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GNR vai ficar com controlo de toda a fronteira marítima
José Luís Carneiro anunciou que a GNR vai ficar com o controlo de todos os postos de
fronteira marítima, incluindo terminais de cruzeiro, e a PSP ficará responsável pelas
fronteiras terrestres.

O ministro da Administração Interna anunciou esta segunda-feira que a GNR vai ficar com o controlo de
todos os postos de fronteira marítima, incluindo terminais de cruzeiro, no âmbito da transferência de
competências do SEF para aquela força de segurança.

No âmbito do processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), segundo a lei
de 2021 que estabelece a transferência de competências para a PSP e GNR, o controlo dos terminais de
cruzeiros passaria para a competência da Polícia de Segurança Pública, mas tal já não vai acontecer,
ficando a Guarda Nacional Republicana com o controlo de toda a fronteira marítima. A PSP vai ficar
responsável pelo controlo das fronteiras aéreas.

“É isso que está garantido e já foi articulado com a PSP ao abrigo do estabelecido num acordo de
cooperação entre as duas forças. A lei 73/2021 deixou previsto que efetivamente seria a PSP a controlar
os terminais de cruzeiro. Contudo, por uma questão de continuidade no controlo fronteiriço, já foi objeto
de diálogo com a PSP e GNR tendo em vista garantir a prossecução desse princípio que tem que depois
de ser materializado num acordo de cooperação policial”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro, no final
da cerimónia militar comemorativa do aniversário da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

Fonte do gabinete do ministro da Administração Interna esclareceu, entretanto, à Lusa que “esta medida
é implementada ao abrigo do desejável estabelecimento de um acordo de cooperação operacional entre
as forças de segurança”. Nas declarações aos jornalistas, o governante sustentou que “era importante
que houvesse uma unidade da gestão de fronteira”.

“Assim como pretendemos que haja uma unidade na gestão integrada da fronteira aérea, por isso é que
GNR não estará no aeroporto de Beja, estará a PSP. Também procuremos garantir que a Unidade de
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Controlo Costeiro garanta o controlo da fronteira marítima, procurando garantir uma continuidade e
integridade da fronteira aérea e marítima”, disse José Luís Carneiro.

O ministro explicou que, no âmbito da transferência das competências policiais do SEF, o controlo aéreo
será garantido por parte da PSP e o controlo marítimo e terrestre será garantido pela GNR, enquanto
“tudo o que tem a ver com dimensões de criminalidade organizada, nomeadamente tráfico de seres
humanos, será da responsabilidade da PJ”. José Luís Carneiro realçou que a Unidade de Controlo
Costeiro da GNR “terá responsabilidades acrescidas no domínio da fronteira marítima”.

“À luz dos dados objetivos que temos hoje, ficaremos com um controlo integrado e com uma gestão de
fronteira marítima muito mais robusto do que aquilo que tínhamos até agora”, disse.

No âmbito da extinção do SEF, que entretanto foi adiada até à criação da Agência Portuguesa para as
Migrações e Asilo (APMA), as competências policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão passar
para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa
relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela APMA e Instituto dos Registos e do
Notariado.

A extinção do SEF foi decidida pelo anterior Governo e aprovada na Assembleia da República em
novembro de 2021, tendo já sido adiada por duas vezes. A ministra-adjunta e dos Assuntos
Parlamentares, Ana Catarina Mendes, já firmou que tem a previsão de fechar a proposta sobre a criação
da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo até ao final do ano.
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Algarve
Portugueses procuram
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Regulador trava taxas propostas pela ANA
AVIAÇÃO
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ANAC rejeita alta de taxas nos aeroportos da ANA
ANAC diz que incremento em Lisboa, Porto e Faro tem de ser inferior ao que foi calculado
pela ANA para o ano que vem
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Oposição em Lisboa quer licenças de alojamento local com prazo
de validade
Novos registos de alojamento estão suspensos em 15 freguesias de Lisboa, até à entrada
em vigor do novo regulamento municipal do sector. Vereadores acreditam que pode ser
uma forma de transferir casas do AL para o mercado de habitação.

