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Objectivos principais:Objectivos principais:

��SimplificaSimplifica ççãoão

��ResponsabilizaResponsabiliza ççãoão

��QualificaQualifica çção da ofertaão da oferta



�� SimplificaSimplificaçção legislativaão legislativa
concentração num único diploma e conciliação com os princípios decorrentes da Lei 

nº 60/2007, de 4 de Setembro

�� SimplificaSimplificaçção das tipologias de empreendimentos ão das tipologias de empreendimentos 
turturíísticos sticos 

�� SimplificaSimplificaçção de procedimentosão de procedimentos
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SimplificaSimplifica ççãoão
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ResponsabilizaResponsabiliza ççãoão

�� RegulaRegulaçção pelo riscoão pelo risco
� Princípio da confiança

�� Melhor fiscalizaMelhor fiscalizaççãoão
� Clarificação das entidades competentes
� Agravamento das sanções por 

incumprimento
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QualificaQualifica çção pela ofertaão pela oferta
�� Qualidade dos serviQualidade dos servi çços e das instalaos e das instala ççõesões

�� Revisão periRevisão peri óódica da classificadica da classifica ççãoão

�� Sistema de pontos para a classificaSistema de pontos para a classifica çção dos  ão dos  

estabelecimentos hoteleiros,  dos estabelecimentos hoteleiros,  dos aldeamentosaldeamentos e e 

apartamentos turapartamentos tur íísticos e, ainda, dos hotsticos e, ainda, dos hot ééis ruraisis rurais
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Regime anteriorRegime anterior
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1.   Empreendimentos Turísticos (ET)
a) Estabelecimentos Hoteleiros (EH)
b) Meios Complementares de Alojamento Turístico (MCAT)
c) Parques de Campismo Públicos e Privativos (PC)
d)  Conjuntos Turísticos (CT)

2.Turismo no Espaço Rural (TER)

2.Turismo de Natureza (TN)

4.Hospedagem

(art. 79º do Decreto-Lei nº 167/97, de 4 de Julho)

Estabelecimentos designados por hospedarias, casa de hóspedes e 

quartos particulares, com regulamentação da instalação, exploração e 

funcionamento da competência das assembleias municipais sob 

proposta do presidente da Câmara Municipal 

(Regulamentos Municipais)
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1. Empreendimentos Turísticos (ET)

a) Estabelecimentos Hoteleiros
Hotéis

Hotéis-Apartamentos (Aparthotéis)

Pensões

Motéis

Estalagens

Pousadas
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b) Meios Complementares de Alojamento

Aldeamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos

Moradias Turísticas

c) Parques de Campismo Públicos e Privativos

Públicos – abertos ao público em geral mediante remuneração

Privativos – acesso restrito a associados ou beneficiários 

d) Conjuntos Turísticos
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2.Empreendimentos de Turismo no 
Espaço Rural (TER)

Turismo de habitação
Turismo rural
Agro-turismo
Casa de campo
Turismo de aldeia
Hotéis rurais
Parques de campismo rurais
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3. Turismo de natureza

Casas retiro
Casas abrigo
Centros de acolhimento

Empreendimentos de turismo no espaço rural 
(quando inseridos em área protegida-ICNB)
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Regime actualRegime actual
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Empreendimentos Turísticos (ET)
a) Estabelecimentos Hoteleiros
b) Aldeamentos Turísticos
c) Apartamentos Turísticos
d) Conjuntos Turísticos
e) Empreendimentos de Turismo de Habitação
f) Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural
g) Parques de Campismo e de Caravanismo
h) Empreendimentos de Turismo da Natureza

Alojamento Local (AL)
a) Moradias
b) Apartamentos
c) Estabelecimentos de hospedagem
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a) Estabelecimentos Hoteleiros

Hotéis

Hotéis-Apartamentos (Aparthotéis)

