma 

vez cumpridos os requisitos de tal legislação específica, a exploração de 

estabelecimentos de alojamento local em frações autónomas de edifícios destinadas a 

habitação, o que pressupõe e implica que aquele é um uso compatível com o fim a que 

são destinadas, retirando essa actividade do âmbito de aplicação da alínea c) do nº. 2 

do art. 1422° do Código Civil [...]”. Este artigo confere a cada condómino o direito de se 

opor a que qualquer das frações dos restantes condóminos seja usada para fim diverso 

do que lhe é destinado no estatuto da propriedade horizontal em foco. 
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Compreendemos a razão de ser da proposta de alteração legislativa do Grupo 

Parlamentar da Iniciativa Liberal, pois independentemente do mérito do Acórdão a 

jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, levará a um aumento da 

litigância entre condóminos, deixa a descoberto os interesses dos titulares dos 

alojamentos locais já registados e dúvidas de como serão acauteladas as situações 

futuras, no entanto, é necessário tutelar os interesses e expectativas legítimas dos 

restantes condóminos que o STJ entendeu ser de acautelar. 

 

Considera assim, esta Associação fundamental uma alteração ao Decreto-Lei n.º 

128/2014, de 29 de agosto, que deve culminar na regulação clara desta matéria., tendo 

em conta, o direito à livre iniciativa económica – restrição que só deveria poder ser 

admitida ao abrigo do artigo 18.º da Constituição e em respeito pelo princípio da 

proporcionalidade. Salvaguardando os direitos dos proprietários que investiram nas 

suas frações autónomas para as destinarem a alojamento local, em consonância com a 

tutela dos direitos dos condóminos, nomeadamente ao descanso, privacidade, 

segurança e defesa de uma possível utilização abusiva das partes comuns dos edifícios.  

 

Conclusões:  

 

Face ao exposto, e sem prejuízo de anteriormente referido, bem como de 

esclarecimentos adicionais que se mostrem necessários, a DECO recomenda:  

 

1) As autarquias a utilizar os poderes que são conferidos pelo art. 9.º nº 5 do RJAL, 

para melhor monitorizarem situações de ofertas pelos titulares dos 

estabelecimentos de alojamento local e mesmo publicidade, ou intermediação 

pelas plataformas informáticas de estabelecimentos não registados ou com 
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registos desatualizados De acordo com o referido preceito, os municípios 

deverão denunciar à ASAE a existência de atividade de alojamento local sem 

registo, pelo que nos parece que se deveria optar por concretizar estes poderes 

de atuação no âmbito do próprio regulamento de alojamento local, 

nomeadamente referenciar o prazo para efeitos de comunicação com vista à 

operacionalização deste preceito.  

 

2)  Para afastar dúvidas de que a prestação de serviços de alojamento em regime 

de AL, se trata uma relação de consumo, e por essa via possa ser aplicada ao 

alojamento local todos os direitos que decorram da Lei 24/96, de 31 de julho, 

importa qualificar a definição de AL, o preceituado no nº 1 do art. 4.º do RJAL, 

deve ter a seguinte redação “Para todos os efeitos, a exploração de 

estabelecimento de alojamento local corresponde ao exercício, por pessoa 

singular ou coletiva, da atividade de prestação de serviços de alojamento, pelo 

que os destinatários dos serviços são consumidores nos termos e para os 

efeitos da Lei 24/96, de 31 de julho.” 

 

3)  A criação de um modelo de maior fiscalização por parte das entidades 

competentes, em especial da ASAE. Esta fiscalização torna-se determinante 

numa altura em que o alojamento local altera a sua fisionomia inicial, deixando 

de ser realizado por proprietários pessoas singulares e passando, em muitos 

casos, a ser dominado por sociedades comerciais. 

 

4)  Uma alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, que deve culminar 

na regulação clara desta matéria., tendo em conta, o direito à livre iniciativa 
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económica – restrição que só deveria poder ser admitida ao abrigo do artigo 18.º 

da Constituição e em respeito pelo princípio da proporcionalidade. 

Salvaguardando os direitos dos proprietários que investiram nas suas frações 

autónomas para as destinarem a alojamento local, em consonância com a tutela 

dos direitos dos condóminos, nomeadamente ao descanso, segurança, 

privacidade e defesa de possível utilização abusiva das partes comuns dos 

edifícios.  

 

 


