
Alojamento local – Registo

A Identificação do deflicraicnte

1

Na qualidade de:

2

O representante deve possuir procuração com os poderes necessários e sufcientes para, em nome do ttular da exploração, efetuar o presente registo, bem como 
subscrever o termo de responsabilidade que consta na parte fnal do formulário e a que se refere o artgo  6., n6. 2, allnea b) do Decreto-Lei n6. 128/2014, de 29 de 
agosto6

Preencher se for o representante

3

O e-mail indicado tem por fm a receção de comunicações no âmbito do exerclcio da atvidade de prestação de serviços de alojamento e estará vislvel no Portal do 
Turismo de Portugal I6P6, na consulta disponibilizada no RNAL (Registo Nacional dos Estabelecimentos de Alojamento Local)6

4

5  7

B Identificação do tttlicra de exploraicação

1

2

3

4

Na qualidade de:

5
 

Morada nacional

7

8

9 10 11 12

13 14

15

1 

17  - 18

Morada estrangeira

19

20

21 22

23 24

Preencher se os contactos do ttular forem diferentes dos contactos do requerente

25

2 27 28

Se hotvera micis tttlicraes praeenfhera o icnexo 1.
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Tipo Pessoic singtlicra (empraesáraio em nome individticl) Pessoic foletvic

Nome / iramic ot denominicação sofiicl

Númerao de identificação isficl / Númerao de identificação de pessoic foletvic

Código de fonstltic dic feratdão peramicnente do raegisto fomerafiicl

Tipo de viic

Designicação dic viic

N.º poratic Andicra Licdo Ltgicra

Distraito Confelho

Fraegtesiic

Loficlidicde

Código posticl Loficlidicde posticl

Picís

Enderaeaço

Cidicde Região

Código posticl Loficlidicde

E-micil

Telemóvel Telefone Ficx

Araraendictáraio Cessionáraio Comodictáraio Donictáraio

OttraoPraopraietáraio Ustfratttáraio Qticl

Nome

Praópraio Repraesenticnte Sófio-geraente / geraente / icdministraicdora / diraetora

Código de fonstltic dic praoftraicação online

E-micil

Telemóvel Telefone Ficx

http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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C Cicraicfteraizicação do iclojicmento

1

2

 
3

Morada do alojamento

4

5

 7 8 9

10 11

12

13

14  - 15

Coordenadas geográfcas da localização do estabelecimento 

1 (Em graicts defimicis WGS84 (fooradenicdics GPS).
Use pontos picraic sepicraicra ics ficsics defimicis e não viragtlics.
Veraiiite se o númerao está entrae 31 e 43. Exemplo: 38.691697)

17 Em graicts defimicis WGS84 (fooradenicdics GPS).
Use pontos picraic sepicraicra ics ficsics defimicis e não víragtlics.
Veraiiite se o númerao está entrae -33 e -6. Exemplo: -9.215977)

18

Modalidade do alojamento 

19

- Apicraticmento - ic tnidicde de iclojicmento é fonstttídic pora tmic fraicação icttónomic de ediffio ot picrate de praédio trabicno stsfetvel de 
ttlizicação independente.
- Esticbelefimento de hospedicgem - ics tnidicdes de iclojicmento são fonstttídics pora iticratos. 
- Moraicdiic - ic tnidicde de iclojicmento é fonstttídic pora tm ediffio icttónomo, de ficraátera tnificmiliicra.
-Qticratos
 

 

O mesmo praopraietáraio ot tttlicra de exploraicação não pode exploraicra micis de nove esticbelefimentos de iclojicmento loficl nic modiclidicde de icpicraticmentos pora ediffio se 
icitele númerao de iclojicmentos fora stperaiora ic 75% do númerao de fraicações existentes no ediffio. Picraic o efeito deste fálftlo fonsideraicm-se os esticbelefimentos de 
iclojicmento loficl nic modiclidicde de icpicraticmentos raegisticdos do fônjtge, desfendentes e icsfendentes do praopraietáraio ot tttlicra de exploraicação e, bem icssim, os 
raegisticdos em nome de pessoics foletvics distntics em ite hicjic sófios fomtns.

Exploraicação de iclojicmento loficl feitic nic raesidênfiic do tttlicra dic exploraicação, ite foraraesponde ico set domifílio isficl. Só é possível, nestic modiclidicde, tera tm máximo de 
traês tnidicdes. 