Pousadas

b)Aldeamentos Turísticos

c)Apartamentos Turísticos
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f) Empreendimentos de Turismo de Habitação
g) Empreendimentos de Turismo no Espaço 

Rural
Agro-turismo
Casa de campo
Hotéis rurais

h) Parques de Campismo e de Caravanismo
i) Empreendimentos de Turismo da Natureza

Adopta qualquer das tipologias previstas para os ET

Assente em modelo de reconhecimento (pelo ICNB)

- Adesão a sistema de boas práticas ambientais

-Participação em projecto de conservação da natureza e da biodiversidade
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RECONVERSÃO DA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 75º

-Todos os empreendimentos existentes devem reconverter -
se nas tipologias e categorias estabelecidas no NRJET até 31 

de Dezembro de 2010.

-A reconversão da classificação é atribuída pelo Turismo de 
Portugal, I. P ., ou pelas câmaras municipais , após 

realização de auditoria de classificação , a pedido do 
interessado , podendo ser dispensados os requisitos exigidos 
para a atribuição da classificação, sempre que determinem a 

realização de obras que se revelem materialmente impossíveis 
ou que comprometam a rendibilidade do empreendimento, 
como tal reconhecidas pela entidade competente para a 

aprovação da classificação.
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Artigo 75º

-Caso os empreendimentos não possam manter ou obter a 
qualificação como empreendimento turístico, são 

reconvertidos em modalidades de alojamento local.

- As moradias turísticas existentes à data da entrada
em vigor da nova legislação, licenciadas como tal ao

abrigo de lei anterior a essa data, convertem -se 
automaticamente em moradias de alojamento local , a não 

ser nas situações a seguir...



Turismo do Alentejo, ERT

Artigo 75º

- Caso as moradias turísticas façam parte integrante
de conjuntos turísticos, (resorts) podem converter -se em
edifícios autónomos integrantes do conjunto, desde que

se verifiquem alguns pressupostos (alíneas a) a  c) do n.º 7 do artigo 15.º)

- Os estabelecimentos de hospedagem licenciados
pelas câmaras municipais ao abrigo dos respectivos 
regulamentos convertem -se automaticamente em 

alojamento local .

- O Turismo de Portugal, I. P., deve inscrever no
RNET os empreendimentos turísticos reconvertidos
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Artigo 75º

- Caso as moradias turísticas façam parte integrante
de conjuntos turísticos, (resorts) podem converter -se em
edifícios autónomos integrantes do conjunto, desde que

se verifiquem alguns pressupostos (alíneas a) a  c) do n.º 7 do artigo 15.º)

- Os estabelecimentos de hospedagem licenciados
pelas câmaras municipais ao abrigo dos respectivos 
regulamentos convertem -se automaticamente em 

alojamento local .

- O Turismo de Portugal, I. P., deve inscrever no
RNET os empreendimentos turísticos reconvertidos
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Artigo 75º

- Os títulos válidos de abertura dos empreendimentos turísticos
existentes à data de entrada em vigor na nova legislação 
mantêm -se válidos, só sendo substituídos pelo alvará de 

autorização de utilização para fins turísticos na sequência de 
obras de ampliação, reconstrução ou alteração.

- No caso dos empreendimentos turísticos convertidos
em estabelecimentos de alojamento local, os títulos de
abertura existentes à data da entrada em vigor na nova 

legislação mantêm -se válidos, só sendo substituídos por
alvará de autorização de utilização para fins habitacionais

na sequência de obras de ampliação, reconstrução
ou alteração, ou em qualquer outro momento a pedido do

interessado.
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SIMSIM NÃONÃO

TIPOLOGIA MANTÊM-SE NO NRJET?TIPOLOGIA MANTÊM-SE NO NRJET?

1º Verificar cumprimento requisitos obrigatórios;
2º Ofício (1) dirigido ao Turismo de Portugal, IP, a 
solicitar auditoria de reconversão de classificação

(art.75º, DL nº39/08, 07/03).

