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REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL  

Balcão do Empreendedor - Plataforma AMA 

 
Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local 

(Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto, com a redação atualizada pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de Abril, 

pela Lei n.º 62/2018, de 22 de Agosto, e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro)  

 

1 - O Município de Silves informa todos os interessados que o formulário da Comunicação Prévia com Prazo, para 

registo de alojamento local nos termos da legislação aplicável, efectuado a partir de 21 de Outubro de 2018, no 

Balcão do Empreendedor, através da plataforma AMA, deve ser preenchido obrigatoriamente com as seguintes 

informações completas:  

 A autorização de utilização ou título de utilização válido do imóvel; 

 A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou firma e do número de 

identificação fiscal; 

 O endereço do titular da exploração do estabelecimento; 

 Nome adotado pelo estabelecimento e seu endereço; 

 A modalidade de estabelecimento prevista no n.º 1 do artigo 3.º do Regime Jurídico da Exploração dos 

Estabelecimentos de Alojamento Local, em que se vai desenvolver a atividade de alojamento local - 

moradia/apartamento/estabelecimento de hospedagem/quartos; 

 Capacidade (quartos, camas e utentes) do estabelecimento;  

Atenção:  
 

a) Em espaços urbanos e urbanizáveis, onde o número máximo de habitantes por hectare se encontra 
controlado, deverá o número de quartos corresponder impreterivelmente à tipologia do fogo a que 
corresponde a licença de utilização;  

b) A capacidade máxima no que respeita ao número de utentes é determinada pela multiplicação do número 
de quartos por dois, acrescida da possibilidade de acolhimento de mais dois utentes na sala, no caso das 
modalidades “apartamentos” e “moradias”; e, 

c) Cada unidade (“moradia”, “apartamento”, quarto ou dormitório de “estabelecimento de hospedagem” e 
quarto de “quartos”), se tiver condições de habitabilidade adequadas, poderá comportar, no máximo, duas 
camas suplementares para crianças até aos 12 anos. 

 

 A data pretendida de abertura ao público; e, 

 Nome, morada e número de telefone de pessoa a contactar em caso de emergência. 
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2 - A Comunicação Prévia com Prazo, para registo de alojamento local nos termos da legislação aplicável, deve ainda 

ser instruída obrigatoriamente com os seguintes documentos: 

 Cópia simples do documento de identificação do titular da exploração do estabelecimento, no caso de este 

ser pessoa singular, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo comercial, no caso 

de este ser pessoa coletiva; 

 Termo de responsabilidade, subscrito pelo titular da exploração do estabelecimento, assegurando a 

idoneidade do edifício ou sua fração autónoma para a prestação de serviços de alojamento e que o mesmo 

respeita as normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 Cópia simples da caderneta predial urbana referente ao imóvel em causa, no caso de o titular de exploração 

ser proprietário do imóvel; 

 Se o titular de exploração não for titular único do imóvel: cópia simples do contrato de arrendamento ou 

doutro título que legitime o titular de exploração ao exercício da atividade e, no caso do contrato de 

arrendamento ou outro não conter a prévia autorização para a prestação de serviços de alojamento, cópia 

simples do documento contendo tal autorização; 

 Cópia simples da declaração de início ou alteração de atividade do titular da exploração do estabelecimento 

para o exercício da atividade de prestação de serviços de alojamento correspondente à secção I, subclasses 

55201 ou 55204 da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 381/2007, de 14 de Novembro, apresentada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); 

 Ata da assembleia de condóminos autorizando a instalação, no caso dos “hostels” em edifícios constituídos 

em propriedade horizontal. 

→ O não cumprimento das exigências instrutórias mencionadas em 1. e 2., implica o cancelamento 

automático do registo do alojamento local, não podendo ser iniciado o exercício da actividade.  

3 - Em sede de vistoria municipal a estabelecimento de alojamento local, será verificado o cumprimento dos 

requisitos previstos no Capítulo III e IV do Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local 

(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto, com as posteriores alterações legais), nomeadamente: 

 Capacidade do estabelecimento; 

 Condições das instalações e equipamentos obrigatórios; 

 Condições de segurança contra riscos de incêndio; 

 Seguro de responsabilidade civil; 

 Placa identificativa de alojamento local - obrigatória em “apartamentos”, “estabelecimentos de 
hospedagem” e “quartos”; e, 
 

 Livro de reclamações, devidamente registado em nome da entidade exploradora e com a morada do 
estabelecimento de alojamento local. 

 
→ Quando detectadas desconformidades no âmbito da vistoria municipal ao estabelecimento de alojamento 
local, ocorre o cancelamento automático do registo de alojamento local, não podendo continuar a ser 
desenvolvida a atividade. 


