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CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n." 39/2007

de 24 de Agosto

Tornando-se necess6rio o estabelecimento de um quadro

especifico que regule o exercicio dos direitos de habitag6o

peri6dica no pais, e usando das compet€ncias que lhe sio

atribuidas na alinea J) do n.o I do artigo 204 da Constituigdo
da Repriblica, conjugado com a alinea g) do artigo 15 e o n.o I

do artigo 29, ambos da Lei n." 412004, de 17 de Junho, o

Conselho de Ministros decreta:

Artigo l. E aprovado o Regulamento do Direito de Habitagio

Peri6dica, anexo ao presente Decreto do qual 6 parte integrante.

Art. 2. O present€ Decreto e os seus anexos entram em vlgor

noventa dias apiSs a sua publicagdo.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Regulamento do Direito de Habitagio
Peri6dica

CAPiTULO I

DisPosi96es gerais

ARTlco I

Definig6es

Para efeitos do presente Regulamento, deve entende-se por:

a)  Alc leamento tur is t ico -  meio complementar  de

alojamento turistico constituido por um conjunto de

insta lagdes funcionalmente independentes e

arquitectonicamente homog€neas, implantadas num

- espago delimitado;

b) Conjunto turistico - estabelecimento enquadrado num

espago demarcado com edificios interdependentes e

que integre, para al6m das instalag6es de alojamento
e restauragio e bebidas, pelo menos uma actividade
ou projectos declarados de interesse para o turismo;

c) Empreendimento imobilidrio- conjunto urbanistico de

qualidade composto por um conjunto de im6veis,

integrados num determinado espago, destinados a

habitagio pr6pria permanente ou nio permanente, ou
.a 

escrit6rios, dispondo de um conjunto de estruturas,

equipamentos e servigos complementares, tais como

espagos. verdes, zonas de lazer, centros comerciais,

. desportivos, culturais ou turisticos;

fl Empreendimento turistico - estabelecimentos que se

destinam a prestar servigos de alojamento tempor6rio,
restauraglo ou animagio de turistas, dispondo para o

seu funcionamento de um conjunto de estruturas,
equipamentos e servigos complementares;

e) Exercicio do tlireito real tle habitagdo peri6dica -

actividade de co-utilizagio imobili6ria.que permite o
usufruto, escalonado ou fixo, de instalagdes de fdrias

. ou segunda r.gsid6ncia;
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J) Direito cte habitaqdo peri6dica - direito real ou

obrigacional que permite ao seu titular usar por um

ou riais periodot dt t.tttpo em cada ano, determinados

ou indeterminados, para fins habitacionais, unidades

de alojamento integradas em empreendimentos

nrristicts ou imobiliArios, mediante pagamento de um

prego;

g) Dtreito de habitaqdo turistica - cdnsiste no uso por um

ou mais periodos de tempo em cada ano, normalmente '

deterrr,inados, para fins habitacionais, de uma unidade

de alojamento integrada num empreendimento

turistico, mediante o pagamento de um prego;

h) Direito cle real de habitaqdo fraccionada 
- consiste na

aquisigdo de um direito real sobre uma quota de um

determinado im6vel integrada num empreendimento

turistico ou imobiliArio, em conjunto com os bens

m6veis que nele se encontrem, bem como as

instalagdes e servigos conexos com as 6reas de uso

' comum aos empreendimentos', com sujeigio a um
' determinado calend6rio estabelecido iro contrato e

no regulamento de utilizaglo e servigos;

i) Hotel-apat'tamento - estabelecimento constituido por

um conjunto de hpartamentos mobi lados e

indepenientes,  insta lado em edi f ic io '  pr6pr io e

. explorado em regime hoteleiro;

j) Meios complementares de aloiamento turistico -

.-pr..ndirnentos extra-hoteleiros destinados a

proporcionar alojamento temporirio' com ou'sem

,. ru igot 'uaass6r ios ou de apoio,  nomeadamente

aldeamentos, campos ou col6nias de f6rias' hotdis-

-apar tamentos,  a lbergues de juventude e casas

particulares;

k) Regime societdrio - termo gen6rico correspondente ao
' 

i-nstrumento juridico mediante o qual se constituem

direitos reais de habitagio fraccionada ou turismo
'  

res idencia l ,  mediante a t i tu lar idade de uma

participagdo em sociedade comercial constituida para

o efeito;

[) Promitenre adquirente - tirular de um interesse em

adquirir unidade de :alojamento explorada-em regime

de habi tagdo per i6dica,  de natureza real  ou

obrigacional, que celebra contrato promessa de

"o-iru e venda do direito de usar a unidade de

alojamento por um ou mais periodos de tempo em

"uiu urro, determinados ou indeterminados, para Iins

habitacionais;

m) Promitentle ventledor - propriet6rio, ou pessoa singular

ou colectiva que aja na qualidade de propriet6rio' de

unidade de alojamento explorada em regime de

habitagdo peri6dica, de natureza real ou obrigacional'

qu" . io.t. de contrato-promessa de compra e venda

do direito de usar a unidade de alojamento por um ou

mais periodos de tempo em cada ano, determinados

ou indeterminados, para fins habitacionais;

n) Turismo residencial -ttrismo baseado num investimento

de carActer  imobi l i6r io  ou tur is t ico que v isa

proporcionar' em zonas de interesse turistico'

uloi"tl"nto para fins residenciaisArabitacionais por

periodos de tempo determinado ou permanente;

o) (JnicIade tle alojamentq - bem im6vel integrado em

empreendimLntos tur is t icos ou imobi l i6r ios '

desiinado a fins habitacionais/residenciais de forma

Permanente ou nEo Permanente'

Annco2
Objecto

l. O presente Regulamento tem por objecig estabelecer o

regime juridico aplicivel i constituigio, exercicio, transmissio

" "litingio dos direitos de habitagio peri6dica-assim como definir

as normas e os procedimentos para o l icenciamento de

"Lp*ttai-entos turisticos e imobil i6rios em regime de

habitagdo'peri6dica.

2. Consideram-se modalidades de direitos de habitagdo

p.ri6ai.u para efeitos de aplicagdo do presente Regulamento as

seguintes:

a) O direito real de habitagio peri6dica;

b) O direito de habitagio turistica;

c) O direito real de habitaqio fraccionada'

3. O presente Regulamento visa ainda estabelecer o regime

juridico aplic6vel ao turismo residencial'

Annco 3
Ambito

l. O presente Regulamento aplica-se a todas as unidades de

alojamento ou im6vlis que se integrem em empreendimentos

turisticos ou imobili6rios explorados em regime de habitaqdo

peri6dica em qualquer das modalidades previstas no presente
'Regulamento, 

assim como a todas as unidades de alojamento

ernregime de turismo residencial.

2 .  Em termos subject ivos,  o d isposto no pre sente

Regulamento aplica-se aos propriet6rios de empreendimentos

turisticos ou imbbiliarios, aos promotores ou a qualquer pessoa

singular ou colectiva que intervenha na .transmissio 
ou

coriercializagio de direitol de habitagdo peri6dica ou de turismo

residencial, bem como aos titulares dos referidos direitos'

. 3. A construgdo, bem como as condigdes de seguranga dos

empreendimentos turisticos ou imobiliirios que pretendem

adoptar, pelo menos, uma pas modalidades do direito de

habitagio-peri6dica, ou do turismo residencial regem-se por

legislagio esPecifica.

CAPiTULO II

Regime juridico do direito de habitagSo peri6dica

sEcCAot

Disposig6es comuns

Annco4

Conte0do e exercicio do direito de habitagSo peri6dica

1. O titular do direito de habitag6o peri6dica, em qualquer

das suas modalidades, tem as seguintes faculdades:

a) Habitar a unidade de alojamento pelo pdriodo a que

respeita o seu direito;

D) Usar as instalagdes e equipamentos de uso comum do

empreendimento e beneficiar dos servigos prestados

pelo proprietirio do empreendimento;

c) Exigir, em caso de impossibilidade de utilizagio da
' 

uiid"d" de alojamento, objecto do contrato devido a

situag6es de forqa maior ou caso fortuito, ou seja' os

factos extraordin6rios, imprevisiveis e inevit6veis

cujos efeitos se produzern independentemente da

vontade ou de circunstincias pessoais das partes e

que impossibilitam o cumprimento do contrato' que

o propr iet i r io  do empreendimento lhe facul te
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alojamento alternativo num empreendimento sujeito
ao regime de direitos de habitagio periOaica, Je
categoria.idEntica ou superior, num local pr6ximo do
empreendimento objecto do contrato;

rI) Ceder o exercicio das faculdades referidas nas alineas
anteriores.

2. No exercicio do seu direito, o titular deve agir como o fariauma pessoa de diligGncia normal, estando_hJerp."iut.*i"
vedadas a.utilizagio da unidade de alojamento e das partes doempreendimento de uso comum puru flrn, diversos d;q;;l;r-;qde se destinam e a pr6tica de actos proibidos p"f" i i i"f"constitutivo ou pelas norrnas reguladoras do funcionamento doempreendimento.

p u b r icidadl:11L5e.., ",,,"0.o
l. Toda a publicidade ou promogdo respeitante i venda oucomercializagio de direitos de habitagio peri6dica ou sobre

lni9?-99r de alojamento inregrada, "_ L*p."endimentos
imobilidrios ou turisticos.qu. ol.r"rn em regime de habitagdoperi6dica deve conter, pelo menos, os elementos referidos nasalineas a), b), c) e rI) do n.o 2 do artigo g.

2. A publicidade relativa is unidades de alojamento referidas
no nrimero anterior deve indicar a possibilidad" d; ,;;;;;;grafuitamente o documento informaiivo previsto no arti;; ;,bem como os meios para aceder a tal documento.

3. As,informagdes concretas ou objectivas contidas nasmensagens publicit6rias consideram-se integradas no conterido
dos.contratos que se.venham a celebrar uiO, u ,uu .rnirraol
tendo-se por ndo escritas as cl6usulas contratuais em contrdrio.

4. Na publicidade ou promogdo dos direitos de habitagioperi6dica, bem como nos contratos e documentos a estesrespeitantes, ndo podem usar-se, em relagio aos tifulares dessesdireitos, a palavra "propriet6rio" 
ou quaisquei outras express6es

susceptiveis de criar,nos adquirentes desses direito, "^ia"iu-J", que serdo compropriet6rios do empreendimento.

_ 5. Exceptuam-se do disposto no artigo anteiior; os direitos' 
adquiridos atrav6s do regime de habitagao fraccionada ou doturismo residencial.

6. A 
-comercializagto, {e direitos de habitagdo peri6dica por

!t.Ll19 
seja propriet6rio dos empreendimentos turisticos ourmoolltanos em regime de habitagio peri6dica,.ou por quemactue devidamente mandatado para o efeito por mediagdo,agenciamento, cessio ou outral formas unnr, arp.nJJ a,autorizagio a conceder pelo 6rgdo que tutela o sector do turismo.

7'. A concessdo da autorizagio prevista no nfmero anteriordepende da observdncia peios i.qu.."i i", dos seguintesrequisitos:

a) Garantir o gozo pleno dos direitos de habitagdo peri6dica
objecto do contrato de transmissio durante.o seuperiodo de duragio;

6) Comprovar a idoneidade c6mercial dos titulares,
administradores ou gerentes da empresa em nome
individual ou sociedade comercial.

' 8. Para efeitos do disposto na a-linea 6) do nrimero anterior,nio sdo consideradas comercialmente id6neas as pessoasrelativimente is quais se verifique:
a) A proibigno legal do exercicio do comdrcio;
D) A inibigio do exercicio do comdrcio por ter sido

declarada a sua faldncia ou insolv€nci; ""*;;;" *;for levantada a inibigio e decrbtada a sua reabilitagio;

c) Terem sido titulares, gerentes ou administradores de umaempresa em nome individual ou de uma sociedade
comercial, funid1..9* u sangio de interdigao doexercicio da actividade

. 9. Para efeitos do disposto no nfmero 6, o vendedor deveapresentar ao Minist6rio que futela o sector do turismo umrequeriinento instruido com os seguintes elementos:
a) Documento constitutivo da sociedade comercial;
b) Certiddo do registo das entidades legais da empresa emnome individual ou da,ociea"ae?m.r.i"t;
c) Certidio que areste que a empresa em nome individual

ou a sociedade nio 6 devedora ao Estado de quaisq-uer
contribuig.es, impostos ou outras impo.tanciar. ouque o pagamento. das mesmas est6 ]ormalmente
assegurado;

d) certiddo que ateste que a empresa em nome individual
ou a sociedade.tem a situagio regularizada pu.u .ornlseguranga soclal;

e) C6pia dos confratos celebrados entre o vendedor e ou ospropriet6rios das unidades de alojamento sujeitas aoregime dos direitos de habirag;o p;.;tJi;;, ;;;. garantam o gozo pleno dos direitoi objecto do contrato

pelo periodo de duragio neles previstos.

Amco6
lrrenunciabil idade e nulidade

l. Os direitos conferidos ao adquirente e ao promitente--adquirente de direitos de.habitagdo p""OJi." "rn qualquer dassuas modal idades sdo i r renunci ive is ,  sendo nula toda aconvengio que, de alguma forma, os elciua ou limite.
2. 6 igualmente nula a corvengdo que, de alguma forma,exclua ou limite as responsabilidua.s confeiiaa, ao propriet6rio

ou ao promotor/vendedor.