(Notas: mencionar assunto, nº processo, ent.exploradora/ 
proprietária, devem juntar ainda uma memória descritiva

identificando os requisitos opcionais vão cumprir (facultativo))

1º Verificar cumprimento requisitos obrigatórios;
2º Ofício (1) dirigido ao Turismo de Portugal, IP, a 
solicitar auditoria de reconversão de classificação

(art.75º, DL nº39/08, 07/03).

(Notas: mencionar assunto, nº processo, ent.exploradora/ 
proprietária, devem juntar ainda uma memória descritiva

identificando os requisitos opcionais vão cumprir (facultativo))

1º Identificar tipologia pretendida (nº1, art.4º
DLnº39/08, 07/03);

2º Verificar cumprimento requisitos obrigatórios e 
ainda requisitos opcionais

1º Identificar tipologia pretendida (nº1, art.4º
DLnº39/08, 07/03);

2º Verificar cumprimento requisitos obrigatórios e 
ainda requisitos opcionais

TEM ENQUADRAMENTO NAS NOVAS 
TIPOLOGIAS?

TEM ENQUADRAMENTO NAS NOVAS 
TIPOLOGIAS?

SIMSIM NÃONÃO

Ofício a solicitar auditoria de reconversão
tal como em (1) ;

Indicar tipologia pretendida

Ofício a solicitar auditoria de reconversão
tal como em (1) ;

Indicar tipologia pretendida

QUER/PODE FAZER OBRAS DE 
ADAPTAÇÃO?

QUER/PODE FAZER OBRAS DE 
ADAPTAÇÃO?

SIMSIM NÃONÃO

Apresenta projecto à Câmara Municipal e 
inicia processo licenciamento

Apresenta projecto à Câmara Municipal e 
inicia processo licenciamento ALOJAMENTO 

LOCAL

ALOJAMENTO 
LOCAL

RECONVERSÃO DE CLASSIFICA ÇÃO
(art.75º D.L. nº39/08, 07/03, alterado pelo

D.L.nº228/2009, 14/09)

RECONVERSÃO DE CLASSIFICA ÇÃO
(art.75º D.L. nº39/08, 07/03, alterado pelo

D.L.nº228/2009, 14/09)
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SIMSIM NÃONÃO

A TIPOLOGIA DE TER MANTÊM-SE NO NRJET?A TIPOLOGIA DE TER MANTÊM-SE NO NRJET?

1º Verificar cumprimento requisitos instalação e 
funcionamento; (D.L.nº39/08 e Portaria nº937/08, 20/08)

2º Ofício (1) dirigido à Câmara Municipal respectiva, a solicitar
auditoria de reconversão de classificação

(art.75º, DL nº39/08, 07/03).
(Nota: mencionar assunto, nº processo, ent.exploradora/ 

proprietária)

1º Verificar cumprimento requisitos instalação e 
funcionamento; (D.L.nº39/08 e Portaria nº937/08, 20/08)

2º Ofício (1) dirigido à Câmara Municipal respectiva, a solicitar
auditoria de reconversão de classificação

(art.75º, DL nº39/08, 07/03).
(Nota: mencionar assunto, nº processo, ent.exploradora/ 

proprietária)

1º Identificar tipologia pretendida (art.17º e 18º do 
DL nº39/08, 07/03);

2º Verificar cumprimento requisitos instalação e 
funcionamento

1º Identificar tipologia pretendida (art.17º e 18º do 
DL nº39/08, 07/03);

2º Verificar cumprimento requisitos instalação e 
funcionamento

CUMPRE REQUISITOS DA NOVA 
TIPOLOGIA?

CUMPRE REQUISITOS DA NOVA 
TIPOLOGIA?

SIMSIM NÃONÃO

Ofício a solicitar auditoria de reconversão tal
como em (1) ;

Indicar tipologia pretendida

Ofício a solicitar auditoria de reconversão tal
como em (1) ;

Indicar tipologia pretendida

QUER/PODE FAZER OBRAS 
DE ADAPTAÇÃO?

