COMUNICADO DE IMPRENSA
ASAE fiscaliza cerca de 1900 estabelecimentos de Alojamento local e
Empreendimentos turísticos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) procedeu, durante o ano de 2019,
a diversas ações de fiscalização dirigidas a empreendimentos turísticos e estabelecimentos de
alojamento local, de norte a sul do país, sendo a procura destes serviços frequente ao longo de
todo o ano.
Como resultado destas ações foram fiscalizados cerca de 1900 operadores económicos tendo
sido instaurados 327 processos de contraordenação e 11 processos-crime por reprodução ou
imitação de denominação de origem ou de indicação geográfica, fraude de mercadorias, oferta ou
prestação de serviços sob marcas contrafeitas ou imitadas e desobediência.
Como principais infrações contraordenacionais detetadas destacam-se a falta de afixação no
exterior da placa identificativa do estabelecimento local ou da placa identificativa da classificação
do empreendimento turístico, oferta de serviços de alojamento turístico sem título válido, oferta,
disponibilização, publicidade e intermediação de estabelecimentos de AL não registados ou com
registos desatualizados, o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene previstos
no Regulamento (CE) n.º 852/2004, a violação dos deveres gerais da entidade exploradora do
estabelecimento de restauração e bebidas, a falta de comunicação da alteração dos elementos
constantes do registo no prazo de 10 dias, falta de cumprimento dos requisitos de segurança
aplicáveis a estabelecimentos de AL, a disponibilização, divulgação ou comercialização de
alojamento através de plataformas eletrónicas sem identificação do número de registo, a falta de
cumprimento do número de estabelecimentos de AL que cada proprietário ou titular de exploração
pode explorar por edifício, incumprimento no âmbito do livro de reclamações, entre outras.
Foram ainda determinadas 8 suspensões por violação dos requisitos de higiene, atividade de
empreendimentos turísticos e alojamento local por abertura e funcionamento de instalação
desportiva sem um Diretor Técnico com título profissional válido e sem seguro a que se refere o
artigo 17º, entre outras.
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Mais se refere em resultado das ações de fiscalização aos estabelecimentos de hospedagem em
análise a apreensão de 92 kg de carnes e produtos cárneos, 257 litros de vinho e 328 litros de
azeite no valor global de 20.533,55 €.
No âmbito das suas competências, a ASAE continuará a promover estas ações para garantia da
Segurança Alimentar, da salvaguarda da livre concorrência e da Defesa dos Consumidores.
ASAE, 18 de janeiro de 2020
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