Anrrco 7
Condig6es gerais relativas i explorag6o de empreendjmentoturistico ou imobiti6rio em regime de direito'je habitagio

, peri6dica

l. Sem prejuizo das condig6es especificas aplicdveis a cadauma das suas modalidades, a exploraiao a" u_ r'.preendimento
turistico'ou imobil i6rio em regime de direito de habitagioperi6dica requer que: .

a) As unidades de alojamento estejam integradas €m
empreendimentos tur is t icos ou imobi l i6r ios
licenciados ao abrigo do presente Regulamento;

'b)  Os empreendimentos tur is t icos ou imobi l i i r ios
explorados em regime de.habitagio peri6dica estejam
devidamenre registados junto do 6igao que tutela osector do furismo e acreditados po. .-rt.; 

-

c) As uhidades de.alojamento sejam independentes,
distintas e isoladas entre si, com saida para uma parte
comum do empreendimento ou para a^via pribliia;

d) O empreendimento turistico ou imobili6rio onde sesituem as unidades. de alojamento *i"i,", ao regime
de direitos de habitagdo ieri6dica dru" ub..ng". utotalidade de um ou mais im6veis, com excepgEo dos
hot6is-apartamentos e dos apartarnentos turisticos, em

, que apenas t€m que ocupa-r a maioria das unidades dealojamento de um ou 
-rnais 

edificiol no mfnimo
de I 0, que formem um conjunto urbanisiico coerente:
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e) As unidades de alojamento dos hotdis-apartamentos e

dos apartamentos h.rristicos devem ser contiguas e

func ionalmente indePendentes ;

, f )  As unidades de a lo jamento este jam dotadas de

equipamento, mobiliirio e utensilios para o efeito;

g) Quando exista cessdo de exploragdo do empreendimento

turistico' haja um tnico cession6rio;

&) A gestdo do empreendimento seja efectuada por uma

rinica entidade.

2. Se a execugdo do empreendimento estiver prevista por

fases, o disposto nas alineas c) e cl) do ntmero anterior aplica-se

a cada uma das fases.

3.  E apl ic6vel  ao tur ismo res idencia l ,  com as devidas

adaptag6es, o previsto no nfmero anterior.

Annco 8
Documento informativo

l. O proprietirio de direitos de habitaqdo peri6dica deve

entregar gratuitamente a qualquer pessoa que o solicite um

documento informativo com forga de oferta vinculante que, de

uma forma clara e precisa, descreva o empreendimento turistico

ou imobiliirio.

2. O documento previsto no nrimero anteriordo presente

artigo, deve conter no minimo as seguintes informagdes:

a) Nome, nacionalidade, domicilio, tratando-se de pessoa

singular, ou indicagdo do representante, tratando-se

de sociedade comercial, bem como o Boletim da

Repib l ica em que os estatutos t iverem s ido

publicados ou c6pias autenticadas dos mesmos;

b) A naturbza real ou obrigacional do direito objecto do

contrato, bem como das condig6es do seu'exercicio e

se essas condig6es se encontram preenchidas;

c) A identif icagio do empreendimento turistico ou

imobiliirio; com menglo do nrimero da descrigdo do

pr6dio ou pr€dios no registo predial e indicagio da
' sua  l oca l i zagdo ,  ou  m6nqdo  do  despacho  de

autorizagiio provis6ria e/ou definitiva de direito de

uso e aproveitamento de terra, data de validade e

entidade emissora;

rI) As garantias relativas i conclus?io do im6vel e, quando

isso ndo acontecer, as formas de reembolso dos

pagamentos ji efectuados, bem como as modalidades

de pagamento dessas garantias; '

e) As instalagdes, equipamentos e servigos de utilizagdo de

uso comum dos empreendimentos turisticos ou

imobili6rios a que o titular de direitos de habitaqdo

peri6dica tem direito, bem como os direitos acess6rios

incluidos no prego da unidade de alojamento;

/) A indicagdo da forma de exploraqio e/ou administragdo

do empreendimento hrristico ou imobili6rio;

g) As despesas com a transmisslo de direitos de habitaqio

peri6dica devidas pelos- adquirentes:

i) O valor m6dio e m6ximo da prestagdo peri6dica devida

pelos titulares, bem como os crit6rios de fixaqdo e

actualizagdo da mesma;
- 

t As informagdes sobre o modo e os prazos do exercicio do

direito de resoluqio do confrato, com a indicaqdo da

pessoa a quem deve ser comunicado esse direito de

resoluq6o;

) As informagdes sobre as formas de resolver o contrato de

cr6dito ligado ao contrato de constituigao do direito

de habitaglo peri6dica quando este for objecto de

resolugdo;

&) Nrimero de alvar6, se o empreendimento turistico ou

imobiliirio ji estiver em funcionamento.

3. Quando o bem im6vel estiver ainda em construgdo, deve

ser indicado:

a) A fase em que se encontra a construgeo;

b) O prazo limite para a conclusdo da obra;

c) A refer6ncia da licenga de construqdo;

d)  A referdncia da autor izagdo de insta laglo do

empreendimento.

4. As alterag6es irs informagdes previstas no nrimero anterior

devem ser comunicadas ao adquirente antes da celebragdo do

contrato, devendo nesse caso o contrato fazer refer€ncia expressa

a essas alteragdes.

5. As alteragdes previstas no nimero anterior apenas podem

resultar de circunstincias alheias i vontade do vendedor, salvo

acordo expresso das Partes.

' Amco9
CaugSo

L O proprietirio do empreendimento turistico ou imobiliirio

sujeito ao regime de habitagdo peri6dica deve- prestar cauqio
que iri variir entre quinhentos a mil e quinhentos salirios

minimos, e que garanta:

a) A possibil idade do inicio do gozo do direito pelo

adquirente na data prevista no contrato;

6) A expurgagio de hipotecas ou ottros 6nus oponiveis ao
adquirente do direito;

c) A devoluglo da totalidade das quantias entregues pelo

adquirente por conta da aquisiglo desse direito,
actualizada de acordo com o indice anual de inflaqio,
no caso de o empieendimento turistico ou imobili6rio
ndo abrir ao ptiblico na data prevista;

d) A devolugio da totalidade das quantias entregues pelo
adquirente at6 ao termo do prazo previsto para o direito
de resolugdo'

2. A caugdo 6 prestada a favor da entidade licenciadora atrav6s

de garantia banc6ria, dep6sito bancirio, ou qualquer outra forma

de garantia admitida nos termos da legislagdo em vigor'

3. O propriet6rio do empreendimento turistico ou imobiliirio

deve depositar junto ao 6rgdo que tutela o sector do turismo o

comprovativo da caugio Prestada.

4. Nas transmissdes subsequentes de direitos de habitaqdo
.peri6dica, transfere-se para o adquirente a cauqdo que garante o

cumprimento das obrigagdes previstas nas alineas c) e b) do

ntmero I e ainda no caso da alinea c) do nirmero I se o

empreendimento turistico ou imobili6rio ainda ndo estiver aberto

ao priblico.
'5. O adquirente interessado em accionar a cauqdo deve,

mediante requerimento por escrito instruido com os elementos

comprovativos dos factos alegados e do titulo constitutivo do

seu direito, requerer ientidade licenciadora o accionamento da

referida caugdo, cuja decisdo dever6 ocolrer no prazo m6ximo

de quinze dias a contar da data de recepgdo do requerimento.

6. No caso da caugdo ser accionada, a entidade licenciadora

dever6 notif,tcar o propriet6rio do empreendimento hrristico ou

imobili6rio para que este reponha o montante accionado dentro

do prazo de trinta dias, a contar da data de notificaqdo.
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Annco l0
Registo e certificado do regime de habilagSo peri6dica

l. Todos os empreendimentos turisticos ou imobili6rios
explorados em regime de direito {e habitagio peri6dica estio
sujeitos a registo obrigat6rio junto do 6rgio que tutela o sector
do turismo.

2. O 6rgio que tutela o sector do turismo deve exarar para
cada empreendimento turistico ou imobili6rio explorado em
regime de habitagio peri6dica um certificado de acreditagio do
regime de habi taglo per i6dica adoptado,  devendo este
certificado conter os elementos enunciados no n.o 2 do artigo 8,
bem como comprovativo da prestagio de caugio.

sEcqAoI
' Direito real de habitagSo peri6dica

sr.JBsEccAot
. Disposig6es g€rais

,  
ARTIGO I I

Direito real de habitagSo peri6dica

Sobre as unidades de a lo jamento in tegradas em
empreendimento turisticos ou imobil i6rios em regime de
habi tagio per i6dica l icenciados nos lermos do presente
Regulamento podem constituir-se direitos reais de habitagio
peri6dica limitados a um periodo certo de tempo de cada ano.

Anrrco 12
Outros direitos reais

l. O proprietririo das unidades de alojamento sujeitas ao
regime de direitos reais de habitagdo peri6dica bu a entidade
g,estora das mesmas nio pode constifuir outros direitos reais
sobre as mesmas.

2. O disposto no nimero anterior ndo impede que, quando
necess6rio, a constituigio do direito real de habitagio peri6dica
seja precedida da sujeigio do edificio, grupo de edificios ou
conjunto imobili6rio ao regime da propriedade horizontal'

Annco 13
Duragao

l. O direito real de habitagio peri6dica tem a duragdo que for

estabelecida pelo proprietArio do empreendimento, nio podendo

ser-lhe fixada uma duragdo superior a ginquenta anos, a contar

da data da autorizagdo do direito de uso e aproveitamento de

terra ou da licenga especial, excepto quando o empreendimento

estiver ainda em constnrgao, em que o prazo comega a contar a

partir da data de abeftura ao priblico do empreendimenio turistico

ou imobili6rio.

2. O direito real de habitagio peri6dica 6limitado a umperiodo

de tempo em cada ano, que pode variar entre o minimo de sete

dias seguidos e o m5ximo de trinta dias seguidos.

3. Sem prejuizo do disp.osto no nfmero anterior, os periodos

de tempo devem ter todos a mesma duragio.

4..O riltimo periodo de tempo de cada ano pode terminar no

ano civil subsequente ao do seu inicio.

5. O propriet6rio do empreendimento deve reseryar' para

ieparagOes, conservagdes, limpeza e outros fins relacionados
com a gestio e manutengdo do mesmo, umperiodo de tempo de

sete dias seguidos por ano para cada unidade de alojamento.

Annco 14
Gondig6es especificas de exploragSo do empreendimento

no regime de direito real de habitagSo peri6dica

l. A constituigio de direitos reais de habitagio peri6dica em
empreeridimentos turisticos reguer que pelo menos vinte por
cento das unidades de alojamento turistico estejam ou se
mantenham afectas exclusivamente i exploragio da actividade
turistica.

2. A constituigio de direitos reais de habitagdo peri6dica
requer que o empreendimento turistico ou imobili6rio tenha
uma classificagio equivalente a t€s ou mais esfrelas, de acordo
com o Regulamento de Alojamento Turistico, Restauragdo,
Bebidas e Salas de Danga.

. 3. O empreendimento turistico ou imobiliirio sujeito ao
-regime dos direitos reais de habitagio peri6dica deve ter um
rinico propriet6rio e o respectivo titulo constitutivo deve garantir
a utilizagio das instalag6es e equipamentos de uso comum por
parte dos titulares de direitos reais de habitagio peri6dica.

sussEcQAon

Constituigeo

Anrrco 15
Titulo de constituigao do direito real de habitagSo peri6dica

l. O direito real de habitagio peri6dica 6 constituido por
escriturir priblica.

2. A escritura priblica 6 instruida com c6pia do certificado
referido no artigo 10, do documento complementar e de
comprovativo de prestagdo de caugio, devendo o not6rio
mencionar que o conterido daqueles documentos faz,pafie
integrante da escritura. '

Annco 16
Modificageo do titulo de constituigao do direito real

de habitagSo Peri6dica

l. O titulo db constituigio do direito real de habitagio
peri6dica pode ser modificado, havendo acordo dos titulares de
direitos reais de habitagio peri6dica cuja posigdo seja afectada,
devendo ser observada a forma prevista no artigo anterior.

2. A aprovagdo da modificagio pode ser judicialmente

suprida, em caso de recusa injustificada.

3. A modificagdo do titulo de constituigio do direito real de
habitagio peri6dica carece de autorizagio do 6rgio que tulele o
sector do turismo, devendo o proprietirio indicar os motivos
que alicergam a modificagio, sendo aplicdvel, com as necess6rias
adaptag6es, o disposto no artigo anterior.

sr.lBSEccAour

Registo predial

Annco l7
Registo

. l. O titulo de constituigao do direito real de habitagio
peri6dica est6 sujeito a inscrigEo no registo predial.

2. 56 pode ser objectb de direito real de habitagio peri6dica
o edificio, grupo de edificios ou conjunto imobiliirio objecto
de uma rinica descrigdo no registo predial.

' 3. Se a execugio do empreendimento turistico ou imobili6rio
tiver sido prevista por fases, o registo de constituigao dos direitos
reais de habitagdo peri6dica respeitantes a cada fase ser6 feito
por averbamento i respectiva descrigio.
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Annco 18
Certiticado de reglsto predlal

l. Relativamente a cada direito reai de habitagio peri6dica 6
emitido pela Conservat6ria do Registo Predial competente um
certificado de registo predial que titule o direito e legitime a
transmissio ou oneragiio deste.

2. O certificado de registo predial s6 pode ser emitido a favor
do propriet6rio das unidades de alojamenio sujditas ad regime
de direitos reais de habitagio peri6dica e depois de efectuado o '

registo definitivo do titulo de constituigio do direito real de
habitagdo peri6dica.

