Recomendação
Alojamento Local na cidade de Lisboa

Considerando que se têm verificado efeitos positivos na Habitação na cidade de Lisboa,
designadamente através de políticas de reabilitação urbana, habitação municipal e arrendamento a
custos controlados.
Mas reconhecendo também que se têm gerado alguns conflitos em várias zonas da cidade, devido
a alterações nas dinâmicas de turismo e alojamento, é importante analisar a situação no seu todo e
tomar conhecimento das práticas internacionais em cidades como Berlim, Amsterdão, Barcelona e
Madrid.
É importante aprofundar o conhecimento das políticas e medidas implementadas noutras cidades
europeias e promover sinergias com outras entidades ligadas ao Turismo, envolvendo o governo
na definição de políticas adequadas que visem o desenvolvimento sustentado da cidade.
A Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a trabalhar em conjunto com vários agentes locais no
sentido de promover uma actuação mais responsável no alojamento local, pautando a actuação do
sector pela transparência e contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do turismo em
harmonia com outras áreas que ajudem a fazer de Lisboa um local melhor para viver, trabalhar e
viajar.
Este trabalho permitirá a Lisboa ser um exemplo, liderando o sector em matéria de política de
alojamento local, permitindo desenvolver compromissos dentro da comunidade e melhorar outras
áreas estratégicas de crescimento da cidade, que melhorem a vida das pessoas que a habitam e
visitam.
Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na
sua sessão extraordinária de 31 de Maio de 2016, delibere:
1. Recomendar à Mesa a realização de um debate temático na Assembleia Municipal de Lisboa
sobre a temática do Turismo e Alojamento Local;
2. Recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que a partir desse debate, procure implementar as
medidas daí resultantes, com vista ao melhor funcionamento do sector e harmonia da cidade.
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