QUER/PODE FAZER OBRAS 
DE ADAPTAÇÃO?

SIMSIM NÃO

Apresenta projecto à Câmara Municipal e 
inicia processo licenciamento

Apresenta projecto à Câmara Municipal e 
inicia processo licenciamento

Solicita dispensa cumprimento
requisitos (artº.75) ou opta pelo

ALOJAMENTO LOCAL

Solicita dispensa cumprimento
requisitos (artº.75) ou opta pelo

ALOJAMENTO LOCAL

RECONVERSÃO DE CLASSIFICA ÇÃO
(art.75º D.L. nº39/08, 07/03, alterado pelo

D.L.nº228/2009, 14/09)

RECONVERSÃO DE CLASSIFICA ÇÃO
(art.75º D.L. nº39/08, 07/03, alterado pelo

D.L.nº228/2009, 14/09)

Possibilidade de  dispensa de requisitos 
exigidos para  a atribuição da classificação, 
sempre que determinem a realização de 

obras que se revelem materialmente 
impossíveis ou que comprometam a 

rendibilidade do empreendimento, como tal 
reconhecidas pela entidade competente 

para a aprovação da classificação (nº3 art. 
75º )

Possibilidade de  dispensa de requisitos 
exigidos para  a atribuição da classificação, 
sempre que determinem a realização de 

obras que se revelem materialmente 
impossíveis ou que comprometam a 

rendibilidade do empreendimento, como tal 
reconhecidas pela entidade competente 

para a aprovação da classificação (nº3 art. 
75º )



OBRIGADA!
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Gabinete de Apoio ao Investimento e à Iniciativa 
Turística

Praça da República, 12 1º 7800-427 Beja

Maria João Macedo: maria.macedo@turismodoalentejo-ert.pt

Roberto Grilo: roberto.grilo@turismodoalentejo-ert.pt
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Perguntas frequentesPerguntas frequentes
(site do Turismo de Portugal, IP e (site do Turismo de Portugal, IP e 

Turismo do Alentejo, ERT)Turismo do Alentejo, ERT)
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O Novo Regime Jurídico dos Empreendimentos Turístic os aplica-se a 
todos os empreendimentos de Turismo no Espaço Rural , mesmo aos já

existentes?
Sim, o novo regime jurídico dos empreendimentos turísticos aplica-se a todos 
os empreendimentos de turismo no espaço rural existentes. Será necessário 

solicitar a reconversão da classificação à Câmara Municipal respectiva, 
entidade com competência nesta matéria (art.75º, DL 39/08, 07/03 alterado 

pelo DL nº228/09, 14/09).

Qual é o prazo que tenho para me adaptar à nova legis lação?
31 de Dezembro de 2010.

Como proceder para obter a reconversão da classific ação?
O pedido de auditoria de reconversão de classificação deve ser feito mediante 
ofício dirigido ao Presidente da Câmara Municipal respectiva. No requerimento 

deve ser mencionado o nome do requerente (entidade proprietária e/ou 
exploradora), o nº de processo na CM, a classificação do empreendimento e a 

classificação pretendida. Deve também ser feita referência à legislação ao 
abrigo da qual é feito o pedido e o nº do artigo (artigo 75º do D.L.nº 39/2008, 

07/03, alterado pelo DL nº228/09, 14/09).
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Quanto ao processo de classificação dos empreendimento s de 
turismo em espaço rural, o DL 39/2008 menciona a realiz ação de uma 
auditoria determinada pelo Presidente da Câmara; contu do, anuncia 

uma portaria que definiria os termos da sua concretizaç ão. Esta 
portaria já existe? Se não existe, como se conduzem os  processos 

de classificação de determinado empreendimento a ins talar?