Annco 19
Requisitos do certificado 

$iJi"rli:? 
predial e documenlo

l. Do certificado de registo predial devem conslar:

a) A data e o cart6rio notarial em que foi celebrada a escritura
priblica de constituig6o do dirqito real de habitagio
pefi6dica;

b) Os elementos do titulo de constituigio do direito real
de habitagio peri6dica referidos nas alineas a)' D) e c)
no n.o 2 do artigo 8.

2. O certificado predial deve ainda mencionar a e4ist€ncia de
um documento complementar que contenha os seguintes
elementos:

a) A identificagio do titular do direito;

D) A identificagio da unidade de alojamento e o tipo e
classificagio do empreendimento turistico;

c) A capacidade m6xima da unidade de alojamento;

rI) A indicagio e4acta do periodo durante o qual o direito
objecto do contrato pode ser exercido e a duragio do
regime instituido;

e) A indicagio dos 6nus ou encargos existentes;

f) A data a partir da qual o adquirente pode exercer o direito
objecto do contrato;

g) A indicagio de que a aquisigio do direito real de
' habitagio peri6dica nlo acarreta quaisquer despesas,

encargos ou,obrigag6es para al€m dos estipulados no
contrato;

i )  A indicagio dos encargos legais obr igat6r ios,
nomeadamente os impostos ou taxas que o adquirente
tenha de suportar;

r).O valor da'prestagio peri6dica devida pelo titular do
direito real de habitagio peri6dica;

7) A descrigio especificada dos m6veis e utensilios que
' cqnstituem o equipamento da unidade de alojamento

.fu" se refer'e o dlireito;
t )  A ident i f icagio da ent idade respons6vel  pela

adminisfragio do empreendimento;

I) Os- mecanismos adoptados com vista A participagio do
adquirente na administragio do empreendimento;

z) A indicagio das garantias prestadas para cumprir com o
disposto nos artigos 9 e 35.

3. Os elementos previstos no ntmero anterior fazem parte
integrante do contrato, devendo o adquirente declarar por escrito
ter recebido aquele documento e compreendido o seu teor.

4.  O cer t i f icado de regis to predia l  e  o documento
complementar devem estar redigidos de forma clara e precisa'
com caracteres facilmente legiveis, incorrendo is custas do
adquirente os encargos relacionados com a tradugdo, salvo
acordo em sentido contr6rio.

5. No espago do certificado de registo predial imediatamente
anterior ao deslinailo i assinatura do conservador do registo
predial deve coristar a mengio de que nos contratos de alienagio
do direito real de habitagio peri6dica o adquirente pode resolver
o contrato, sem indicar o motivo e sem quaisquer €ncargos, no
prazo de dez dias fteis a contar da data €m que lhe for entregue
o certificado de registo predial, salvo se a aquisigio tiver sido
precedida de contrato-promessa.

6. O modelo do certificado do registo predial 6 aprovado por
diploma ministerial dos ministros que tutelam'o sector do
Turismo e da Justiga.

, 
auBsEocAoN

TransmissSo e oneragdo e promessa de transmiss6o de diteitos
reais de habitag6o peri6dica

Annco20
Transmissio e onerag5o de direitos reais de habitagao peri6dica

l. A transmissio por acto enre vivos de direitos reais de
habitagio peri6dica aplicam-se as mesmas regras relativas i sua
constituigio e registo.

2. A transmissdo mortis causa opera-s€ nos termos gerais e
est6 sujeita a registo, ap6s exibigio ao conservador do registo
predial de documento comprovativo da respectiva qualidade.

3. A transmissio de direitos reais de habitagio peri6dica
implica a cessio dos direitos e obrigagdes do respectivo titular
em face do propriet6rio do empreendimento, considerando-se
nio escritas quaisquer cl6usulas em contr6rio.

4. A transmiss6o de direitos reais de habitagdo peri6dica deve
ser precedida de notificagio por escrito ao propriet6rio do
empreendimeirto, com a anteced6ncia minima de tinta dias a
contaf da data prevista para a referida transmissio.

5. A oneragio € feita nos termos gerais previstos por lei.

6. Nas transmiss6es de direitos reais de habitagio peri6dica o
vendedor deve .entregar  ao adquirente o documento
complementar previsto no n.o 2 do artigo 19.

7. Sem prejuizo do disposto no n.o 3 do artigo 19, sempre que

haja alguma alteragio ao conterido do documento complementar
ou se verifique a perda ou extravio dele, pode o tirular do direito
real de habitagio peri6dica exigir do propriet6rio das unidades
de alojamento objecto desse direito um novo documento.

Annco2l
Slnal ou anteclpag5o do Pagamento

Antes do termo do prazo prm o exercicio do direito de
resolugio previsto no n.o I do artigo 22 € proibido efectuar
pagamento ou receber qualquer quantia, como forma de
pagamento, ou com qualquer outro objectivo directa ou
indirectamente relacionado com o neg6cio juridico a celebrar.

Annco22
Dlreito de resolugio

l. O adquirente do direito real dE habitagio peri6dica pode
resolver o respectivo contrato de aquisigio, sem indicar o motivo
e sem quaisquer encargos, no prazo de dez dias fteis a contar da
data em que lhe for entregue o contrato de transmissio do direito
real de habitagio peri6dica.

2. A declaragio de resolugio deve ser comunica& ao vendedor
atrav€s de meio id6neo, designadamente, de carta registada,
com aviso de recepgio, correio electr6nico, protocolo ou correio



simples, cuja recepgio se exige seja notificada por escrito,

enviada atd ao termo do prazo previsto no nrimero anterior, sob

pena de inefic6cia.

3. O adquirenle tem direito a resolver o contrato no prazo de

tr€s meses a contar do momento da assinafura por ambas as

partes do contrato, se o mesmo n6o contiver os elementos

ieferidos no documento complementar previstos no n'o 2 do

artigo 19.

4. Se no prazo previsto no nimero anterior o vendedor

fornecer os ejementos em falta, o adquirente Passa a dispor, a

contar desse momento, da possibilidade de resolver o contrato

nos termos Previstos no nrimero l.

5. Deconido o prazo de tr€s meses previsto no nrimero 3 sem

que os elementos em falta tenham sido fomecidos, o adquirente

pode resolver o contrato, nos termos previstos no nrimero l, a

partir do dia seguinte ao termo desse prazo.

6. Se o prego do bem im6vel, sujeito ao regime de direitos

reais de ha-bitagdo peri6dica, for total ou parcialmente coberto

por um cr6ditoconcedido pelo vendedor, ou por terceiro com

tur" nurn acordo €ntre este e o vendedor, o contrato de cr6dito

6 resolvido, sem direito a indemnizagio, se o adquirente exercer

o direito de rbsolu|lo previsto nos nfmeros anteriores:

7. Resolvido o contrato nos lerrnos previstos nos ndmero 3

a S ao Presenle Regulamento, o vendedor deve restituir ao

adquirente todas as quantias recebidas atd i data da resolugio

do mesmo.

Anrrco23

Contratos'promessa de transmissgo de direitos reais
de habitagao Perl6dlca

l. Os contratos-Promessa de transmissio de direitos reais de

habitagEo peri6dica vinculam ambas as partes e devem ser

reduziios a escrito e as a.sinaturas das partes reconhecidas

presencialmente perante o noi6rio.

2. t nulu u .onnrngdo que faga depender a celebragio do

consato prometido da alienagdo de direitos reais de habitagio

peri6dici sobre as restantes unidades de alojamento'

Annco24
Requlcltos

1. Os contratos-promessa de transmissio de direitos reais de

habitagio peri6dici em que o prornitente-vendedor intervenha

no exeicicio do com€rcio devem conter os seguintes elementos:

c) A identidade e o domicilio do propriet6rio das unidades

de alojamento sujeitas ao regime dos direitos reais de

habiragdo per i6dica,  com indicagio exacta da

qualidade juridica do vendedor no momento da

celebragio do contrato;

b) A identificagdo do promitente-adquirente;

c) Os elementos constantes das alineas a), b) e c) do n'' 2 do

artigo 8;

rI) Os elementos constantes das alineas a), b), h)' j) e ft) do

artigo 65;

e) Os elementos constantes da alinea a) do n'o I e das alineas

a) a d) do n.o 2, ambos do artigo 19;

/) Indicagdo expr€ssa' aPosta imediatamente antes da

assinatura das partes, de que o promitente-adquirente

do direito reEl de habitagEo peri6dica pode resolver o

contralo, senl indicar o motivo e sem qualsquer

encargos, no prazo de dez dias riteis a contar da data

de assinatura deste, desde que comunique tal intengio

atrav6s de meio id6neo, designadamente, de carta

registada, com aviso de recepgio, correio electr6nico,
protocolo ou correio simples, cuja recepgio se exige

ieja notificada por escrito, enviada ate ao t€rmo

daquele prazo.

2. E obrigat6ria a entrega ao promitente-adquirente do

documento complementar previsto no n.o 2 do artigo 19,

observando-se, com as devidas adaptag6es, o disposto nos n'63

a 5 do artigo 19 do presente Regulamento'

Annao25
Direito de resolugSo

l. Nos contratos-promessa o promitente-adquirente goza do

direito de resolugdo ap6s a sua assinatura, nos termos do disposto

no artigo 22 contando-se o respectivo prazo da data de assinatura

do contrato-Promessa.

2. Se na pend€ncia do prazo previsto no ntimero anterior for

celebrada a escritura piblica de constituig?o do direito real de

habitagio peri6dica, oPrazo para o adquirente do direito real de

habitaiao peri6dica resolver o respectivo contralo de aquisigio'

previsio no n.' I do artigo 22, conta-se a partir da data da

issinatura do contrato-promessa'

suBsEcgAovr

Administtaqao e conservagSo do empre€ndimenlo

Annco26
PrinclPios gerais

l. A administragio e conservaglo das unidades de alojamento

sujeitas ao regime do direito real de habitagioperi6dica, do seu

equipamento e recheio e das instalagdes e equipamento de uso

ao-u-  do empreendimento incumbem ao respect ivo

propriet6rio do emPreendimento.

2. O propriet6rio pode ceder a exploragSo do empreendimenlo'

transferindb-se pari o cession6rio os poderes, direitos e deveres

a ele ligados, sem prejuizo da responsabilidade subsidiiria do

propriJirio, perante os titulares dos direitos reais de habitagdo

p.r iOOi." ,  ie la boa adminis t ragio e conservagEo do

empreendimento.

3. A cess5o de exploragio deve ser notificada ao 6rgdo que

tutela o sector do turismo e aos tihrlares dos direitos reais de

habitagdo peri6dica, no prazo de quinze dias a contar da cessio'

sob pena de inefic6cia.

Anlco2T
Prestagao peri6dica

l. O titular do direito real de habitagio peri6dica 6 obrigado

apagar anualmente ao propriet6rio das unidades de alojamento

rui.i-tut ao regime dos direitos reais de habitaqio peri6dica a

prlstagio pecuniSria indicada no titulo de constituigdo'

2. A prestagdo peri6dica destina-se exclusivamente a

compensar o propriet6rio ou cession6rio da exploragio das

unidades de alojamento sujeitas ao regime dos direitos reais de

habitagio peri6dica das despesas com os servigos de utilizagio

.  t *p iotugdo tur is t ica a que as mesmas est io  suje i tas,

contribuigdes e impostos e quaisquer outras previstas no titulo

de constiruigio e a remuner6-lo pela sua gestio, nio podendo

ser-lhe dada diferente utilizagEo.

3. O valor da prestagdo peri6dica pode variar consoante a

6poca do ano a que se reporta o direito real de habitagio

pi r i6d ica,  mas deve ser  proporc ional  i  f ru igdo do

empreendimento pelo titular do direito.
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4.  A percentagem da prestagEo per i6dica dest inada a
remunerar a gestao do Empreedimento Turistico ou Imobili6rio
ndo pode ultrapassar vinte por cento do valor total.

Annco 28
Falta de pagamento da prestagao peri6dica ou de indemnizag6o

l. O cr6dito por prestagdes ou indemnizagles devidas pelo
titular do direito real de habitagio peri6dica e respectivosjuros
morat6rios goza do privildgio credit6rio imobili6rio sobre este,
direito, gradu6vel ap6s os mencionados nos artigos 746." e748."
do C6digo Civil e os pievistos em legislagio especial em vigor
nesta data.

2. Sem prejuizo do disposto no nrimero anterior, € atribuido
ao contrato ou i certidio do registo predial forga executiva, nos
termos e para os efeitos do disposto na alinea d) do artigo 46 do
C6digo de Processo Civil, no que s€ refere is prestag6es ou
indemnizag6es devidas pelo titular do direito real de habitagio
peri6dica e respectivos juros morat6rios.

3. Na falta de pagamento da prestagSo peri6dica atd dois
meses antes do inicio do periodo de exercicio do correspondente
direito, o proprietirio das unidades de alojamento sujeitas ao
regime do direito real de habitagio peri6dica pode opor-se a
esse exercicio

Annco 29
Alteragao da prestagao peri6dica

1. Independentemente do crit6rio de fixagio da prestagio
peri6dica estabelecido no titulo de constituigio, aquela pode
ser alterada, por proposta da entidade encarregada da auditoria
das contas do empreendimeirto inserida no respectivo parecer,
sempre que se revele excessiva ou insuficiente relativamente is
despesas e i retribuigio a que se destina.

2. O proprietirio do empreendimento dever6 comunicar a
proposta de alteragio da prestagio peri6dica por escrito a todos
os titulares de direitos reais de habitagio peri6dica, a fim de que
os titulares de direitos reais de habitagio peri6dica se possam
pronunciar sobre a mesma.

