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ACTUALIDADE

Câmara de Mafra recusa
competências para transporte em
vias navegáveis
PE divulga primeira projeção de
resultados globais depois das 22:15
Bruxelas reconhece esforços de
Facebook, Google e Twitter
Horta Osório diz que comissão é
essencial em termos de
"transparência"
Programa de gratuitidade de manuais
escolares deve ser analisado e
aperfeiçoado - pais
UE adota quadro de sanções para
ciberataques

GLOBO

Quatro mortos na Caxemira indiana
em tiroteio que originou protestos
populares
EUA ordenam retirada de pessoal
não essencial da embaixada e
consulado no Iraque

FAMA & TV

Nova missão tripulada na Lua será
feita no feminino em 2024 - NASA
Câmara de Sintra considera
"intolerável" 57 supressões de
comboios em dois dias

DESPORTO

Juiz nega pedidos de FPF e UEFA
para se constituírem assistentes
I Liga - Resultados da 34.ª jornada

ARTE & LAZER

Vinhos do Dão da colheita de 2018
apresentados na segunda-feira
Manuel Claro vai liderar a Portugal
Film Commision

ACTUALIDADE

Condomínios desvalorizam impacto
"muito pontual" das novas regras do
alojamento local
21 | 04 | 2019   10.11H

As novas regras do alojamento local, em vigor há seis meses, "não
trouxeram mudanças relevantes" na relação com os condomínios,
afirmou hoje o diretor-geral da Loja do Condomínio (LDC), empresa
que administra 6.800 condomínios em Portugal, com 170.000
proprietários.

"A questão dos 'hostels' é um dos aspetos mais positivos da nova
lei, mas, atendendo à raridade deste tipo de unidades, o seu
impacto é muito pontual", avançou à Lusa o diretor-geral da LDC,
Paulo Antunes, revelando que, nestes seis meses, a empresa de
administração de condomínios registou "apenas dois casos de
pedido de instalação deste tipo de unidades e, nos casos concretos,
foi em grandes cidades".

Em causa estão as alterações legislativas ao regime de autorização
de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, que
determinam que "não pode haver lugar à instalação e exploração de
'hostels' em edifícios em propriedade horizontal nos prédios em que
coexista habitação sem autorização dos condóminos para o efeito".
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Gosto Regista-te para veres aquilo de que
os teus amigos gostam.

JOSÉ LUÍS SEIXAS
Os pontos nos "is"

EDUARDO VÍTOR RODRIGUES
(PRESIDENTE DA CÂMARA DE V.
N. GAIA)
Remoção de amianto em
escolas de Gaia

JOÃO MALHEIRO
Bola marada

LUISA CASTEL-BRANCO
Estou aqui pendurada por
um fio

Super Bock Super Rock 2017: 3º dia
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ENTREVISTA A MIGUEL
STANLEY

«A saúde oral é
indissociável da

saúde geral»

ENTREVISTA A CHARLIZE
THERON
«A verdade: não sei
mais que os outros»
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