Depois de terem conseguido a suspensão dos novos registos de alojamento local (AL) em 15 das 24
freguesias lisboetas, os vereadores socialistas conseguiram aprovar uma moção para que a Câmara de
Lisboa apele ao Parlamento para rever o Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de
Alojamento Local (RJEEAL), de forma a “estabelecer um limite temporal aos títulos de exploração de
alojamento local, onde a escassez tenha sido criada — zonas de contenção actuais ou futuras”. A
proposta do PS é que o registo de AL não seja permanente.

Esse prazo, refere o texto da moção, deve ter em consideração “o investimento realizado, segundo
critérios de proporcionalidade”, e devem ser definidas regras para a “atribuição de títulos à exploração
em AL, quando, nas zonas de contenção, se recue dos rácios definidos”.

O documento usa como referência o mês de Novembro de 2021, altura em que o peso do AL
relativamente ao Alojamento Familiar Clássico “foi de 7,1%, ascendendo, a título de exemplo, nas
freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia, a 52% e 39%, respectivamente”. Ora, para a vereadora,
o actual travão não permite novos registos, mas não promove a transição de casas desta actividade
económica para o mercado de habitação.

“Cada imóvel explorado em alojamento local é um imóvel que se subtrai ao stock de habitação
permanente”, notou a vereadora do PS, Inês Drummond, na apresentação da moção, que acabou
aprovada na reunião de câmara desta segunda-feira, com os votos contra dos vereadores eleitos pela
coligação Novos Tempos.

Em reacção à moção — documento que não tem carácter vinculativo, assumindo apenas a forma de
recomendação —, Moedas disse-se contra essa ideia por acreditar que aumentaria a “burocracia” na
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eventual renovação de licenças, destacando ainda a importância do sector na cidade, uma vez que
“representa metade das dormidas no turismo.

Ao mesmo tempo, lembrou que está a ser elaborado o Regulamento Municipal do Alojamento Local,
defendendo a sua conclusão antes de tomar qualquer outra decisão. Um argumento que lhe valeu críticas
da oposição pela demora na elaboração do documento.

Os novos registos de AL estão suspensos em 15 freguesias de Lisboa desde Abril (e há mais tempo nas
do centro histórico), depois de o PS ter aprovado esta medida de contenção do sector, contra a vontade
de Moedas. A emissão de novas licenças está assim proibida nas freguesias onde o rácio entre casas de
habitação permanente e de AL seja superior a 2,5%. O que quer dizer que numa freguesia com 100
casas, se duas e meia estiverem dedicadas a este negócio, não será possível fazer registos desta
actividade nos próximos meses (salvo algumas excepções).
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Câmara de Lisboa aprova moção do PS que apela a prazo para
licenças de alojamento local
A vereadora socialista Inês Drummond explicou que a ideia é apelar à Assembleia da
República para que proceda à revisão do Regime Jurídico da Exploração dos
Estabelecimentos de Alojamento Local para "estabelecer um limite temporal aos títulos de
exploração".

A Câmara de Lisboa aprovou esta segunda-feira, com os votos contra da liderança PSD/CDS-PP, uma
moção do PS a apelar à Assembleia da República para a alteração do regime de alojamento local, para
que as licenças tenham "um limite temporal".

Na reunião pública da câmara, a moção dos vereadores socialistas, à semelhança do que já tinha
acontecido com a proposta de suspensão de novos registos de alojamento local em 15 das 24
freguesias da cidade, foi aprovada com os votos contra dos sete membros da liderança PSD/CDS-PP -
que governa sem maioria absoluta - e os votos a favor das restantes forças políticas que integram o
executivo municipal, nomeadamente cinco do PS, dois do PCP, um do BE, um do Livre e um da
independente do Cidadãos por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre).

Na apresentação da moção, a vereadora do PS, Inês Drummond, explicou que a ideia é apelar à
Assembleia da República para que proceda à revisão do Regime Jurídico da Exploração dos
Estabelecimentos de Alojamento Local (RJEEAL) para "estabelecer um limite temporal aos títulos de
exploração de alojamento local, onde a escassez tenha sido criada - zonas de contenção atuais ou
futuras".

Esse prazo, segundo a moção, deve ter em consideração "o investimento realizado, segundo critérios de
proporcionalidade", e devem ser definidas regras para a atribuição de licenças, inclusive quando nas
zonas de contenção se recue dos rácios definidos.