A classificação dos empreendimentos de turismo em espaço rural e de turismo de habitação 
é fixada pelo presidente da Câmara Municipal respectiva (cf. n.º3 do artigo 36º do Decreto-

Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), na sequência de auditoria de classificação cuja realização é
determinada pelo Presidente da mesma Câmara Municipal, no prazo de dois meses contado 
da emissão do alvará de autorização do empreendimento (cf. n.º1 do artigo 36º do Decreto-

Lei n.º 39/2008, de 7 de Março).
A portaria a que se refere é para a hipótese de realização de auditorias por entidades 
acreditadas para o efeito, em alternativa à sua realização directamente pela Câmara 

Municipal (no caso), conforme resulta do n.º2 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 
de Março. Até à publicação da referida portaria as auditorias de classificação dos 

empreendimentos de turismo em espaço rural e de turismo de habitação serão realizadas 
directamente pelas câmaras municipais.

Os requisitos da classificação dos empreendimentos de turismo em espaço rural e de 
turismo de habitação constam actualmente da Portaria n.º 937/2008, de 20 de Agosto.
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À luz do novo regime jurídico dos empreendimentos tu rísticos, a figura 
do Turismo Rural, enquanto modalidade inserida no T ER, desapareceu. 
Muitas eram unidades até 10 quartos, que agora terão  que se readaptar. 
Para que modalidade? E relativamente às Casas de Na tureza (Turismo 

de Natureza), nomeadamente as casas-retiro?

O n.º8 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, determina que o número máximo 
de unidades de alojamento nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço 

rural é 15. Assim sendo, as unidades de turismo rural com até 10 unidades de alojamento não 
terão, nesse aspecto, dificuldades para se reconverterem nas actuais tipologias.

As Casas de Natureza têm o seu regime substancialmente modificado. No novo regime, adoptam 
as tipologias de estabelecimento hoteleiro, aldeamento turístico, apartamentos turísticos, conjunto 

turístico, empreendimento de turismo de habitação, empreendimento de turismo no espaço rural ou 
parque de campismo e de caravanismo, devendo obedecer aos requisitos de instalação, 

classificação e funcionamento previstos para a tipologia adoptada, e são objecto de 
reconhecimento como empreendimento de turismo de natureza pelo ICNB, de acordo com os 

critérios definidos na Portaria nº261/2009, 12 de Março (cf. artigo 20º do Decreto-Lei n.º 39/2008, 
de 7 de Março). As casas-retiro deverão, assim, nos termos do disposto no artigo 75º do Decreto-

Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, reconverter-se nas tipologias agora previstas, designadamente 
numa das tipologias de turismo no espaço rural, que são aquelas que mais se aproximarão das 
suas características, e obter o reconhecimento como empreendimentos de turismo de natureza 

junto do ICNB.



Turismo do Alentejo, ERT

O meu empreendimento de TER está classificado como T urismo Rural, 
o que acontece agora?

Uma vez que este grupo deixou de existir na nova legislação, pode/deve 
solicitar a reconversão da classificação à Câmara Municipal e adoptar uma 
das novas tipologias/grupos: p.ex: casa de campo, agro-turismo ou turismo 

de habitação.

E se o meu empreendimento de TER não cumprir os req uisitos da 
nova legislação?

Existem duas possibilidades: 
-a Câmara Municipal  reconhece a impossibilidade técnica (material e/ou 

financeira) para a realização das obras necessárias para a reconversão, e o 
empreendimento é dispensado do cumprimento desse(s) requisito(s) 

adquirindo a classificação pretendida, ou
-não é reconhecida a impossibilidade técnica (material e/ou financeira) para 
a realização das obras necessárias para a reconversão do empreendimento 

e este pode optar por ser alojamento local (sujeito a registo na Câmara 
Municipal – Portaria nº517/08, 20/04).
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Numa casa já construída e que se quer classificar co mo agro-turismo
ou casa de campo, o procedimento é remeter um requer imento à

Câmara Municipal? Qual é o procedimento a seguir e q uais são as 
formalidades da resposta e prazos a respeitar?

