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TAXAS TURÍSTICAS 

Cidade 
Valor hóspede 
dormida/ dia 

Valor Máximo Isenções Mais Informações 

Braga 

1,50 (entre 
março e 
outubro) 

Por estadia, 
até um 

máximo de 4 
noites 

Hóspedes com idade inferior a 16 anos; 
hóspedes que se desloquem por motivos de 
saúde e hóspedes portadores de deficiência 
com um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%. 

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-
municipal/apoio-ao-cidadao/precos-taxas-e-impostos-

municipais/page/1?q=taxa&s=&e= 
 

Cascais 2,00 

7 noites 
seguidas, por 
pessoa e por 

estadia 

Hóspedes com idade inferior a 13 anos ou 
quando a estadia seja oferta do 
empreendimento turístico ou alojamento local, 
até ao limite de 5% do total das dormidas. 

https://www.aeccascais.org/wp-
content/uploads/2021/03/Despacho_14-2021.pdf 

Faro 

1,50 (entre 
março e 
outubro) 

7 noites 
seguida por 

cada 
estadia/pessoa 

Os hóspedes com idade inferior a 13 (treze) 
anos de idade; os hóspedes portadores de 
deficiência com um grau de incapacidade igual 
ou superior a 60%; estudantes nacionais e 
estrangeiros que ingressem na Universidade do 
Algarve com estadias no início do ano letivo até 
ao máximo de 60 dias consecutivos e os 
hóspedes cuja estadia seja motivada por 
tratamento médico, estendendo-se a um 
acompanhante. 

http://www.faro.pt/menu/1236/taxa-municipal-
turistica.aspx 

https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/precos-taxas-e-impostos-municipais/page/1?q=taxa&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/precos-taxas-e-impostos-municipais/page/1?q=taxa&s=&e=
https://www.cm-braga.pt/pt/0502/municipio/camara-municipal/apoio-ao-cidadao/precos-taxas-e-impostos-municipais/page/1?q=taxa&s=&e=
https://www.aeccascais.org/wp-content/uploads/2021/03/Despacho_14-2021.pdf
https://www.aeccascais.org/wp-content/uploads/2021/03/Despacho_14-2021.pdf
http://www.faro.pt/menu/1236/taxa-municipal-turistica.aspx
http://www.faro.pt/menu/1236/taxa-municipal-turistica.aspx
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1 Ainda em fase de projeto, o qual sofreu suspensão do procedimento de aprovação do regulamento da taxa turística municipal  

Lisboa 2,00 

7 noites 
seguidas, por 
pessoa e por 

estadia 

Hóspedes com idade inferior a 13 anos; quando 
haja a obtenção de serviços médicos e quando 
sejam oferecidos pelos empreendimentos 
turísticos. 

https://www.lisboa.pt/municipio/organizacao-
municipal/financas/taxas-precos-e-outras-receitas 

 

Mafra 

2, 02 (época 
alta – 1 de 

maio a 31 de 
outubro) 

1, 01 (época 
baixa – 1 de 

novembro a 30 
de abril) 

7 noites 
seguidas por 

pessoa 

Menores de 13 anos e hóspedes portadores de 
deficiência. 

https://www.cm-mafra.pt/pages/1182 

Óbidos 1,00 
5 dormidas 
seguidas em 
cada estadia 

Menores de 13 anos e estadia motivada por 
obtenção de tratamentos médicos. 

https://www.cm-obidos.pt/taxa-turistica 

Portimão1 

1,50 (1 de 
março a 31 de 

outubro) 

7 noites 
seguidas por 
pessoa e por 

estadia 

Hóspedes com idade inferior a 13 anos e entre 
os meses de novembro e fevereiro. 