Inês Drummond referiu que na cidade de Lisboa, segundo dados de novembro de 2021, "o peso do
alojamento local relativamente ao alojamento familiar clássico é de 7,1%, ascendendo, a título de
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exemplo, nas freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia, respetivamente, a 52% e 39%", o que
significa que, nestes territórios, uma em cada duas e duas em cada cinco habitações são, atualmente,
exploradas em alojamento local.

"Cada imóvel explorado em alojamento local é um imóvel que se subtrai ao 'stock' de habitação
permanente", salientou a vereadora do PS, considerando que a regulamentação do alojamento local é
um instrumento fundamental nas políticas públicas de habitação.

Sobre o prazo temporal a aplicar, que não é sugerido na moção, a socialista defendeu que não deve ser
de dois ou três meses, mas sim de "quatro, cinco, 10 anos, o que se considerar equilibrado".

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), manifestou-se contra a moção do PS e alertou
que ao "invés de estar a dar poder à câmara está a dar poder ao Governo", lembrando que o executivo
camarário está a trabalhar na alteração do atual Regulamento Municipal do Alojamento Local, e defendeu
que se deveria esperar pela conclusão desse trabalho, que vai ser apresentado "dentro dos 'timings'",
porque é uma "prioridade".

Carlos Moedas destacou ainda a importância do setor do alojamento local na cidade, que "representa
metade das dormidas no turismo", receando que o prazo das licenças possa "ter efeitos bastante
negativos para a economia" e criar mais burocracia no funcionamento desta atividade económica.

Antes da votação, a vereadora do PS sublinhou que a moção seria uma oportunidade para o presidente
da câmara "fazer uma demonstração inequívoca se o equilíbrio que defende na cidade se é de natureza
propagandista ou de natureza substantiva", mas o social-democrata reforçou a ideia de que "não faz
sentido dar uma licença por tempo", ressalvando que "o alojamento local tem de ajudar a cidade e não
retirar habitação da cidade".

O vereador do PCP João Ferreira disse que "o problema da habitação vai muito para lá do alojamento
local", apontando a "política de licenciamento sem limites de unidades hoteleiras" e defendendo que o
"mais útil" é fazer uma caracterização da atual ocupação dos imóveis na cidade, por considerar que a
pandemia de covid-19 levou a desistências na atividade turística.

Da parte do BE, Ricardo Moreira recordou que foi preciso o PS perder a maioria absoluta na câmara para
avançar no regulamento do alojamento local, referindo-se ao anterior mandato 2017-2021, em que os
socialistas governaram a cidade num acordo com o BE, e reiterou que esta atividade de alojamento
turístico continua a ser "um dos principais problemas no acesso à habitação", sugerindo uma proposta
que "seria um terramoto": eliminar todas as licenças para se fazer um concurso para atribuição destes
títulos de exploração assegurando o cumprimento do rácio.

Neste mandato, os vereadores da oposição aprovaram, por duas vezes, com os votos contra da
liderança PSD/CDS-PP, a suspensão de novos registos de alojamento local, que se aplica em 15 das 24
freguesias da cidade, por um período total de 12 meses até à entrada em vigor da alteração ao
regulamento municipal desta atividade.

A medida aplica-se "nas freguesias onde se verifique um rácio entre o número de estabelecimentos de
alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 2,5%, atual ou que
se venha a verificar no decurso da suspensão".
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Turismo mais sustentável em Portugal? Sim, é possível
As declarações dos protagonistas do evento, organizado no âmbito do projeto Acelerador
de Sustentabilidade, dedicado ao Turismo Sustentável

“Nós compreendemos que o sector já está a trabalhar de forma global para o futuro”, refere Ana Costa,
Sustainability and Blue Economy Lead da Beta-i

“No sector do turismo, ao nível das PME's, há todo um trabalho significativo a ser feito”, alerta Hermano
Rodrigues, Principal EY-Parthenon

“As pessoas procuram, cada vez mais, perceber se o seu turismo também contribui para a
sustentabilidade”, explica João Oliveira e Costa, CEO do BPI

“Hoje em dia, uma empresa que não esteja na vanguarda da sustentabilidade não irá subsistir”, defende
João Folque Patrício, Managing Director - Agriculture Hotels & Tourism and Real Estate Business do BPI

