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Foi publicada em 6 de novembro, a Portaria n.º 262/2020, na qual são estabelecidas as condições para 

o funcionamento das diferentes modalidades de estabelecimentos de alojamento local. Muitas das 

regras previstas na Portaria são hoje aplicáveis aos estabelecimentos de alojamento local que operam 

em Portugal. 

 

Estas medidas aplicam-se a todas as modalidades de estabelecimentos de alojamento local: 

 moradias,  

 apartamentos, 

 estabelecimentos de hospedagens e,  

 estabelecimentos de hospedagem que utilizem a denominação “hostel”.  

 

A Portaria entra em vigor a 4 de fevereiro de 2021. 

Para os estabelecimentos de alojamento local que já se encontram registados no Registo Nacional de 

Alojamento Local, prevê-se um período de transitório de 12 meses, a contar da data de entrada em 

vigor da portaria, de forma a que os mesmos se possam adaptar às novas condições de 

funcionamento. 

 

A Portaria estabelece disposições comuns a todas as modalidades de estabelecimentos de 

alojamento local e também disposições específicas ao funcionamento de cada uma delas: 

 

 Disponibilização de um serviço de receção e informação, presencial, online ou por telefone; 

 Disponibilização de condições de limpeza e higiene adequadas nos estabelecimentos. Tem de ser 

efetuado todo o serviço de limpeza e higiene, incluindo mudança de toalhas e roupa de cama, 

sempre que entre um novo utente, ou, no caso de o mesmo permanecer mais do que uma 

semana, deve ser realizado este serviço de 7 em 7 dias; 
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 Observância das regras de higiene e segurança alimentar, para todos os estabelecimentos de 

alojamento local que sirvam pequenos-almoços; 

 Obrigação da comunicação do alojamento de estrangeiros (incluindo oriundos da União 

Europeia) através do sistema de informação de boletins de alojamento (SIBA), após o seu registo 

junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  

 

 Todos os estabelecimentos devem ter uma placa identificativa junto à entrada do estabelecimento. 

 Nos estabelecimentos de alojamento local cuja entrada do estabelecimento seja no interior de um 

edifício, deve optar-se por placa de modelo idêntico e menor dimensão. 

 

É estabelecido um conjunto de condições de sustentabilidade a adotar por todos os estabelecimentos 

de alojamento local, nomeadamente:  

 Adotar e implementar práticas que promovam o consumo eficiente de água e de energia; 

 Adotar e implementar uma política de informação sobre práticas de turismo sustentável por 

parte dos utentes; 

 Adotar exclusivamente detergentes e produtos biodegradáveis; 

 Disponibilizar equipamentos e adotar procedimentos para a separação de resíduos sólidos 

urbanos; 

 Garantir a formação contínua dos colaboradores sobre boas práticas ambientais e standards de 

trabalho; 

 Possuir certificação ambiental ou selo de qualidade ambiental atribuído por entidade nacional ou 

internacional de reconhecido mérito. 
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 Para além do serviço de receção, devem disponibilizar um meio de comunicação com esse serviço 

e ainda deve ser indicado o contacto da entidade exploradora e o número nacional de emergência 

(112); 

 Os serviços de hospedagem com a denominação “Bed &Breakfast” têm de prestar serviço de 

pequeno-almoço; 

 A nível sanitário, tem de existir uma retrete, um lavatório e um chuveiro por cada 6 utentes que 

estejam a partilhar instalações sanitárias comuns; 

 Em linha com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, são estabelecidas as seguintes áreas 

mínimas: 

o 6,50 m2 para o quarto individual; 

o 9 m2 para o quarto duplo; 

o 12 m2 para o quarto triplo; 

o Para cada cama convertível a instalar nos quartos, acrescem 3m2 às áreas mínimas 

previstas nas alíneas anteriores; 

o Os edifícios que não estão abrangidos pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

devem ter uma área mínima de 5,50 m2 para o quarto individual, de 7 m2 para o quarto 

duplo e de 10 m2 para o quarto triplo; 

 Possibilidade de existirem zonas comuns de acolhimento ou receção e de estar e ou lazer. 

 

 Aplicam-se todas as medidas específicas estabelecidas para os estabelecimentos de hospedagem; 

 As zonas comuns, áreas de acolhimento, receção e de estar ou lazer devem ter uma área mínima 

de 3 m2, que acresce de acordo com a capacidade de utentes. Podem ainda incluir cozinha, zona 

de refeições e de bebidas (se existir, tem de ter capacidade para 10 utentes) e de tratamento de 

roupa; 

 As áreas dos dormitórios devem seguir a seguinte fórmula: 

  2,50 m2 (área mínima) + (2,50 m2 × número de camas ou beliche) + (1 m2 × número de utentes) 



 

 

4 
 

 Os dormitórios devem ter um número mínimo de 4 camas, e cada cama deve ter um 

compartimento individual com sistema de fecho, com dimensão mínima de 55 cm × 40 cm × 20 

cm, e um ponto de iluminação; 

 É permitida a existência de quartos no hostel, desde que o número de utentes nos dormitórios seja 

superior; 

 Um hostel com mais de 50 camas deve ter um quarto e uma instalação sanitária para utentes com 

mobilidade condicionada.  

 

 As moradias e os apartamentos com mais de 10 utentes devem cumprir as regras de segurança 

contra riscos de incêndio. 

Lisboa, 3 de dezembro de 2020 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