3. A alteragio da prestagio peri6dica carece da confirmagio
da maioria de sessenta por cento dos direitos reais de habitagdo
peri6dica constihridos.

Annco 30
Gonservag5o e limpeza das unidades de alojamento

l. As unidades de alojamento sujeitas ao regime do direito
real  de habi tagio per i6dica,  bem como os respect ivos
equipamentos e mobili6rio, devem ser mantidos pela entidade
respons6vel em estado de conservagio e limpeza compativel
com os fins a que se destinam e com a classificagio do
e nl:preendimento.

2. Sem prejuizo do irormal exercicio do seu direito, o titular
do direito de habitagio Fraccionada deve permitir o acesso i
respectiva unidade de alojamento para o cumprimento das
obrigagdes previstas no nrimero anterior.

Anrrco3l
Reparag6es e inovag6es

l. As reparagdes indispensdveis ao exercicio normal do direito
que  ndo  possam.se r  e fec tuadas  sem compromete r
temporariamente aquele direito devem realizar-se cm momento
e condigdes que minimizem esse sacrificio, sem prejuizo do
direito de indemnizagio dos titulares.

2. As reparag6es decorrentes de deterioragdes imput6veis ao
titular do direito ou iquele a quem.ele ceder o uso que nio

resultem do exercicio normal desse direito s6o igualmente
efectuadas pela entidade responsivel pela exploragio do
empreendimento, a expensas do titular.

3. O proprietdrio das unidades de alojamento sujeitas ao
regime de direitos reais de habitag6o peri6dica s6 poderealizar
obras que constituam inovag6es nas unidades de alojainento,
ainda que por sua conta, com o consentimento da maioria de
sessenta por cento dos titulares, prestados por escrito.

Annco32
Encargos

Os titulares de direitos reais de habitagdoperi6dica niopodem
ser responsabilizados pelo pagamento das contribuig6es, taxas,
impostos e quaisryrer outros encargos qu€ incidam sobre a
propriedade do Empreedimento Turistico ou Imobili6rio nem
pelo cumprimento das respectivas obrigag6es acess6rias.,

Annco33
. Fundo de reserva

l. Uma pgrcentagem nio inferior a quatro por cento do valor
da prestag5o peri6dica paga pelos titulares dos direitos reais de
habitagio peri6dica deve ser afectada A constituigio de um fundo
de reserva destinado exclusivamente A realizagio de obras de
reparagio e conservagio das instalag6es e equipamentos de uso
comum e das respectivasunidades de alojamento, seu mobili6rio
e equipamento.

2. Devem reverter ainda para o fundo previsto no nimero
anterior os saldos das prestag6es peri6dicas que constem das
contas anuais do empreendimento.

3. As quantias que integram o fundo de reserva devem ser
depositadas em conta banc6ria pr6pria.

4. A entidade proprietSria ou exploradora do empreendimento
deve apresentar ao 6rgio que tutela o sector do turismo
documento comprovativo de que o fundo de reserva se encontra
constituido.

."."1il:"":1."",.
Uma percentagem nio inferior a cinco por cento.do valor da

prestagio peri6dica paga pelos titulares dos direitos reais de
habitagSo peri6dica drcve ser afectada i constituigio de um fundo
destinado exclusivamente is comunidades locais da 6rea onde
se encontra implementado o empreendimento.

Amco35
Caug5o de boa administragao

l. O propriet6rio das unidades de alojamento sujeitas ao
regime dos direitos reais de habitagio peri6dica ou, tendo havido
cessio da exploragEo, o cessiondrio devem prestar caugio de
boa administragio e conservagEo do empreendiments a favor
dos titulares de direitos reais de habitagio peri6dica.

2. A caugio pode ser prestada por seguro, garantia banc6ria,
dep6sito bancirio ou titulos de divida priblica, devendo uma
c6pia do respectivo titulo ser depositado junto do 6rgio que
tutela o sector do turismo.

3. O montante minimo da garantia corresponde ao valor anual
do conjunto das prestagdes peri6dicas a cargo de todos os
titulares dos direitos transmitidos.

4. A garantia s6 pode ser accionada por deliberagio dos
titulares dos direitos, desde que essa deliberagio tenha sido
tomada pela maioria dos votos correspondentes aos direitos
transmitidos em reuniio convocada para o efeito.
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5. A garantia deve ser actualizada sempre que o seja a prestagdo

peri6dica.

Anrrco36
Prestag6o de contas

l .  A ent idade respons6vel  pela adminis t ragdo do

empreendimento deve otganizat anualmente as contas

respeitantes i utilizagdo das prestag6es peri6dicas pagas pelos

titulares dos direitos e das dotag6es do fundo de reserva' elaborar

um.relat6rio de gestdo e submeter ambos d apreciagdo de uma

enlpresa de auditoria.

2. O relat6rio de gestdo e as contas a qud se refere o nrimero

anterior ser6o enviados a cada titular de direitos reais de

habitagdo peri6dica, acompanhados do parecer da auditoria.

3. Os titulares dos direitos reais de habitaqdo peri6dica ou os

seus representantes tCm o direito de consultar os elementos

justificativos das contas e do relat6rio de gestio.

Amco37
Programa de administragSo

1. A entidade respons6vel pela administraqio do empre-

endimento deve elaborar um programa de administragdo e

,conservaglo do empreendimento turistico ou imobil i6rio

subordinado ao regime de direito real de habitagdo peri6dica

para o ano seguinte.

2. O programa deve ser enviado a cada titular de direitos reais

de habitagdo peri6dica.

sEccAolll

Direitos de habitag6o turistica

Anrrco38
Regime dos direitos de habitagSo turistica

l. Os direitos de habitagio em empreendimentos turisticos

por periodos de tempo limitados em cada ano e que ndo

constituam direitos reais de habitagEo peri6dica, bem como os

contratos pelos.quais, directa ou indirectamente, mediante um

pagamento antecipado completado ou nio por prestagdes

peri6dicas, se transmite ou prometa transmitir direitos de

habi tagEo tur is t ica,  f icam imperat ivamente suje i tos is

disposig6es desta seca6o.

2. Os direitos de habitagdo turistica a que se refere o nfmero

anterior incluem, nomeadamente, os direitos obrigacionais

constituidos no imbito de contratos referentes a cartbes e clubes

de f6rias, cartdes turisticos ou outros de natureza semelhante.

Anrrco39
'. 

Condig6es especificas de exploragSo do empreendimento
no regime de direitos de habitagao turistica

l. Sem prejuizo do disposto nos nrimeros seguintes, os direitos
de habi tagio tur is t ica s6 podem const i tu i r -se em

empreendimentos turisticos desde que os mesmos se encontrem

em funcionamento e se .ver i f iquem, com as necess6r ias
adaptag6es, as condig6es previstas no artigo 7 do presente

Regulamento, estando a exploragdo nesse regime sujeita ao
licenciamento do 6rgio que tutela o sector do turismo, nos
termos do presente Regulamento.

2. O disposto no nfmero anterior ndo prejudica a instalagio
dos empreendimentos por fases.

3. Excepcionalmente, por decisio do 6rgdo que tutela o sector
do turismo, podem constituir-se direitos de habitaqdo turistica
sobre empreendimentos turisticos ainda em construqio quando,

cumulativam€nte, estiverem reunidos os seguintes requisitos:

a) As entidades exploradoras garantirem contrafualmente
a manuteng5o da exploragio turistica de todas as
unidades de alojamento afectas a essa exploraglo, das
instalag6es e equipamentos de uso comum e das
instalag6es e equipamentos de exploragdo turistica
durante o per iodo de duragdo dos respect ivos
contratos;

b) A construgdo dos empreendimentos turisticos onde forem
const i tu idos d i re i tos de habi tagdo tur is t ica
csntr ibui rem de forma decis iva para o
desenvolvimento e modemizagdo do sector na regiao
em que se local izam, at ravds do aumento da
competitividade e do reordenamento e diversiftcagio
da ofer ta e,  nas regides menos desenvolv idas
turisticamente, atrav6s da criagio de oferta turistica
vi6vel que permita potenciar o desenvolvimento
econ6mico regionaVlocal;

c) A construgio dos empreendimentos turisticos onde forem
constituidos direitos de habitagdo furistica produzir

um impacto significativo, ao nivel locaVregional, na
criagdo de emprego ou na requalificagdo do sector;

rI) For prestada uma caugio nos termos e para os efeitos
previstos no artigo 9.

4. A constituigdo de direitos de habitagdo turistica em

empreendimentos turisticos requer que pelo menos trifita por

cento das unidades de alojamento turistico se mantenham afectas

exclusivamente d exploragio turistica.

5. A constituigio de direitos de habitagdo turistica em

empreendimentos turisticos requer que estes tenham uma

classificagio igual ou superior a 3 estrelas de acordo com o
Regulamento de Alojamento Turistico, Restauragdo, Bebidas e

Salas de Danga.

Anrrco40
Duragao

l. Os direitos de habitagio ruristica t€m a duragio que for

estabelecida pelo proprietirio do empreendimento, nio podendo

ser-lhe fixada uma duragio superior a vinte e cinco anos ou

inferior a tr€s anos, a contar da data da sua constituigdo, excepto
quando o empreendimento estiver ainda em constru96o, em que

o prazo comega a coniar a partir da data da abertura ao priblico

do empreendimento turistico.

2. Os direitos de habitagio turistica s6o limitados a um periodo

de tempo em cada ano, que pode variar entre o minimo de sete

dias seguidos e o m6ximo de trinta dias seguidos.

Anrrco4l
Contrato de transmisseo de direitos de habitagio turistica

l. Os contratos de transmissio de direitos de habitagio

turistica sdo celebrados por escrito, com assinatura das partes

reconhecida por semelhanga pelo not6rib.

2, No espago do contrato ou contrato-promessa de transmissio
de direitos de habitagdo turistica imediatamente anterior ao

destinado a assinaturas deve constar a mengdo de que o
adquirente pode resolver o contrato, sem indicar o motivo e sem
quaisquer encargos, no prazo de dez dias riteis a contar da data
da celebracdo desse contrato. -
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3. Os contratos a que se refere o nilmero l, ou os respectivos

contratos-promessa, devem mencionar, quando o vendedor ou

o promitente-vendedor intervenham no exercicio do comdrcio,

sob pena de anulabilidade:

a) Os elementos a que se referem as alineas a), b) e c) do

n.o 2 do artigo 8, bem como as alineas D), i) a &) do

artigo 63;

D) Os elementos constantes da alinea a) do nrfu:nero I e das'

alineas d a A do n.o 2, ambos do artigo 19, com as

necessArias adaPtag6es; ' i

c) A indicag6o das garantias prestadas para cumprir o

disposto no artigo 9;

d) A indicagno explicita de que o direito a que se refere o

contrato nio constitui um direito real;

e) A indicag5o e enunciagio, no espago imediatamente

anterior ao destinado a assinafuras, do direito de

repolugdo previsto no nrimero'l do artigo seguinte;

/) Se o vendedor nio for o propriet6rio do empreendimento
tur is t ico ou a lgu6m que actue det idamente
mandatado para o representar nos termos previstos no

nrimero seguinte, deve ainda juntar a'autorizagdo
prevista nos nrimeros seguintds.

ARrlco42
Direito de resolugSo

l. Nos contratos de aquisigio de direitos de habitagio turistica

ou nos respectivos contratos-promessa' o adquirente ou o

promitente-adquirente t€m a faculdade de resolver o contrato,

sem indicar o motivo e sem quaisquer encargos' no prazo de dez

dias riteis a contar da data de assinatura deste, desde que

comunique ta l  in tenglo at rav€s de meio id6neo,

designadlmente, atravds de carta registada com aviso de

recefgao, correio electr6nico, protocolo ou correio simples, cuja

t"""pgao se exige seja notificada por escrito, enviada at6 ao

termo daquele Prazo.
2. E aplic6vel ao direito de resolugdo dos contratos de

aquisigio de direitos de habitagio turistica ou dos respectivos

contratos-promessa, com as necesserias adaptag6es, o disposto

nos n.q3 a 7 do artigo 22 do presente Regulamento'

Annoo43
Administrag6o e conservagSo

l. A administraglo e conservagio das unidades de alojamento

e das instalagdes e servigos de uso comum do empreendimento

competem ao proprietirio da exploragio, aplicando-se' com as

devidas adaptagdes, o disposto nos artigos 26 a35 do presente

Regulamento.

2. No primeiro trimestre de cada ano a entidade respons6vel

pela administrag?io do empreendimento enviar6 relat6rio

completo a cada um dos titulares de direitos de habitagio turistica

cornvista d prestagio de informag6es e sobre qualquer assunto

do interesse dos titulares'

Annco44
Caug6es

l. O propriet6rio das unidades de alojamento sujeitas ao

regime de direitos de habitagEo turistica, ou 6 vendedor, nos

caios previstos na alinea/) do n.o 3 do artigo 41, deve Prestar a

favor do adquirente ou do promitente-adquirente de direitos de

habitaglo turistica caugao Pelo montante das quantias recebidas

por este a qualquer titulo, para os efeitos e nos termos do anigo

9 do presente Regulamento.

2. O propriet6rio das unidades de alojamento sujeitas ao regime
de direitoi de habitagio turistica deve prestar a favor do
adquirente de direitos de habitagio turistica caugdo dg -bgu
administragEo que deve ser fixada anualmente pela entidade
encarregadi daiuditoria das contas, em valor nio inferior ao
montanie de despesas previsto para cada exercicio.