“Rapidamente o sector poderá acertar o passo na velocidade que permita que haja sustentabilidade no
futuro”, acredita Luis Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics

“Nós, em vez de fazermos muito, fazemos menos, mas temos a sustentabilidade por trás. Para nós é
mesmo muito importante”, conta Nini Andrade, designer de interiores

“As empresas agora têm muito mais abertura e sabem que a sustentabilidade serve para salvar o mundo
mas que também traz rentabilidade”, sublinha Roland Bachmeier, diretor da Associação Comercial e
Industrial do Funchal

“Temos que saber de que forma podemos melhorar aquilo que temos e fazer melhor sem um grande
impacto ambiental no presente e no futuro”, reforça Teresa Soares, General Manager do Hotel The Vine
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Estudantes da UAlg vão ter mais 287 camas até 2024
Presidente da Associação Académica frisa que as mais 287 camas previstas até 2024
«vão ajudar, mas suficientes não serão»

Até 2024, os estudantes da Universidade do Algarve vão ter à sua disposição mais 287 camas em
residências universitárias, anunciou Paulo Águas, reitor da Instituição de Ensino Superior, à margem da
inauguração do monumento de homenagem aos estudantes, na sexta-feira, 21 de Outubro.

Na mesma ocasião, o responsável máximo pela UAlg também apontou a necessidade de «mais
mobilidade», nomeadamente com transportes públicos gratuitos para os estudantes.

No que toca às residências, «o contrato de financiamento no âmbito do PRR foi assinado há poucas
semanas. Estamos a lançar os primeiros concursos para os projetos e admitimos que até ao final de
2023 a obra será adjudicada e terminará em 2024», disse Paulo Águas ao Sul Informação.

Questionado sobre a ajuda que a Câmara Municipal de Faro poderá dar em aspetos futuros, Paulo Águas
frisou que a Universidade «não pode estar à espera do Município em relação à matéria do alojamento
porque a Câmara não tem essas obrigações».

«Isso compete ao Estado, mas na questão das acessibilidades e dos transportes esperamos uma
ajuda», continuou.

Uma das apostas da UAlg, frisou o reitor, é «contribuir para a descarbonização» e isso «passa por mais
transportes públicos».
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«Já lancei o desafio ao presidente e julgo que isso irá acontecer mais tarde ou mais cedo. Bom seria
termos transportes gratuitos para estudantes, à semelhança do que acontece noutras cidades do país.
Faro é uma cidade de vanguarda e julgo que no momento que for considerado adequado pelos seus
decisores, também irá dar esse passo que será um ponto positivo tanto para os estudantes como para a
cidade».

Rogério Bacalhau esclarece que «a questão dos transportes é, de facto, um problema que muitas vezes
não é fácil de resolver pelos constrangimentos que tudo isso implica», mas realça que a autarquia «está
a trabalhar nisso» e que nesse sentido já foram dados alguns passos nos últimos anos.

«Tento em conta o aumento do número de alunos, esses passos tornam-se insuficientes, mas estamos
a tentar ultrapassar isso com mais carreiras e horários», revela o edil ao Sul Informação.

Em relação aos transportes gratuitos, Rogério Bacalhau relembra que isso já é uma realidade para os
alunos até ao 12.º ano e que, no caso da universidade, a autarquia «não tem essa responsabilidade»-

Contudo, a hipótese não é totalmente descartada pelo presidente farense.

Fábio Zacarias, presidente da Associação Académica da UAlg, «saúda a nova oferta de mobilidade do
VAMUS que liga tanto a cidade de Olhão como Loulé» a Faro, mas frisa que «ainda assim é pouco e é
necessário intervir e conseguir que estudantes de outras cidades do Algarve consigam ficar na sua
primeira residência e estudar aqui».

Ao Sul Informação, o jovem salienta ainda que as 287 camas previstas até 2024 «vão ajudar, mas
suficientes não serão».

«É necessário que se invista em mais habitação na cidade a preços controlados. É disso que os
estudantes necessitam para, consequentemente, conseguirmos fixar mais jovens na região e termos um
desenvolvimento efetivo do Algarve nos próximos anos», remata Fábio Zacarias.

Todas as declarações foram proferidas à margem da inauguração do monumento de homenagem aos
estudantes, momento sobre o qual lhe contamos tudo aqui.
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