A classificação dos empreendimentos de turismo em espaço rural é fixada 
pelo Presidente da Câmara Municipal respectiva (cf. n.º3 do artigo 36º do 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), na sequência de auditoria de 
classificação cuja realização é determinada pela mesma entidade, no 
prazo de dois meses contado da emissão do alvará de autorização do 

empreendimento (cf. n.º1 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 
de Março). 

Os hotéis rurais têm limite de quartos?
Os requisitos dos hotéis rurais constam actualmente da Portaria n.º

937/2008, de 20 de Agosto e da Portaria n.º327/2008, de 28 de Abril (por 
remissão do artigo 25º da primeira portaria citada), não estando fixado um 

número máximo de unidades de alojamento. 
Existe um número mínimo de quartos, que é de 10.
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No caso dos TER quem tem competência para decidir d a 
impossibilidade material e/ou financeira para a rea lização de 

obras? 
Na legislação apenas é referido o Turismo de Portugal, IP, mas é

entendimento de que nestes casos deve ser a Câmara Municipal a 
pronunciar-se tendo em conta que é a entidade competente na 

matéria (nº2, art.75º D.L. nº39/08, 07/03).

O meu empreendimento está classificado como agro-tur ismo. 
Tenho que solicitar a reconversão da classificação?

Todos os empreendimentos têm que solicitar a reconversão da 
classificação mesmo que tenham uma tipologia que se mantém na 

nova legislação. É o que acontece no caso do agro-turismo, tem que 
ser solicitada a reconversão para agro-turismo. Isto acontece porque 

alguns os requisitos de instalação e funcionamento deste tipo de 
empreendimentos se alteraram, ( p.ex., sistema e equipamentos de 

segurança contra incêndios (requisitos do artigo 11º da Portaria 
nº937/08, 20/08), …)
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Quem é a entidade competente para licenciar os empre endimentos de 
turismo no espaço rural?

É a câmara municipal da respectiva área onde o projecto se insere. Esta pode 
decidir pedir parecer à Direcção Regional de Economia sobre o uso e tipologia e à
Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural quanto à localização. Pode 
ainda haver lugar a consultas em função da localização específica do projecto ou 

das características do imóvel (se está localizado em reserva agrícola, ou em 
reserva ecológica nacional, ou dentro da área de abrangência de um plano de 

ordenamento de uma albufeira, ou se está dentro do centro histórico classificado 
de uma localidade, ou se o imóvel está classificado, etc).

É possível a venda de alimentos produzidos no empree ndimento, 
directamente aos clientes ou cozinhados?

A lei prevê a possibilidade da prestação deste serviço nos empreendimentos de 
turismo no espaço rural, ao abrigo da legislação nacional que derroga os 

regulamentos comunitários relativos à higiene dos géneros alimentícios (cf. artigo 
15º, n.º3, da Portaria 937/2008, de 20 de Agosto).
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Queria obter informações sobre serviços de refeiçõe s 
almoço/jantar em unidades de Turismo Espaço Rural. Q uais são os 

requisitos? Será que podemos simplesmente começar a servir 
refeições?

A matéria relativa ao serviço de refeições nos empreendimentos de 
turismo de habitação e de turismo no espaço rural está regulada no artigo 