3. A caugdo prevista nos nfmeros anteriores s6 pode.ser
accionada por deliberagio da maioria dos titulares dos direitos
de habitagio turistica constituidos, em reuniZo convocada para
o efeito.

Anlco 45

RemissSo

Aos direitos de habitagio turistica, em tudo o que nio estiver
especialmente previsto na presente secqao' aplica-se, com as
necess6rias adaptag6es, o disposto nos artigos 20 e seguinfes do

presente Regulamento.

sEccAorv

Direito real de habitagSo fraciionada

SI'BSECCAOI

DisPosig6es gen6ricas

Anlco46
Direito real de habitagio fraccionada

l. Sobre im6veis integrados em empreendimentos turisticos'
ou imobiliirios em regime de habitaglo peri6dica licenciados
nos termos do presente Regulamento podem constituir-se
direitos reais de habitagdo fraccionada.

2. Sobre cada im6vel integrado em empreendimento turistico
ou imobili6rio, poderio conitituir-se no m6ximo doze direitos
reais de habitagio fraccionada.

Anuco4T
Durageo

l. O direito real de habitagio fraccionada 6, na falta de
disposigio em contr6rio, perp6tuo, mas.pode ser-lhe fixado um
tiniite ie duragdo, nio inflrior a quinze anos' a contar da
celebragio das escrituras pfblicas previstas, respectivamente,
nos artilos seguintes, excepto quando o empreendimento estiver'
ainda eir cons-trugao, em queo prazo comeqa a contar alartir da
data de abertura'ao pdUtico ao empreendimento turistico ou
imobili6rio.

2. O direito real de habitagio fraccionada 6 limitado a um
periodo de tempo em cada a-no, que- varia de acordo com o
estipulado pelajpartes no titulo constitutivo, nio podendo ser-
lhehxada um periodo inferior a sete dias seguidos'

Annco43

Condig6es de exploragSo do empreendimenlo no regime
de direito real de habitagSo fracc3onada

l. A constituigio de direitos reais de habitagio fraccionada
em empreendimentos ruristicos requer que pelo menos trinta
por c.nto das unidades de alojamento turistico se mantenham
ifectas exclusivamente i exploragio da actividade turistica.

2. A constituigio de direitos reais de habitagio fraccionada

requer que o empreendimento turistico tenha uma classificagio
equivalente a quatro ou mais estrelas, de acordo com o

Rigulamento de Alojamento Turistico, Restauragio, Bebidas e

Salas de Danga.

3. O empreendimento turistico ou imobili6rio sujeito ao

regime dos direitos reais de habitagiio fraccionada deve ter um

rinico proprietArio e o respectivo titulo constitutivo deve garantir

a utilizagao das instalag6es e equipamentos de uso comum por

parte dos titulares de direitos reais de habitaglo fraccionada.



SUBSECCAOII

Constituigao

Anrrco 49
ConstituigSo do direito real de habitagSo fraccionada

1. Os direitos reais de habitagdo fraccionada podem constituir-

se mediante escritura priblica de constituigZo de compropriedade

ou em regime societirio de aquisigio de participagdo social em

sociedade cujo patrim6nio integre empreendimento turistico

ou imobili6rio que esteja devidamente licenciado para o efeito'

2. Aos direitos reais de habitagio fraccionada constituidos

mediante escritura priblica de compropriedade aplicam-se as

regras previstas para a compropriedade previstas nos artigos

1403.o e seguintes do C6digo Civil.

3. A constituigdo de direitos reais de habitagio fraccionada

em reginre societirio assenta na constituigio por escritura

priblica de uma sociedade comercial por quotas ou an6nima,

cujo objecto social seja em exclusividade a construgdo ou

uquitigao e gestio de im6veis destinados d exploraqio de

direitos reais de habitagdo fraccionada.

4.Para efeitos do previsto no nrimero anterior, a titularidade

de uma participagdo social que integre o gozo pelo seu titular

,de um direito real de habitagio fraccionada confere-lhe o gozo

desse mesmo direito nos termos das regras estatut6rias'

5. Os direitos de gozo e exercicio de direitos reais de habitagio

fraccionada nio podem ser alterados sem consentimento prdvio

expresso, em forma escrita, do titular da participaqdo social

respectiva.

6. 56o nulas as transmissdes de participagdes sociais em

regime societirio de direitos reais de habitagdo fraccionada sem

a tiansmiss6o simultinea, nelas integrados, dos direitos reais de

habitagio fraccionada respectivos' bem como a transmissdo

destes direitos separadamente da participagdo social de que sdo

parte.

7. As escrituras priblicas referidas nos nrimeros 2 e 3 do

presente artigo sdo instruidas com c6pia do certificado referido

no artigo 10 e ainda do documento complementar previsto

no n.o 2 do artigo 19 e do acordo de uti l izagdo e servigos,

devendo o not6rio mencionar que o contefdo destes documentos

fazparte integrante da escritura'

8. O acordo de utilizagdo e servigos reger6 as condigOes de

utilizagio e acesso i propriedade dos im6veis constituidos em

regime de direito real de habitaqdo fraccionada, bem como as

condigdes de gestio e administragdo das 6reas e servigos comuns'

Anrrco 50
Remiss5o

Aos direitos reais de habitagdo fraccionada, aplicam-se, com

as neiessArias adaptagOes os artigos 76, l '1,18, 19, 20,21,22,

23, 24 e 25 do presente Regulamento.

CAPITULO I]I

Tur ismo res idencia l

Anrtco 51
Turismo residencial

1. E permitida a constituigdo de direitos de propriedade e

outros direitos reais sobre im6veis para fins residenciais

integrados em empreendimentos turisticos ou empreendimentos

imobili6rios localizados em zonas de interesse turistico'

2. O turismo residencial constitui-se mediante escritura

priblica de compra e venda ou em regime societario, atravds de

participagdo social na qual se integrem direitos de turismo

residencial.

3 .  A local izagdo .e insta lagio de empreendimentos
imobili6rios cujo objecto exclusivo se destine i exploragio de

turismo residencial carece de aprovagio por parte do 6rgio que

tutela o sector do turismo, nos termos do Regulamento de

Alojamento Turistico, Restauraglo, Bebidas e Salas de Danqa'

Anrrco52
Remissao

Sdo aplic6veis ao regime do turismo residencial, com as

necess6rias adaptagdes, os artigos 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,

24, 25, e 49, nos seus nfmeros 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do presente

Regulamento.

CAPiTULO IV

''""::';,"""

Compet6ncias

Anrtco 53

Gompet6ncias do 6195o respons6vel pelo sector do turismo

l. Para efeitos do presente diploma e sem prejuizo de outras

compet€ncias conferidas por lei compete ao Ministro que tutela

o sector do turismo:

a) Autorizar a localizagdo de empreendimentos turisticos

ou imobili6rios em regime de direito de habitagdo

peri6dica;

b) Autorizar a localizagdo e instalagdo de empreendimentos

imobiliirios que se destinam ao turismo residencial;

c) Autorizar a instalagdo, alteragdo ou ampliagio de

empreendimentos turisticos ou imobiliirios em regime

de direito de habitagio peri6dica, bem como quaisquer

alteragdes estruturais ou estdticas aos mesmos, desde

que:

i. Se destinem a alterar a classificagio ou a

capacidade mdxima do empreendimento; ou

ii. Sejam susceptiveis de prejudicar requisitos

minimos exigiveis par^ a classificagdo de

empreendimento, nos termos do presente

diploma e dos regulamentos aplic6veis'

d) Vistoriar os empreendimentos turisticos ou imobili6rios

em regime de habitagio peri6dica, para efeitos de

verificagdo da sua conformidade com os elementos

instruidos ao pedido de instalagdo, alteragio ou

ampliagio; sua classificagdo, revisdo da mesma ou

desclassificagdo como empreendimento em regime de

direito de habitagdo Peri6dica;
e) Licenciar a exploragio de empreendimentos turisticos

ou imobiliirios em regime de habitaglo peri6dica;

/) Aprovar o nome dos empreendimentos turisticos e

imobili6rios e a classificagdo dos empreendimentos
turisticos em regime de direito de habitaqdo peri6dica'

2. Compete ainda ao Ministro que tutela o sector do turismo

licenciar, suspender e encerrar a actividade de empreendimentos
turisticos ou imobili6rios em regime de habitagdo peri6dica'
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3. O 6rgio que hlela o sector do turismo deveri manter um
servigo de registo actualizado de todos os empreendimentos
ruristicos ou imobili6rios que constituirem direitos de habitagio
peri6dica, contendo informagdo detalhada sobre os mesmos e
ainda indicagEo dos proprietirios dos empreendimentos.

4. O 6rgdo que tutela o sector do turismo dever6 emitir os
certif icados referidos no artigo 10, que. deverio instruir os
contratos de constituigio de direitos de habitagdo peri6di.u.

5. O Ministro que tutela o sector do turismo pode delegar as
suas compet€ncias no Director Nacional de Turismo.

6. Compete i Direcgdo Nacional ou is Direc96es Provinciais
do Turismo a instrugio dos processos de l icenciamento de
empreendimentos turisticos ou imobil iArios em regime de
habitagdo peri6dica, conforme a sua irea de circunscrigio.

sEccAoil

Licenciamento dos empreendimentos turisticos ou imobilidrios em
, regime de habitagSo peri6dica

Anrrco 54
Etapas do l icenciamento

O l i cenc iamen to  que  hab i l i t a  a  exp lo rag io  de
empreendimentos turisticos ou imobil i6rios em,regime de
habitagio peri6dica compreende as seguintes etapas:

a) Informagdo prdvia;

6) Autorizagdo da instalagdo;

c) Licenciamento da exploragdo.

suBSEcCAor

Informagao previa

Anlco 55
Direito i informagSo pr6Vla

Qualquer in teressado que pretenda insta lar  um
empreendimento turistico ou imobiliirio em regime de habitagEo
peri6dica deve requerer ao 6rgio que tutela o sector de turismo
informagdo pr6via sobre a possibilidade de instalar o referido
empreendimento em determinado local e quais os respectivos
condicionamentos em termos turisticos.

Annco 56
Pedido de informagSo

O requerimento a solicitar a informagdo sobre a possibilidade
de instalar um empreendimento turistico ou imobili6rio em
regime de habitagdo peri6dica deve ser dirigido ao 6igio que
tutela o sector do turismo, devendo ser apresentado em triplicado,
sendo uma c6pia devolvida ao requerente depois de nela se ter
aposto nota da data da recepgio do original.

Anrrco 57
InstrugSo do pedido

l. O pedido de informagdo pr6via, quando diga respeito a
edifica96esj6 existentes, deve ser instruido com os elemenlos a
seguir indicados:

a) Mem6ria descritiva do empreendimento, especificando
os seguintes elementos:

i. As caracteristicas fisicas do local, incluindo a
orientagio geogr6fica, hidrografia e cobertura
v,egeta l ,  bem como a in tegragio do
empreendimento sob o ponto de vista turistico,
paisagistico e urbanistico;

ii. Partido geral da composigio e das caracteristicas
essenciais do edificio;

i i i .  As caracter is t icas da 6rea envolvente e
assegurar  a inexis t6ncia de estruturas
degradadas e de indristrias ou actividades
insa lub res ,  po luen tes  ou  causado ras  de
eventuais prejuizos das condig6es naturais,
paisagisticas e culturais;

iv. A exist6ncia de eventuais zonas de protecglo;

v. A 6rea total da parcela ou talhio e a irea de
construgio;

vi. Tratando-se de empreendimento turistico, a
categoria e a classificagio proposta;

vii. A indicagdo sum6ria das solugdes de acessos
e de fornecimento de 6gua, electricidade,
telefones, bem como das relativas i rede de
esgotos;

viii. Havendo faseamento, indicar a sua sequ€ncia
e calendarizagdo;

ix. Fundamentar o interesse do empreendimento
sob o pohto de vista turistico.

6) Planta i escala minima de I : 1000, com indicagdo precisa
do local onde se pretende explorar o empreendimento
turistico ou imobil i6rio em regime de direito de
habitagio peri6dica;

c) Documento informativo, nos termos do diiposto referido '

no artigo 8 do presente Regulamento.

2. Quando o pedido diga respeito a novas edificagdes ou a
obras que impliquem aumento da 6rea construida, devem, sgmpie
que possivel, constar do pedido de informagio prdvia os
seguintes elementos:

c)  Planta de implantagEo i  escala min ima de l :200,
definindo o alinhamento e perimetro das edifica96es,
bem como o fim a que se destinam;

D) C6rceas e o nrimero de pisos acima ou abaixo'da cota da
soleira;

c) Areas de construgio e a volumetria do edificio;

r/) Esbogo de localizagdo do empreendimento que se
pretende edificar.

Anrco 58
Apresentageo simult6nea dos elementos para prestagao

de informagSo pr6via e pedido de instalagao

O proponente pode, querendo, apresentar simultaneamente
os e lementos mencionados nos ar t igos 57 e 63 o que se
considerarard, para todos os efeitos, como pedido de instalagio.

Anrrco 59
Consulta i autarquia local ou ao 6195o que tutela o sector

das obras p0blicas

l. O 6rgdo que tutela o sector do turismo deve consultar as
autarquias locais competentes ou o 6rgdo que tutela o sector
das obras priblicas em zonas que nio se encontram dentro de
centros urbanos ou abrangidas por planos de urbanizagdo, no
6mbi to da apreciagio do pedido de in formagio pr6v ia,
remetendo para o 6rgdo que se mostrar  apl ic ive l  a
documentagdo necess6ria no prazo de cinco dias ap6s a recepgEo
do requerimento referido do artigo anterior.