https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-
uteis/consultas-publicas/concluidos/projeto-de-

regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/6296-projeto-de-
regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/file  

https://www.lisboa.pt/municipio/organizacao-municipal/financas/taxas-precos-e-outras-receitas
https://www.lisboa.pt/municipio/organizacao-municipal/financas/taxas-precos-e-outras-receitas
https://www.cm-mafra.pt/pages/1182
https://www.cm-obidos.pt/taxa-turistica
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/consultas-publicas/concluidos/projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/6296-projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/file
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/consultas-publicas/concluidos/projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/6296-projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/file
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/consultas-publicas/concluidos/projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/6296-projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/file
https://www.cm-portimao.pt/documentos/informacoes-uteis/consultas-publicas/concluidos/projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/6296-projeto-de-regulamento-da-taxa-turistica-de-portimao/file
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2 Isenção da taxa turística, sem data de conclusão 

Porto 2,00 

7 noites 
seguidas por 
pessoa, por 

estadia 

Hóspedes até aos 13 anos; dormidas devido a 
atos e serviços médicos (incluindo 2 
acompanhantes), dormidas de hóspedes 
portadores de deficiência com incapacidade 
igual ou superior a 60% e pessoas cuja estadia 
seja motivada por situações de despejo ou 
situações que impliquem o desalojamento em 
situações análogas. 

https://comercioturismo.cm-porto.pt/turismo/taxa-
municipal-turistica-do-porto 

 

Santa 
Cruz 

(Madeira) 
1,00 

5 noites 
seguidas por 
pessoa, por 

estadia 

Hóspedes com idade igual ou inferior a 18 
anos, encontrando-se isento o dia em que se 
atinja essa idade, e quando a estadia seja oferta 
do empreendimento turístico ou alojamento 
local. 

https://ecotaxa.cm-santacruz.pt/ 

Sintra2 1,00 
3 noites 

seguidas por 
pessoa 

Menores de 13 anos; quando a estadia seja 
oferecida pelo estabelecimento e dormidas 
devido a atos e serviços médicos (incluindo 
acompanhante). 

https://taxaturistica.sintra.pt/ 

https://comercioturismo.cm-porto.pt/turismo/taxa-municipal-turistica-do-porto
https://comercioturismo.cm-porto.pt/turismo/taxa-municipal-turistica-do-porto
https://ecotaxa.cm-santacruz.pt/
https://taxaturistica.sintra.pt/
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Vila Nova 
de Gaia 

1,00 (01 
outubro a 31 

março) 
2,00 (01 abril a 
30 setembro) 

7 noites 
seguidas por 
pessoa e por 

estadia 

Hóspedes cuja estadia seja motivada por 
tratamentos médicos, estendendo-se esta não 
sujeição a um acompanhante, ainda que o 
doente em causa não pernoite por questões de 
saúde, no respetivo estabelecimento; hóspedes 
que apresentem qualquer incapacidade igual 
ou superior a 60%; “As pessoas singulares ou 
coletivas responsáveis pelo pagamento de 
estadias de grupos de visitantes que 
comprovem mediante declaração ou por outro 
meio idóneo que a deslocação do referido 
grupo a Vila Nova de Gaia é motivada por 
atividades profissionais, académicas, sociais, 
desportivas, culturais, ou outras não 
predominantemente turísticas, suportarão 
apenas 50 % do valor da respetiva taxa.” e 
hóspedes com idade inferior a 16 anos. 

https://taxadecidade.cm-gaia.pt/ 

Vila Real 
de Santo 
António 

1,00 
0, 50 (parques 
de campismo e 
caravanismo, e 

áreas 
de serviço de 

autocaravanas) 

7 noites 
seguidas por 

hóspede e por 
dormida 

Hóspedes com idade igual ou inferior a 10 anos 
e os menores com idade compreendida entre os 
11 e os 13 anos de idade, apenas pagarão 50 % 
do valor da taxa. 

https://taxaturistica.cm-vrsa.pt/ 
 

Última atualização: 29/03/2022

Por favor, queiram notar que esta é uma informação em permanente atualização, 
pelo que não invalida a consulta dos serviços oficiais dos Municípios pretendidos. 

https://taxadecidade.cm-gaia.pt/
https://taxaturistica.cm-vrsa.pt/