18º da Portaria n.º 937/2008, de 20 de Agosto. 
De acordo com o n.º2 deste preceito legal, aqueles empreendimentos 
devem disponibilizar «almoços e jantares, mediante solicitação prévia, 

sempre que não exista estabelecimento de restauração a menos de 5 km, 
excepto quando se trate de casas de campo não habitadas pelo 

proprietário, explorador ou seu representante». 
O n.º 3 do preceito dispõe, por seu lado, que «as refeições servidas nos 
empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural 

devem corresponder à tradição da cozinha portuguesa e utilizar, na 
medida do possível, produtos da região ou da exploração agrícola do 

empreendimento». 
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É obrigatória a residência do proprietário dos empre endimentos de 
Turismo de Habitação ou Turismo no Espaço Rural dur ante o período de 

exploração?
Os empreendimentos de turismo de habitação são caracterizados pela sua 

natureza familiar, sendo por isso obrigatória a residência no empreendimento do 
proprietário, da entidade exploradora ou do seu representante legal, durante o 
período de funcionamento. Nos empreendimentos de turismo no espaço rural 
este requisito não é obrigatório (cf. artigos 2º e 3º da Portaria 937/2008, de 20 

de Agosto).

Como é determinada a capacidade máxima de um empreen dimento de 
turismo no espaço rural/turismo de habitação?

A capacidade máxima é determinada pelo correspondente número e tipo de 
camas (individual ou duplo) fixas instaladas nas unidades de alojamento (art. 8º

DL nº39/08, 07/03).
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Quais as modalidades de turismo no espaço rural que  existem 
actualmente?

Os empreendimentos de turismo no espaço rural classificam-se nos 
seguintes grupos:
Casas de campo; Agro-turismo e Hotéis rurais.
Existe ainda o turismo de aldeia, que é uma designação que pode ser usada 
quando 5 ou mais casas de campo situadas na mesma aldeia ou freguesia 
ou em aldeias ou freguesias contíguas  sejam exploradas por uma única 

entidade de forma integrada.
O turismo de habitação é mais uma tipologia dos empreendimentos 

turísticos. Na anterior legislação era uma das categorias dos 
empreendimentos de turismo no espaço rural, no novo regime jurídico passa 

a constituir uma tipologia de empreendimento turístico à semelhança do 
turismo no espaço rural. 

(art.4º, 17º e 18º D.L.nº39/08, 07/03 e art. 3º e 6º Port.nº937/08, 20/08)
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Quem é a entidade que tem competências para 
fiscalizar os empreendimentos de turismo no espaço 

rural?
As câmaras municipais no âmbito do regime da 

urbanização e edificação e a ASAE para fiscalizar o 
cumprimento do disposto no D.L. nº39/08, 07/03 e 

regulamentação aplicável. No que respeita a matérias de 
publicidade a competência é da Direcção-Geral do 

Consumidor.
(art.66º, D.L.nº39/08, 07/03).
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Tenho que mudar a placa de classificação de um empr eendimento de 
agro-turismo?

Não, uma vez este grupo de turismo no espaço rural se mantém e porque 
a regulamentação aplicável em matéria de placas de classificação não se 

alterou (Portaria nº25/00). 

É possível fazer ampliações às construções existente s no caso do 
turismo no espaço rural?

Sim, de acordo com  artigo 18º do Decreto-Lei nº228/2009, de 14/09, que 
alterou o Decreto-Lei nº39/2008, de 7/03, que veio clarificar uma 

interpretação que já vinha sendo adoptada.
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Quais as principais alterações na legislação do tur ismo no espaço 
rural/turismo de habitação?

• O processo de licenciamento decorre nas câmaras municipais. Estas têm 
competências especialmente definidas no diploma que são:

-fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos 
empreendimentos de turismo no espaço rural, com excepção dos hotéis rurais;

-fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos 
empreendimentos de turismo de habitação; (artigo 22º DL 39/08);
• Deixa de ter carácter obrigatório o pedido de parecer, por parte da câmara 
municipal, à D.R.Economia, à D.G.D.Rural e aos órgão regionais e locais de 
turismo;
• A classificação deste tipo de empreendimentos passa a ser competência da 
câmara municipal, na sequência da realização de uma auditoria de 
classificação no prazo de dois meses a contar da data de emissão do alvará. 
(artigo 36º DL 39/08, 07/03) por iniciativa da Câmara Municipal;
• Obrigatoriedade de revisão da classificação de 4 em 4 anos, que deve ser 
solicitada pelo interessado à câmara municipal seis meses antes do fim do 
prazo. (artigo 38º DL 39/08, 07/03);
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Quais as principais alterações na legislação do tur ismo no espaço 
rural/turismo de habitação?