2. O parecer da autarquia local competente ou do 6rgio que
tutela o sectdr das obras priblicas, conforme o caso, destina-se a
obter o pronunciamento sobre a apreciagio da localizagio do
empreendimento turistico ou imobiliirio em regime de habitagio
peri6dica.



3. A autarquia local competente ou o 6rgdo que tutela o sector
das obras priblicas, conforme o caso, deve pronunciar-se no prazo

de dez dias a contar da data da recepgdo da documentagZo.

4. A nio emissio do parecer dentro do prazo fixado no nrimero
anterior entende-se como parecer favor6vel.

Anrrco 60
Decisao sobre o Pedido

l. O 6rgio que tutela o sector do turismo deve providenciar a

informagio no prazo nio superior a vinte dias, a contar da data

da recepgio do parecer referido no artigo anterior ou do termo
do prazo estabelecido para a sua emissdo.

2. O 6rgdo que tutela o sector do turismo deve considerar
inv i6vel  a instz i lag io de empreendimentos tur is t icos ou
imobiliirios em regime de habitagdo peri6dica em determinado
local com fundamento na inadequagio do empreendimento
projectado ao uso pretendido nas seguintes sirua96es:

a) Caso se verifique a exist€ncia de indfstrias, actividades
ou  l oca i s  i nsa lub res ,  po luen tes ,  r u idosos  ou

- 
inc6modos nas proximidades do empreendimento ou
a previsio da sua exist6ncia no local proposto;

b) Quando ndo existirem vias de acesso adequadas;

c) Quando ndo existirem ou forem insuficientes as estruturas
' hospitalares ou de assist€ncia m6dica, se o tipo e a

dimensdo do empreendimento as justificarem;

. d) Quando se situarem na proximidade de estruturas wbanas
d_egradadas;

e) Nas demais situag6es previstas por lei.

Annco 6l
AudigSo pr6via

1. Quando o 6rgio que tutela o sector do turismo estiver na

posse de e lementos que possam conduzi r  a uma decisdo

desfavor6vel, notifica o interessado, dando-lhe a conhecer os

mesmos, antes de tomar a decisio.

2. No caso previsto no nfmero anterior pode o interessado,

no prazo de oito dias a contar da data da comunicagao prevista

no nrimero anterior, pronunciar-se, por escrito e de forma

fundamentada, junto do 6rgio que tutela o sector do turismo.

3. Recebida a resposta do interessado prevista no nfmero

anterior, o 6rgio que tutela.o sector do turismo deve decidir

sobre a proced€ncia da mesma no prazo m6ximo de quinze dias,

sob pena de os argumentos serem tidos como aceites.

Anrrco 62
RemissSo

O disposto na presente subsecado aplica-se, com as necess6rias
adaptagdes, aos empreendimentos imobili6rios que pretendam

explorar o turisnro residencial.

suBSEcCAotl

Autorizagao de instalagao

nrrco 63
lnstalagao

1. Comunicado ao requerente a aprovagio do pedido de
informagdo prdvia, deve o mesmo apresentar o pedido de
instalagdo, alteragdo ou ampliagdo do empreendimento turistico
ou imobili6rio em regime de habitagdo peri6dica no prazo de
quirze dias a contar da data da comunicagio.

2. Qualquer dos pedidos referidos no nfmero anterior deve
ser feito em requerimento com assinatura reconhecida por
semelhanga nos termos da lei aplic6vel, dirigido ao Ministro
que tutela o sector do turismo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Nome, nacionalidade, domicilio, tratando-se de pessoa
singular, ou indicagdo do representante e sede,
tratando-se de sociedade comercial, bem como o'
Boletim da Repiblica em que os estatutos tiverem
sido publicados ou c6pias autenticadas'dos mesmos;

b) Identificagio do im6vel, com men96o do nrimero da
descrigio do pr6dio ou prddios no registo predial e
indicagdo da sua localizagio;

c) Identificagio da parcela ou talhio, com menqdo do
nfmero de inscrigio da autorizagio provis6ria do
direito de uso e aproveitamento.de terra no registo
predial;

rI) Indicagio da l icenga de exploraqio tratando-se de
alteragdo ou ampliagdo do empreendimento turistico
ou imobili6rio;

e) Quando a instalagio dos empreendimentos turisticos ou
imobil i6rios em regime de habitagdo peri6dica
implicar a utilizagdo de terrenos de dominio ptiblico

- maritimo ou sujeito d algada de outras autoridades,
apresentagdo do documento das ent idades
competentes que comprove ter sido aulorizada ou
concedida aquela utilizagdo.

3. Sem prejuizo dos requisitos especificos aplic6veis a cada

um dos tipos de direito de habitagio peri6dica, o requerente
deve juntar ao pedido de instalagEo, alteragio ou ampliagdo de

empreendimento turistico ou imobiliArio em regime de direito
de habitagio peri6dica referido no nimero l, os seguintes
elementos:

a) Projecto executivo do referido empreendimento' nos
termos do artigo 64;

D) Documento informativo, nos termos do artigo 8;

c) C6pia de comprovativo de prestaqao de caugio, nos
termos do artigo 9;

d) Comunicagdo de aprovaqao do pedido de informagdo
p16via;

e) Parecer sobre impacto ambiental emitido pelo 6rgdo
competente que tutela o sector de coordenagio da
acgio ambiental;

/) Estimativa do nrimero de trabalhadores a empregar'
tratando-se de instalagio ou se aplic6vel noutros
casos;

g) Estimativa do valor do investimento;

/ r )  Autor izagdo provis6r ia do d i re i to  de uso e
aproveitamento de terra para fins turisticos, emitida
pela entidade competente, conforme definido em
legislagio especifica, nos casos em que o edificio est6
por construir;

i) Certidno de registo predial que confirma a propriedade
do edificio, nos casos em que o edificio esteja

. construido;

7) Comprovativo de pagamento da taxa correspondente i
an6lise e aprovagdo do pedido de instalagdo, alteragio
ou ampliagdo do emPreendimento.

4. O 6rgio que tutela o sector do turismo poderi solicitar aos
in te ressados  a  ap resen tag io  de  qua i sque r  e lemen tos
complementares necess6rios para a melhor apreciagdo do pedido.
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5. A alteragEo do empreendimento apenas carece de
autcirizagio quando implicar:

a) a alteragio da classificagio ou a capacidade m6xima do
empreendimento; ou

b) sej1. susceptivel de prejudicar requisitos minimos
e*igiveis para a classificagdo de empreendimento, nos
termos do presente diploma e dos regulamentos
aplic6veis.

6. O prazo referido no nfmero I pode ser prorrogado pelb
6rgio que tutela o sector do turismo, mediante requerimento
fundamentado do interessado, n6o podendo, confudo, o total
das prorrogagdes exceder oprazo de sessenta dias.

7. Se o pedido referido no nrimero I nio for apresentado
dentro do prazo fixado ou caso nio tenha havido a extensio do
prazo para a sua apresentagio nos termos do nrimero anterior,
caduca a aprovagio do pedido de informafio prdvia.

8. Os empreendimentos turisticos licenciados ao abrigo do
Regulamento de Alojamento Turistico,,Restaurag6o, Bebidas e
Salas de Danga que pretendam explorar, total ou parcialmente,
a actividade em regime de direitos de habitagio peri6dica devem
apenas apresentar o pedido de adopgio do regime de habitagdo
peri6dica instruido dos elementos mencionados nos artigos 65,
66 ou 67, conforme o caso.

9. Se o pedido referido no nrimero anterior merecer apreciagio
positiva por parte do 6rgio que tutela o sector do turismo, deve
ser emitido o certificado referido no artigo 10.

Anrrao 64
' 

Projecto executivo

.1. Quando se trate de empreendimentos turisticos ou
imobili6rios em reglme de habitagEo peri6dica a instalar em
edificio a construir, o projecto executivo 6 constituido pelos
seguintes elementos:

a) Planta de implantagdo i escala de l:1000 ou l:2000;
que permita obseryar a situagio da construgio a
realizar;

b) Planta das edificagdes nos seus diferentes pavimentos d
escala de ' l :100,  pelas quais se possa apreciar  a
organizagdo funcional e as circulagdes, indicando as
6reas e o destino de toda a compartimentagio que ndo
seja de passagem, largura de escadas e corredores e,
bem assim, todas as solug6es arquitect6nicas tendentes
a satisfazer os requisitos exigidos na seguranga contra
riscos de inc€ndio;

"; Cott"t no. sentido longitudinal e transversal necessdrios
i boa compreensdo do projecto, devendo um dos cortes

. passar pela zona dos acessos verticais, quando existir;

d) Algados das fachadas dos diferentes edificios i escala de
I : 100, com indicagio dos materiais de acabamento e
cores a utilizar;

e) Esbogo de solugio prevista para a drenagem, destino
final dos esgotos dom6sticos e pluviais, arruamentos,
acesso e electificagio;

l) DeclaragAo assinada pelo arquitecto ou engenheiro
responsAvel pela obra em como o projecto est6 em
consonAncia com o Regulamento das Edificag6es
Urbanas, quando localizado em centros urbanos ou

. zonas abrangidas por planos de urbanizagio, e que os
requisitos de higiene e seguranga foram cumpridos;

g) Mem6ria descritiva e justificativa

2. A mem6ria descritiva e justificativa do prbjecto referido
na alinea g) do nrlmero anterior deve observar os requisitos
previstos no n.o 2 do artigo 58 do presente regulamento, com os
aditamentos constantes das alineas seguintes:

a) A descrigdo do funcionamento dos diferentes servigos e
instalagdes previstas e suas liga96es, das circulag6es
horizontais.e verticais, dos processos de ventitagio,
das instalagdes de ar condicionado e outas similares
consideradas, de uma maneira geral, para conveniente
atendimento das solug6es apresentadas;

b) O prazo previsto para o inicio e concluseo da construgao,
bem como inicio da exploragdo.

3. Quando se trate de empreendimentos turisticos ou
imobili6rios em regime de habitagio peri6dica a instalar em
edificio j6 construido, a mem6ria descritiva e justificativa
referida na alinea g) do ntmero I deve conter os elementos
mencionados na alinea a) do nfmero anterior, alinea a) do n.o I
do artigo 58, acrescida dos seguintes elementos:

a) Descrigio das caracteristicas essenciais da construgio
do edificio; .

b) Prazoprevisto para o inicio e conclusdo das obras de
reabi l i tag io no edi f ic io  a ser  insta lado o
empreendimento turistico ou imobili6rio em regime
de direito de habitagio peri6dica, bem como d inicio ,
da exploraQio.

Anrrco 65
Requisitos especificos para autorizag6o de inslalagio

de empreendimenlo turistico ou imobiliSrio em
regime de direito real de habitagSo peri6dica

O titular do direito de uso e aproveitamento de terra, licenga
especia l ,  propr iet6r io ,  arrendat6r io ou qualquet  outro
interessado com legitimidade para o efeito que pretenda sujeitar
o seu empreendimento turistico ou imobili6rio ao regime do
direito real de habitagio peri6dica deve, para al€m dos elementos
mencionados no artigo 64, apres'entar os seguintes:,

a) A escritura de constituigio da propriedade horizontal
que garanta a ut i l izagdo das insta lag6es e
equipamentos de uso comum por parte dos titulares
de direitos reais de habitagio peri6dica, nos termos
previstos no n.o 2 do artigo 12, caso aplicrlVel;

D) d indicagio dos 6nus ou encargos existentes sobre o
edificio onde se pretende constituir o regime do direito
real de habitagio peri6dica;

c) A descrigio e designagdo das unidades de alojamento
sobre as quais se pretende constituir direitos reais de
habitagio peri6dica, com observancia, quanto d
primeira, do disposto no C6digo do Registo Predial,
tratando-se de edificios construidos;

d) O nrimero de unidades de alojimento referidas na alinea
anterior e a percentagem que representam do total do
empreendimento hrristico ou imobiliirio;

e) A enumeragio das instalag6es e equipamentos de uso
comum e de exploragio turistica, bem como dos
equipamentos de animagiio, desportivos e de recreio
do empreendimento;

f) O nrimero total direitos reais de habitagio peri6dica a
constituir e o limite de duragio dos mesmos;

g) O valor relativo de cada direito'real de habitagio
peri6dica, de acordo com uma unidade padrEo;

' 
h) O crit6rio de fixagio e actualizagio da prestagio

peri6dica devida pelos titulares e a percentagem que
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se destina a remunerar a gestao' bem como a ser

consignada a favor  das comunidades locais '  se

aPlic6vel;

i) O inicio e o termo de cada periodo de tempo dos direitos;

7) Os poderes dos respectivos titulares' designadamente

sobre as partes do empreendimento que sejam de uso

comum;

fr) Os deveres doslitulares, designadamente os relacionados

com o exerclcro do seu diriito' e com o tempo' o lugar

e a forma de pagamento da prestaqio peri6dica;

/) Os poderes e deveres do propriet6rio ou gestor do
' 

.rnpr..ndimento em mat6ria de equipamento e

-oti l ietio das unidades de alojamento e a sua

subst i tu igdo,  de reparag6es ord in6r ias e

extraordin6rias, de conservagdo e limpeza e os demais

servigos disPonibilizados'

Anrtco66

Requisitosesr:I[?iil"J$::T:t,"'n:;,il]"n'"nt"
de emPreenotr

"t i"gi;" de direito real de habitagSo peri6dica

O titular do direito de uso e aproveitamento de terra' licenga

".p" . i . i ,  propr iet6r io ,  arrendat6r io ou qualquer outro

in,ir""ruio .om legitimiiade para o efeito que pretenda sujeitar

o seu empreendimento turistico ou imobiliArio ao regime do

direito de habitaglo turistica deve' para al6m dos elementos

mencionados no artigo 64, apresentar os segulntes:

a)  Documento que contenha'  : : t t  
u t  necess6r ias

adaptag6es, os elementos previstos no artigo anterior;

b) Se o requerente ndo for o proprietdrio da casa ou

empreendimento,  documento que o legi t ime a

constituir direiros de habitagdo turistica'

Anrlao 67

' Requisitos especificos para autorizagao. de instalagao

oe lmpr""nOimento iuristico ou im.obili6rio em regime

de direito de proprieoJd"*"otp"ttifnuda e turismo residencial

Aplicam-se, ao pedido de instalagio de projectos em regime

de direito real de habitagdo fraccionada e em turismo residencial

op rev i s tonosa r t i gosos . -o l , comasdev idasadap tagoes .