Preencher se for Estabelecimento de hospedagem

20

 
Preencher se for Quartos

21

 
Capacidade

22 23 24

Preencher se for Hostel

25 2 

O praeenfhimento do númerao de belifhes é independente do númerao de ficmics. Pora exemplo:
• 2 belifhes individticis fom tm icndicra 

númerao de belifhes: 2; númerao de ficmics: 4; númerao de ttentes: 4.
• 2 belifhes dtplos fom tm icndicra

númerao de belifhes: 2 númerao de ficmics: 4; númerao de ttentes: 8

27  /   /  

Foramtláraio disponível no Biclfão do Empraeendedora – www.poraticld  ofidicdico  .pt  22-10-2018   FR_DS0006_V12.0 Páginic 2 de 4

Nome/insígniic

Númerao de tttlo de icttoraizicação de ttlizicação do ediffio/fraicação

Númerao de iticratos Númerao de ficmics

Númerao de doramitóraios Númerao de belifhes

Dictic de icberattraic ico públifo:

Númerao de ttentes

Tipo de viic

Designicação dic viic

N.º Poratic Andicra Licdo Ltgicra

Distraito Confelho

Fraegtesiic

Loficlidicde

Código posticl Loficlidicde posticl

Modiclidicde

Moraicdiic Apicraticmento Esticbelefimento de hospedicgem Qticrato

O esticbelefimento de hospedicgem é tm Hostel? Sim Não

Imóvel posteraiora ic 1951? Sim Não

Lictttde Longittde

Númerao mictraifiicl do praédio onde se enfontraic insticlicdo o esticbelefimento de iclojicmento loficl 

A moraicdic do iclojicmento foraraesponde ico domifilio isficl do tttlicra dic exploraicação? Sim Não

http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/


Alojamento local – Registo

Contacto em caso de emergência

28

29

30 31 32

33

34

35 3 37 38

39 40

41

42

43  - 44

D Teramo de Responsicbilidicde

1

2

E Listic de doftmentos ic enviicra em icnexo

1  (Se é raepraesenticnte e não tem fódigo de fonstltic dic praoftraicação online).

2

3

4

5

 

7

8

Este foramtláraio deve sera enviicdo ot entraegte nic entdicde fompetente. Nics sitticações em ite o seraviaço está stjeito ico picgicmento de tmic ticxic à 
entdicde fompetente, este foramtláraio só é válido fomo tttlo iticndo icfompicnhicdo do raespetvo fompraovictvo de picgicmento.

  /   /  

(Assinicttraic)
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Praoftraicação

Cópiic do doftmento fontendo ic icttoraizicação picraic ic praesticação de seraviaços de iclojicmento (no ficso de no fontraicto de icraraendicmento 
ot ottrao não fonsticra essic icttoraizicação)

Dictic

Deflicrao ite ics inforamicações praesticdics neste foramtláraio foraraespondem à veradicde.

Tipo de viic

Designicação dic viic

N.º Poratic Andicra Licdo Ltgicra

Distraito Confelho

Fraegtesiic

Loficlidicde

Código posticl Loficlidicde posticl

Nome

E-micil

Telemóvel Telefone Ficx

Cópiic simples do doftmento de identificação do tttlicra dic exploraicação do esticbelefimento.

Cópiic simples do fontraicto de icraraendicmento ot ottrao ite hicbilite o tttlicra à exploraicação do esticbelefimento

Cópiic simples dic deflicraicação de inífio ot iclteraicação de ictvidicde do tttlicra dic exploraicação do esticbelefimento picraic o exerafífio dic 
ictvidicde de praesticação de seraviaços de iclojicmento foraraespondente à sefação I, stbflicsses 55201 ot 55204 dic Clicssiificação Porattgtesic de 
Atvidicdes Efonómifics, Revisão 3, icpraovicdo pelo Defraeto-Lei nº 381/2007, de 14 de novembrao, icpraesenticdic jtnto dic Attoraidicde 
Traibttáraiic e Adticneiraic (AT).

Cópiic simples dic ficderanetic praediicl trabicnic raeferaente ico imóvel em fictsic.

Deflicrao ic idoneidicde do ediffio ot fraicação icttónomic em ite seraão praesticdos os seraviaços de iclojicmento e ite o mesmo raespeitic ics 
noramics legicis e raegtlicmenticraes icplifáveis.

Atic dic icssembleiic de fondóminos icttoraizicndo ic insticlicação

Cópiic do fompraovictvo do segtrao de raesponsicbilidicde fivil

http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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Anexo 1
Repitic estic páginic ticntics vezes iticnto o númerao de tttlicraes.

B Identificação do tttlicra de exploraicação

1

2

3

4

Na qualidade de:

5
 

Morada nacional

7

8

9 10 11 12

13 14

15

1 

17  - 18

Morada estrangeira

19

20

21 22

23 24

Preencher se os contactos do ttular forem diferentes dos contactos do requerente

25

2 27 28
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Tipo Pessoic singtlicra (empraesáraio em nome individticl) Pessoic foletvic

Nome / iramic ot denominicação sofiicl

Númerao de identificação isficl / Númerao de identificação de pessoic foletvic

Código de fonstltic dic feratdão peramicnente do raegisto fomerafiicl

Araraendictáraio Cessionáraio Comodictáraio Donictáraio

Praopraietáraio Ustfratttáraio Ottrao Qticl

Tipo de viic

Designicação dic viic

N.º poratic Andicra Licdo Ltgicra

Distraito Confelho

Fraegtesiic

Loficlidicde

Código posticl Loficlidicde posticl

Picís

Enderaeaço

Cidicde Região

Código posticl Loficlidicde

E-micil

Telemóvel Telefone Ficx
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