• A capacidade máxima deste tipo de empreendimentos passou a ser de 15 
unidades de alojamento destinadas a hóspedes (nº8, art.18º DL nº39/08, 07/03);
• Turismo de habitação mantém a natureza familiar e passa a poder ser 
desenvolvido em espaços urbanos; 
• O proprietário, entidade exploradora ou representante dos empreendimentos de 
turismo de habitação deve residir no empreendimento durante o seu período de 
funcionamento (art.17º D.L.nº39/08, 07/03);
• Deixa de existir o impedimento do desenvolvimento de outros tipos de 
empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de restauração e bebidas nos 
edifícios contíguos;
• Deixa de ser obrigatória a residência dos proprietários nos empreendimentos de 
turismo no espaço rural durante o período de funcionamento;
• Passou a estar previsto que estes empreendimentos possam desenvolver 
actividades de animação para os hóspedes, nos termos de regime jurídico que 
regula a actividade das empresas de animação turística. Quando as actividades não 
se destinarem exclusivamente aos utentes do empreendimento, devem as 
entidades promotoras licenciar-se como empresas de animação turística ou recorrer 
a empresas já licenciadas para o efeito. (art.9º, Port.nº937/08, 20/08);
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Quais as principais alterações na legislação do tur ismo no espaço 
rural/turismo de habitação (cont)?

•As cozinhas destinadas a confeccionar refeições para os hóspedes podem ser 
as destinadas ao uso do proprietário (nº2 art.15º, Port.nº937/08, 20/08);
• Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem fornecer directamente 
aos utentes, a estabelecimentos de comércio a retalho ou a estabelecimentos 
de restauração ou bebidas pequenas quantidades de produtos primários, 
transformados ou não (atendendo ao cumprimento da legislação nacional 
relativa à higiene dos géneros alimentares);
• Nas instalações sanitárias devem existir no mínimo, sabonete ou gel de banho 
(art.16º, Port.nº937/08, 20/08);
• É obrigatório o serviço de pequeno almoço em todos os grupos/tipologias 
(art.18º, Port.nº937/08, 20/08);
• É permitida a comercialização de produtos artesanais e gastronómicos 
produzidos no próprio empreendimento ou na região em que se insere (art.19º, 
Port.nº937/08, 20/08);
• Hotéis rurais classificam-se de 3 a 5 estrelas (art.25º Por.nº937/08, 20/08);
• As câmaras municipais comunicam ao Turismo de Portugal, IP os dados 
relativos aos empreendimentos de TER e TH nos termos nº4, art.30º D.L.39/08, 
07/03
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LegislaLegislaçção Aplicão Aplicáávelvel
D.L. nº228/2009, de 14/09 que alterou o D.L. nº39/2008, 07/03, (regime 
jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 
turísticos);
Lei nº60/2007, 04/09 - regime jurídico da urbanização e edificação;
Portaria nº937/2008, 20/08 (requisitos específicos da instalação, 
classificação e funcionamento dos empreendimentos de turismo de 
habitação e turismo no espaço rural);
D.L. nº156/05, 15/09, com as alterações introduzidas pelo D.L.nº371/07, 
6/11 estabelece os termos e condições de aquisição e utilização do livro de 
reclamações
Portaria nº517/2008, 25/06 que define os requisitos mínimos dos 
estabelecimentos de alojamento local;
Portaria nº261/2008, 12/03 define os critérios e procedimentos para o 
reconhecimento  de empreendimento de turismo de natureza
Portaria nº327/2008, 28/04 que define o sistema de classificação dos 
estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos e apartamentos 
turísticos;
Portaria nº25/00, Placas de classificação