Anrtco 68

lnstalaaao de empree4dimento turistico 'ou imobil i5rio

;;;;;'it"" a" oit6ito de habitagao peri6dica nas zonas
de conservagao

Os processos respeitantes i instalagEo de empreendimentos

*rir, i i" "t imobil i ir io em regime de direito de habitaqio

per i6dica nas zonas de con-servagdo sdo regidos pelo

h.eeulamento de Alojamento Turistico' Restauraqdo' Bebidas e

Saias de Danqa.

Anrrco 69

APreciagao liminar e saneamento

1. Compete ao 6rgdo que tutela o sector do turismo apreciar

e decidir sobre as inforrnagdes db ordem formal ou processual

que possam obstar  ao conhecimento do pedido '  podendo

. determinar o saneamenlo das omiss6es ou defici€ncias no prazo

d e d e z d i a s a c o n t a r d a d a t a d a r e c e p g d o d o p e d i d o e o s
respectivos elementos integrantes'

2. Neste caso, os prazos impostos aos servigos comeqam a

cdrrer a partir da data em que forem apresentados os elementos

devidamente corrigidos ou com as defici€ncias supridas'

' 
Anrrloo 70

ApreciagSo do pedido de instalagao' alteragao ou ampliagSo

l .  A apreciagdo do pedido de insta lag.6o '  a l te iaqio ou

u.npiiugao do empreendimento, bem como dos elementos que

il;,;; o pedidb pela autoridade competente dever6 incidir

."1r. " ,.rincag6o da sua conformidade com as imposigdes

;;;;, assim como a insergdo do empreendimento sob ponto

de vista do desenvolvimento turistico'

2. O 6rgdo que tutela o s€ctor do turismo deverA decidir sobre

o oedido de instalaqdo, alteragdo ou ampliagdo no prazo mAximo

H;;;i. Jiu, u .on,ut da data da recepgao do reque4imento.ou

au .nirrgu das informag6es a que alude o nfmero I do artigo

anterior.

AnrrcoTl
Rejeig6o do Pedido

l .  O pedido de insta laqdo,  a l teragio ou ampl iagdo do

.-;;;"5;;nL pua" ser denegado com base em qualquer dos

seguintes fundamentos:

a) Ndo observincia das hormas legais e regulamentares

aPlic6veis;

b) Desrespeito por serviddes administrativas e restrig6es

de utilidade Priblica;

c) Trabalhos susceptiv€is de manifestamente afbctarem o

ambiente, a est6tica das povoagdes ou beleza das

puitug.n., designadamente desconformidade com as

.er..-ut domin-antes, volumetria das edificag6es e

outru,  pratar igOes expressamente previs tas em

legislagio esPecifica;

rI) Exist€ncia de declaragdo de utilidade pirblica para efeitos
--'- 

i"expropriagdo que abranja a 6rea onde se pretende

instalar o emPreendimento'

2. O pedido de instalagdo pode ainda ser indeferido:

a) Na aus€ncia de amramentos e de proposta eficaz de

construqdo de infra-estruturas de abastecimento de

egua e saneamento;

b) Se a pretensdo constituir, comprovadamente' uma

sobi"carga incomportivel para as infra-estruturas

. existentes.

3. As decisOes de indeferimento sao sempre fundamentadas'

mencionando as razdes de recusa'

4. E aplicAvel com as necessArias adaptagdes o previsto no

ar t igo 61.

suBsEccAolll

LicenQa de exPloragSo

Anrrco 72

Licenga de exPloragSo

O funcionamento e exploragdo de qualquer empreendimento

,uriri.o ou imobil i,r io em iegime de habitagio peri6dica

a.p.ni" a. licenga de exploragdo competente' a emitir nos termos

do disposto nos artigos segurntes'

AnncoT3
EmissSo de licenga

1. Concluida a obra e equipado o empreendimento em

.ondigo., de iniciar o seu funcionamento, o proponente deve

,rqu.i., ao 6196o que tutela o sector do turismo a emissio da

ii".ngu de exploragio do empreendimento turistico em regime

de habitaqdo Peri6dica'



2. A emissio de licenga de exploragdo de empreendimento
turistico ou imobilidrio em regime de habitagio, peri6dica 6
sempre precedida da vistoria a qud se refere o artigo seguinte.

Anrrco 74

- Vistoria

A vistoria deve realizar-se no prazo de dez dias a contar da
data da apresentagio do requerimento referido no nfmero I do
artigo anterior e sempre que possivel, em data a acordar com b
proponente.

Annco 75
Composig6o da brigada de vistoria

l. A vistoria 6 efectuada por uma comissio composta por:
a) Dois t6cnicos a designar pelo 6rgdo que tutela o sector

do turismo;

b) Um t6cnico do sector de saride;

c) Um t6cnico da administragio do parque ou Reserva
Nacional, tratando-se de empreendimentos a serem
insthlados nessas dreas de conservagdo;

d) Um tdcnico do Servigo Nacional de Bombeiros.
2. O requerente da l icenga de exploragdo, o's autores do

projecto executivo e o tdcnico respons6vel pela direcAdo t6cnica
da obra participam na vistoria sem direito a voto.

3. Compete ao 6rgdo que tutela.o sector do turismo convocar
as entidades referidas nas alineas D) a d) do nrimero 2 e as pessoas
referidas no nrimero anterior com a anteced€ncia minima de
cinco dias.

4. A aus€ncia das entidades referidas nas alineas b) a ct) do
nfmero 2 i das pessoas referidas no nfmero 3, desde que
regularmente convocadas, n6o 6 impeditiva nem constitui
justificagio da n6o realizagio da vistoria, nem da emissio da
licenga de exploragio

Anrrco 76
lnstrumentos de vistoria

Os membros da brigada de vistoria devem observar a legislagdo
pertinente e o manual de vistorias e ter o dominio dos elementos
que comp6em o processo para cuja vistoria foram designados.

AnrooTT
Auto de vistoria

l. A comissZo referida.no n.o I do artigo 75, depois de proceder
A vistoria, elabora o respectivo auto, onde deve constar os
pareceres das entidades representadas, devendo enregar uma
c6pia ao requerente que dele pode reclamar, querendo, ,ro pru"o
de d,ez dias riteis.

2. Verificando-se defici€ncias 6 estabelecido prazo, que deve
constar do auto, para as respectivas coneca6es.

3. A verificagio da correcgio das defici€ncias referida no
nfmero anterior € feita mediante realizagio de nova vistoria,
obedecendo.aos mesmos procedimentos da vistoria inicial. i
qual devem estar presentes, pelo menos, os representantes das
entidades cuja esfera de compet€ncia respeitem aquelas
defici6ncias.

4. O auto 6 submetido a despacho superior que deve ser
proferido e comunicado ao interessado no prazo de cinco dias
riteis.

AnncoT8

r. Sendo ",.,",'.0:1';11,H';:river i exproraeio do
empreendimento, o 6rgio que tutela o sector do turismo emite o
alva.rd respectivo no prazo de oito dias riteis, a contar da data da
realizagdo da vistoria ou do termo do prazo para a sua realizagio,
dela notificado o proponente, no prato de oito dias a contai da
data da decis6o.

2. A falta de notificagio, no prazo de quinze dias riteis a
contar da data da realizagio da vistoria ou do termo do prazo
para_ a sua realizagdo, vale como deferimento t6cito do p.aiao
de licenga de exploragio.

3. O alvari 6 valido por tempo indeterminado.
4. Sendo o resultado da vistoria desfavor6vel i exploragio

do empreendimento deve o mesmo ser  comuni iado ao
proponente com os respectivos fundamentos.

Amco79
Especificag6es do alvai6

l. O alvard de licenga de exploragdo de empreendimento
turistico ou imobiliArio em regime de habitagdo peri6dica deve
especificar os seguintes elementos:

a) Nrimero de ordem do alvar6;
D) Identificagio da peSsoa Singular ou colectiva proprietdria' ou exploradora do empreendimento;
c) Nome do empreendimento;
ry') Localizagdo d,o empreendimento e indicagio de qual a

6rea de consewagio, se aplic6vel;
e)  Categor ia do empreendimento,  t ratando_se de

empreendimento turistico;

/ )  Classi f icagio do empreendimento,  t ratando_se de
empreendimento turistico;

g) Area ocupada pelo empreendimento;
i) Capacidade.m6xima do empreendimento;
i) Regime de habitagio peri6dica adoptado.

2. Ocorrendo a modificagio de qualquer dos elementos
indicados no nfmero anterior deve o seu titular requerer a
sub.stituigio do alvar6, mediante a devolugio do anterjor i
entidade licenciadora.

3. A devolugio do alvarii 6 igualmente exigivel nos casos de
cessagdo da actividade.

4. O alvar6 deve estar afixado em
apresentado is entidades fiscalizadoras
solicitem.

lugar  v is ive l  a ser
sempre que estas o

5. O modelo de alvar6 6 aprovado por diploma minisrerial do
6rgdo que tutela o sector do turismo.

Amco80
Caducidade da licenga.de exptorag6o e da certid5o do regime

de habitagio peri6dica

l. A. licenga de exploragio e a certidio do regime de habitagio
peri6dica caduca:

a) Se o empreendimento nio iniciar o seu funcionamento
no prazo de noventa dias a contar da datra da emissio.
do alvaril de licenga de exploragio e da certidio do
regime de habitagdo peri6dica ou do termo do prazo
para a sua emissio;

b) Se o empreendimento se mantiver encerrado por periodo
superior a noventa dias, salvo por motivo de obras:
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c) Quando seja dada ao empreendimento uma utilizaqdo

diferente da Prevista no alvar6;

d) Quando, por qualquer motivo, o empreendimento

turistico ndo puder ser classificado ou manter a

clas3ificagdo do emPreendimento'

2. Caducada a licenga de exploragdo e a certidio, o alvari e.a

certiddo sdo apreendidos pelo 6rgdo que tutela o sector do

turismo.

3. A apreensdQ do alvar6 e da certidlo tem lugar na sequdncia

de notificaglo ao respectivo tihrlar, sendo em seguida encenado

o emPreendimento' 

cAPiTULo v

FiscalizagSo, infracf6es e suas sang6es

Annco 8l

GomPet6ncia de fiscalizagSo

Compete ao Inspector-Geral do 6rgdo que tutela o sector do

turismo:

a) Fiscalizar o cumprimento do disposto no presente

diploma, sem prejuizo das compet6ncias atribuidas a

outros 6rgdos;

b) Conhecer das reclamagdes apresentadas sobre o

funcionamento do empreendimento turistico ou

imobili6rio em regime de habitagdo peri6dica, bem

como ordenar as provid€ncias necessirias para corrigir

as defiCi€ncias verificadas;

c) Proceder i organizagio e instrugio dos processos

ieferentes is transgressOes previstas no presente

diploma, sem prejuizo das compet€ncias atribuidas a

outros 6rg1os.

Anrtco 82
InsPecAio

l. Aos funcion6rios do 6rgdo que tutela o sector do turismo

deve ser facultado o acesso ao empreendimento'turistico ou

imobili6rio, com vista a proceder-se i sua inspecadg, devendo

ainda ser-lhes apresentados os documentos justificadamente

solicitados.

2. No imbito da sua actividade de inspecado; o 6rgdo'que

tutela o sector do turismo pode solicitar a colaboragdo de

autoridades policiais e administrativas.

Annco 83

Auto de noticia

Sempre que funcionirios competentes para a fiscalizaqio

tenharn- conhLcimento de exist6ncia de qualquer transgressio

is disposig6es do presente Regulamento ou dele decorrente

elaboiam o auto de noticia nos termos do artigo 166." do C6digo

de Processo Penal.

Anlco 84
Dentincia

Qualquer pessoa tem legitimidade para aprEsentar junto do

6rgao compeiente para a fiscalizagdo denincia sobre quaisquer

factos de que tenham noticia ou que hajam presenciailo que
.violem com culpa ou mera culpa' o disposto no Presente
Regulamento' 

Anrrco 85

Llvro de reclamag6es

l. Em todo o empreendimento turistico ou imobiliirio em

resime de habitacdo peri6dica deve existir um liwo destinado

aos titulares dos direitos de habitagdo peri6dica para que estes

possam formular observagSes e reclamagdes, bem como sobre a

qualidade dob sewigos e o modo como prestados.

2. O livro de reclamagdes deve ser obrigat6rio e imediatamente

facultado ao titular do direito de habitaqdo peri6dica que o

solicite.

3. Um duplicado das observagdes ou reclamag6es deve ser

enviado pelo propriet6rio ou gestor do empreendimento turistico

ou imobiliirio ao 6rgdo que tutela o sector do turismo.

