
HABITAÇÃO

Três meses
com turistas
rendem um
ano de rendas

0 desenvolvimento do Aloja-
mento Local (AL) nos últimos
dois a três anos tem potenciado
um aumento do preço médio de

estadia por cada noite, desincen-

tivando o arrendamento das ca-

sas para habitação permanente
na medida em que "80 a 90 dias

[no alojamento local] chegam

para superar os ganhos com um
ano inteiro de arrendamento

permanente". E o resultado é

que "há incentivos para colocar

as habitações no AL em vez do

arrendamento ainda que por
um período restrito".

Aconclusão é de João Quei-
rós, Investigador da Universida-

de do Porto e especialista no
âmbito dos efeitos urbanos e so-

ciais do fenómeno turístico nas

principais cidades portuguesas.
João Queirós, juntamente com

Jorge Malheiros, investigador
do Instituto de Geografia e Or-

denamento do Território da

Universidade de Lisboa, estive-

ram esta terça-feira, 20 de Fe-

vereiro, no Parlamento, numa

audição no grupo de trabalho

para a revisão da lei do AL.
João Queirós citou estudos

internacionais, nomeadamente
um realizado na cidade de Los

Angeles, Estados Unidos, se-

gundo o qual "83 dias no aloja-
mento local, em média, já che-

gavam para desincentivar os ar-
rendamentos para arrendamen-

to permanente". O investigador
chamou no entanto a atenção
para o facto de a nível interna-
cional haver actualmente "um

debate muito vívido sobre esta

questão da limitação" temporal
do AL, não existindo ainda "uma

definição" sobre as consequên-
cias, nomeadamente em termos
de "sazonalidade do turismo ou

alguma distorção do mercado".
Com estas audições, os de-

putados começaram a análise na

especialidade de cinco projec-
tos de lei para alterar a lei do AL
apresentados por PS, PCP, Blo-

co, CDS-PP e PAN. O do Bloco

prevê, precisamente, a limitação
do AL a 90 dias por ano ¦ FL


