
 

 

TURISMO 

 

Decreto-Lei n.º 199/2012 de 24 de Agosto, Ministério da Economia e do 

Emprego 

 

Sumário: Altera o Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, que estabelece o 

regime de acesso e de exercício da atividade das agências de viagens e turismo e 

adapta este regime com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpõe 

a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

dezembro, relativa aos serviços no mercado interno 

 

 

Portaria n.º 224/2011 de 3 de Junho, Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento 

Sumário: Aprova o Regulamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo 

 

Portaria n.º 213/2011 de 30 de Maio, Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública, da Administração Interna e das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

Sumário: Segunda alteração à Portaria n.º 541/2004, de 21 de Maio, que fixa o 

valor das taxas de segurança dos serviços prestados aos passageiros no 

transporte aéreo 

 

Decreto-Lei n.º 61/2011 de 6 de Maio, Ministério da Economia, da Inovação e 

do Desenvolvimento 

Sumário: Regula o acesso e exercício da actividade das agências de viagens e 

turismo 

 

Decreto-lei n.º 228/2009 de 14 de Setembro Ministério da Economia e da 

Inovação 

Sumário: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 

Março, que aprovou o regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos 

 

Decreto-lei n.º 39/2008 de 7 de Março Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Aprova o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 

dos empreendimentos turísticos 

 

Decreto-lei n.º 263/2007 de 20 de Julho Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 209/97 de 13 de 

Agosto, que regula o acesso e o exercício da actividade das agências de viagens 

e turismo 

 

Decreto-lei n.º 274/2007 de 30 de Junho Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Aprova a orgânica da Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica 
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Decreto-lei n.º 234/2007 de 19 de Junho Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Aprova o novo regime de instalação e funcionamento dos 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas e revoga o Decreto-Lei n.º 168/97 

de 4 de Julho 

 

Decreto-lei n.º 141/2007 de 27 de Abril Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Aprova a orgânica do Turismo de Portugal, I. P. 

 

 

Portaria n.º 217/2007 de 26 de Fevereiro Ministério da Economia e da Inovação 

Sumário: Aprova as regras de execução dos jogos de fortuna ou azar 

 

Decreto-lei n.º 208/2006 de 27 de Outubro Ministério da Economia e da I

 novação 

Sumário: Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Economia e da Inovação 

 

Decreto-lei n.º 209/2005 de 29 de Novembro Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações 

Sumário: Cria o regime sancionatório aplicável ao Regulamento (CE) n.º 

261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro, que 

estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros 

dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou 

atraso considerável dos voos 

 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 de 11 de Fevereiro Parlamento Europeu e 

Conselho 

Sumário: Estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos 

passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de 

cancelamento ou atraso considerável dos vôos 
 

Decreto n.º 39/2002 de 27 de Novembro Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Sumário: Aprova a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, adoptada em 28 de Maio de 1999 pela 

Conferência Internacional de Direito Aeronáutico, celebrada em Montreal no 

âmbito da Organização Internacional de Aviação Civil 

 

Decreto-lei n.º 108/2002 de 16 de Abril Ministério da Economia 

Sumário: Altera o Decreto-Lei n.º 204/2000 de 1 de Setembro, que regula o 

acesso e o exercício da actividade das empresas de animação turística 

 

Decreto-lei n.º 22/2002 de 31 de Janeiro Ministério da Economia 

Sumário: Altera o Decreto-Lei n.º 275/93 de 5 de Agosto, que aprova o regime 

jurídico da habitação periódica 

 

Portaria n.º 138/2001 de 1 de Março Ministérios das Finanças e da Economia 
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Sumário:Aprova as taxas devidas pela concessão de licenças relativas ao 

exercício da actividade das empresas de animação turística 

 

Portaria n.º 96/2001 de 13 de Fevereiro Ministério da Economia 

Sumário: Aprova o modelo, preço, fornecimento, distribuição, utilização e 

instrução do livro de reclamações para uso dos utentes das empresas de 

animação turística 

 

Decreto-lei n.º 204/2000 de 1 de Setembro Ministério da Economia 

Sumário: Regula o acesso e o exercício da actividade das empresas de animação 

turística 

 

Decreto-lei n.º 180/99 de 22 de Maio Presidência do Conselho de Ministros e 

Ministério da Economia 

Sumário: Altera o Decreto-Lei n.º 275/93 de 5 de Agosto, que aprova o regime 

jurídico da habitação periódica, e transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 94/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

Outubro de 1994, relativa à protecção dos adquirentes quanto a certos aspectos 

dos contratos de aquisição de um direito de utilização a tempo parcial de bens 

imóveis 

 

Decreto-lei n.º 12/99 de 11 de Janeiro Ministério da Economia 

Sumário: Altera o Decreto-Lei n.º 209/97 de 13 de Agosto, que regula o acesso 

e o exercício da actividade das agências de viagens e turismo 

 

Decreto-lei n.º 209/97 de 13 de Agosto Ministério da Economia 

Sumário: Regula o acesso e o exercício da actividade das agências de viagens e 

turismo 

 

Decreto-lei n.º 275/93 de 5 de Agosto Ministério do Comércio e Turismo 

Sumário: Aprova o regime jurídico da habitação periódica. Revoga o Decreto-

Lei n.º 130/89 de 18 de Abril 

 

Decreto-lei n.º 422/89 de 2 de Dezembro Ministério do Comércio e Turismo 

Sumário: Reformula a Lei do Jogo 

 

Decreto-lei n.º 349/86 de 17 de Outubro Ministério da Justiça 

Sumário: Estabelece normas sobre o contrato de transporte de passageiros por 

mar 
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