4. Deve ser. entregue ao titular do direito de habitagdo

peri6dica um duplicado das observaqdes ou reclamagSes escritas

no livro, o qual, se o entender, pode remet€-lo 5196o que tutela

o sector do turismo, acompanhado dos documentos e meios de

prova necessiirios ir apreciagio das mesmas..

Anrtco86
Transgress6es

1.  Const i tuem t ransgress6es puniveis  com mul ta de

100 000,00 MT a 300 000,00 MT:

a)  Exploragdo ndo l icenciada de empreendimento
turistico ou irnobiliArio em regime de habitagio
peri6dica;

b) Exploragdo de empreendimento turistico ou imobili6rio

cuja classificagdo seja inferior a 3 estrelas;

c) Exploragdode empreendimento turistico em regime de

direito de habitagio peri6dica que ndo assegurem trinta
por cento da ocupagio dedicada i hotelaria;

rI) Exploraglo de direitos de habitagio turistica fora de

empreendimento turistico;

e) Construgdo de empreendimento imobili6rio para fins de

turismo residencial em local niio autorizado pelo

6rgio comPetente.

2.  Const i tuem t ransgressdes puniveis  com mul ta de

50 000,00 MT a 200 000,00 MT:

a) Utilizagio de 6gua fora da rede pirblica de abastecimento
ndo aprovada pelas autoridades sanit6rias;

b) Supressdo dos sif6es dos lavat6rios, lava-loigas e sanitas;

c) Acumulagdo de detritos de lixo;

rI) Inexist6ncia de recipientes para recolha de lixo ou uso

de recipientes sem tampa;

e) Armazenagem de lougas e utensilios em locais que nio

oferegam condig6Ps de higiene;
' 

/) Mau estado de conservageo e'liinpeza das instalag6es,
equipamento e utensilios;

g) Exist€ncia de utensilios susceptiveis de oxidaqio;

ft) Existdncia de lougas ou vidros partidos ou rachados;

l) Deficiente arejamento, ventilaglo e iluminaglo;

7) Deficiente funcionamento do sistema de recolha e

exaust?lo de fumos e cheiros;

&) Infestagld por roedores ou insectos;

I) lnexist6ncia de toalhas descartiveis, bem como dos
indispensiveis artigos de higiene individual nas
instalag6es sanit6rias;

nr) Nio funcionamento de autoclismo. 
-

3. Constituem transgressdes puniveis com multa de

50 000,00 MT a 100 000,00 MT:
al Nio exist€ncia de extintores ou exist6ncia em nttncro

insuficiente; .
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b) Exist€ncia de extintores fora do prazo de validade;

c) Inexist€ncia de sinalizagdo de saida;

d) Inexistdncia ou defici€ncia de iluminaqdo de emergdncia
de seguranga;

e) Bloqueamento de saidas e dejanelas ou escadas;

/) Ocupagdo dos caminhos de evacuagdo;

g) Inutilizagio das cdmaras de fumo;

i) Utilizaqio de materiais decorativos sem protecgio contra
o fogo;

i) Exist6ncia de combustiveis para al6m dos limites fixados
ou de tipo ndo aprovado;

7) Superlotaqdo do estabelecimento.

4 .  Cons t i t uem t ransg ress6es  pun i ve i s  com mu l ta  de
75.000,00 MT a 250.000,00 MT:

a) A comercializagd,o de direito real de habitagdo peri6dica
ndo validamente constituido;

b) A ndo apresentagdo do documento informativo nos
termos do disposto no n.o I do artigo 8 quando
solicitado por qualquer interessado;

c) A n6o devolugdo atempada das quantias entregues pelo
adquirente ou promitente-adquirente de direitos reais
de habitagdo peri6dica ou de direitos de habitagio
turistica, em caso do exercicio do direito de resoluglo
dos respectivos contratos;

/) A violagZo dos direitos que assistem aos titulares dos
direitos de habitagdo peri6dica de habitar a unidade
de alojamento pelo periodo a que respeita o seu direito
e de exigir alojamento alternativo ds expensas do
propr iet6r io  do empreendimento nos termos do
disposto nas alineas a) e c) do n.o I do artigo 4;

e) A falta de constituigio do fundo de reserva a que se
refere o artigo 33 e/ou do fundo da reserva destinada
as comunidades locais previsto no artigo 34;

/) A nio prestagdo das caug6es prevista no n.o I do artigo 9
e os artigos 35 e 44;

g) A realizagdo de publicidade ou promogio do direito real
de habitagdo peri6dica ou de direito de habitagdo
turistica em infracado ao disposto no artigo 5;

i) A comercializaqio de direitos de habitagio turistica em
infracgio ao disposto no artigo 5.

5 .  Cons t i t uem t ransg [ess6es  pun i ve i s  com mu . l t a  de
50.000,00 MT a 250.000,00 MT:

a) O ndo preenchimento dos requisitos do documento
informat ivo ex ig idos pelo d isposto no n.o 2 do
artigo 8;

b)  A n io entrega do documento complementar  ao
promitente-adquirente, conforme exige o n.o 2 do
artigo 24;

c) A falta de conservagio e l impeza das unidades de
alojamento objecto do direito; em infracgdo ao
disposto no artigo 30;

rI) A inobservincia das normas relativas i prestagdo
de contas prevista pelo artigo 36, bem como o nio

. envio do programa de administragdo e conservagdo
do empreendimento aos titulares dos direitos reais
de habitagiio peri6dica, conforme o disposto nos
artigos 37 e 45 do presentb Regulamento;

e) A inobservincia das normas apliciiveis i administragdo
e conservagdo de empreendimento h"rristico em regime
de habitagio huistica estabelecidas, no artigo 43 do
presente Regulamento.

Anrrco 87
Sang6es acess6rias

1.  Conjuntamente com as mul tas prev is tas,  podem ser
aplicadas, de acordo com a natureza, a gravidade ou a frequdncia
das transgress6es, as seguintes sangdes acessoriaS, nos termos
da lei geral:

c) Embargo das obras realizadas e* locu'l adequado, mas
cuja instalagdo, alteragio ou ampliagdo ndo foi
autorizada pelo 6rgdo competente;

b) Demoliglo de empreendimentos implantados em locais
inadequados e sem autorizagdo de instalagdo;

c) Suspensio do empreendimento devido a pr6tica de
in-fracgdes graves. que representem risco para os tihrlares
dos direitos de habitagdo peri6dica ou para terceiros;

d) Encerramento do empreendimento devido a pr6tica
reiterada de infrac96es graves que representem risco
para os titulares dos direitos de habitagdo peri6dica
ou para terceiros ou prejuizos para a imagem do turismo
nacional ;

e) Apreens6o de todo o material uti l izado, no caso da
alinea h) do nrimero 4 do artigo anterior;

/) Interdiqlo, por dois anos, do exercicio da actividade,
' salvo no caso da alinea d) do nrimero 5 do artigo

anterior.

2.  Para efe i tos da a l inea c)  do nr imero anter ior  sdo,
designadamente, qualificadas como graves, as infracgdes em
mat6rias de sanidade, higiene, l impeza e seguranEa contra
inc6ndio, discriminagdo racial e turismo sexual infantil.

Anrrco 88
Advert6ncia

Quando for aplic6vel a p€na de multa, o 6rgdo competente
para a fiscalizagdo pode, atendendo i reduzida gravidade da
infracgdo e demais circunstdncias atenuantes, substituir a pena
de multa pela advert€ncia, se tratar de primeira transgressdo
cometida no decurso do ano civil.

Annco8g
Reinciddncia

l. Tem lugar a reincid6ncia quando o agente a quem tiver
sido aplicada uma sangio cometer outra id€ntica, antes de
decorridos seis meses, a contat da data da fixagdo deflrnitiva da
sangio anterior.

2. Havendo reincid€ncia; sem prejuizo de outras sangdes
apliciveis, as transgressdes s6o puniveis com multa, sendo os
limites m6ximos e minimos elevados ao triplo.

Anrrco 90
Pagamento das multas

l. O prazo para o pagamento volunt6rio das multas 6 de trinta
dias a contar da data de notificagdo para o efeito.

2. Na falia de pagamento volunt6rio denfro do prazo referido
no nfmero anterior, o processo 6 remetido para o tribunal
competente.

Anlco 91
Levantamento de suspensio ou encerramento

l- Suprida5 as razdes que tiveram fundamento a aplicagdo de
medidas de suspenbEo da actividade ou encerramento do
empreendimento, a suspensEo ou encerramento 6 levantada no
prazo m6ximo de cinco dias fteis, ap6s a comunicagio ,ia
supressdo, ern requerimento do interessado, juntando parrJ a
efeito documentos comprovativos.



2.  Enquanto perdurar  a suspensio da act iv idade ou
encerramento do empreendimento,  o propr iet6r io  deve
indemnizar aos titulares dos direitos de habitageo peri6dica pelos
danos sofridos.

24 DE AGOSTO DE 2OO7
53G(l4s)

Annco 98
Gomiss6o T6cnica de Acompanhamento-

L No prazo de sessenta dias, ap6s a entrada em vigor do
pr€sente Regulamento, dever6 ser constituida uma Comissdo
T€cnica de Acompanhamento que ter6 como atribuig6es o
acompanhaniento e avaliagio do presente diploma, duiante o
periodo de um ano a contar da sua entrada em vigor.

2. Compete ao Ministro que futela o sector do turismo criar a
comissdo referida no nilmero anterior, devendo a mesma ser
composta pelos seguintes elementos: -

a) Tr6s membros indicados pelo Minist6rio do Turismo;
b) Um membro indicado pelo Ministdrio das Obras priblicas

e Habitagio;

c) Um membro indicado pelo Ministdrio da Agricultura;
d)  Dois membros indicados pela Confederagio das

Associag6es Econ6micas.
3. Para os efeitos do nf mero anterior, a Comissio Tdcnica de

Acompanhamento seleccionar6 empreendimento turistico e
imobil i6rio que serio objecto de istudo na introdugio do
presente Regulamento

4. No^final do periodo indicado no nfmero I do presente
artigo, a Comissdo T6cnica de Acompanhamento produzird um
relat6rio contendo os resultados da implementagio do presente
Regulamento, bem como sugest6es de alteragdo e melhoramento
do mesmo.

Decreto n.,,4012007
de 24 de Agosto

Tornando-se necess6rio o estabelecimento de um quadro
jur id ico especi f ico que regule o exerc ic io da act iv idade
de a_nimagdo turistica, e usando das compet€ncias que Ihe s6o
conferidas,pela alineafl do n.o I do artigo 204 daConstituigio
d3^Repriblica conjugado com o n.o I do artigo 29 da Lei n." 4l
/2004, de l7 de Junho, o Conselho de Miniitros decreta:

Artigo l. E aprovado o Regulamento de Animagdo Turistica,
e seu anexo, o qual faz parte integrante do presente Decreto.

Art,2. O presente Decreto entra em vigor noventa dias ap6s a
sua publicagdo.

- Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 7 de Agosto
de 2007.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Anlco92
Gompet6ncia sancionat6ria

A aplicagio das multas e sangdes acess6rias previstas no
presente diploma compete ao 6rgdo que tutela o sector do
furismo.

Anrrco 93
publicitag6o das infracades

A aplicagdo de qualquer sangdo ser6 sempre dada publicidade,
a expensas do infractor, mediante:

a) A afixag?o de c6pia da decisdo, pelo periodo de trinta
dias, no pr6prio empreendimento, emlugar e por forma
bem'visivel;

D) A sua publicagdo em.iomal de difusdo nacional, regional
ou local, de acordo com o lugar, a importdncii e os
efeitos da infraccdo.

Anrroo 94

Das decjs6es tomadas nos termos do presente Regulamento
cabe reclamag6o e recurso, hier6rquico e contenciosos, nos tennos' da lei.

Anrrco 95
Res ponsabil idade

Os titulares, gerentes e administradores ou directores da
empresa  em nome ind i v i dua l ,  ou  cess ion6 r i os ,  s i o
subsidjariamente respons6veis pelo pagamento das nrultas
aplicadas iquelas.

Anrrco 96
Destino das multas

l .  Os  va lo res  das  mu l tas  es tabe lec idas  no  p resen te
Regulamento t6m o seguinte destino:

a) 40% para o Orgamento de Estado;
b) 30% para a melhoria dos servigos de inspecgio;
c) 30% para o Fundo Nacional do Turismo.

2. Por diploma ministerial dos ministros que tutelam os
sectores das finangas e do furismo, definir_se_d o mecanismo de
distribuigio do valor proveniente da.taxa referida na alinea b)
do nrimero anterior.

3. Os valores das multas estabelecidas neste Regulamento,
devem ser entregues na Direcaid da 6rea fiscal respectiva, no
m6s seguinte ao da bua cobranga, atravds das guias Modelo ,,B,,
e Modelo I 1, pelos servigos competentes da entidade que tutela
o sector do turismo.

CAPjTULO Vr
Disposig6es finais e transit6rias

Anrrco 97
lsengao de sisa

A transmissdo dos direitos reais de habitagio peri6dica e
turistica estii isenta do imposto de sisa.

Regulamento de Animagio Turistica

CAPiTULO I

Disposig6es gerais

ARTIGO I

Definig6es

Para efeitos do presente Regulamento, deve entender_se por:
l. Actividade turistlca _ actividade comercial que concorre

para o fornecimento de servigos de alojamento, de restauragio
e/ou satisfagdo das necessidades das p.-rrou. que viaiam para o
seu lazer ou por motivos profissionais, ou que tem por finalidade
um motivo de car6cter turistico.


