
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Potencial dos Open Data para a Promoção da 

Complexidade Urbana 

O Exemplo do Alojamento Local 

 

 

André Filipe Ferreira Pereira 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Urbanismo e Ordenamento do Território 

 

Orientador: Prof. Doutor Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva 

 

Júri 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Gonçalves 

Orientador: Prof. Doutor Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva 

Vogal: Prof.ª Doutora Maria Joana Coruche de Castro e Almeida 

 

 

 

Junho 2018 



Declaração 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 

requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

 



i 

Resumo 

A cidade entendida como sistema adaptativo complexo é um desafio para a actividade de 

planeamento, que implica maior aceitação da imprevisibilidade—maior flexibilidade e menor 

determinismo—e também que é desejável suscitar a emergência de soluções bottom-up mobilizando 

a capacidade de auto-organização da sociedade. Nesta perspectiva, o urbanista deve incorporar 

também o papel de um agente que procura conduzir o sistema cidade para futuros mais desejáveis, 

criando incentivos para que a inteligência colectiva da sociedade se manifeste e contribua para a 

criação de soluções sustentáveis e socialmente justas.  

Perante o recente paradigma das smart cities, em que surgem novas fontes de dados com grande 

dinamismo para melhor compreender os fenómenos socioespaciais da cidade, existe o receio de que 

se regresse a uma perspectiva sistémica top-down de planeamento urbano, fora da lógica das 

abordagens sobre complexidade aplicadas ao sistema urbano. Em simultâneo, surgem condições 

únicas para incrementar a habilitação espacial dos cidadãos através da generalização do contacto 

com as novas tecnologias e o aumento das iniciativas baseadas em ―dados abertos‖ (open data). No 

caso de Lisboa, o recém-surgido portal de dados abertos da cidade é a mais visível manifestação 

desse potencial e a sua análise torna-se por isso fundamental.  

Enquadrando o alojamento local como um dos problemas urbanos mais actuais no centro da 

discussão pública, exploram-se os dados disponíveis sobre esta dinâmica como forma de ilustrar 

alguns desafios que confrontam o urbanista no âmbito da utilização de dados abertos como meio de 

promoção da inteligência colectiva. 

Palavras-chave 

sistemas adaptativos complexos; alojamento local; dados abertos; wicked problems; habilitação 

espacial 
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Abstract 

Framing cities as complex adaptive systems is a challenge for planning practice that implies accepting 

uncertainty—more flexibility and less determinism—and fostering the emergence of bottom-up 

solutions by mobilizing the self-organization capabilities of society. From this view, the role of the 

planner shifts into an agent that aims to guide the city system to more desirable outcomes, promoting 

the collective intelligence of society to create sustainable and socially fair solutions. 

Faced with the recent smart cities paradigm, where new and greatly dynamical sources of data are 

being generated to understand sociospatial phenomena in cities, there is a concern of a possible 

return to a systemic top-down view of urban planning unaligned with complexity thinking. 

Simultaneously, unique conditions are being provided to increase the spatial enablement of citizens, 

through the wide-spreading of technologies and the growth of open data initiatives. In Lisbon, the 

recently created city open data portal is the most visible manifestation of that potential, and its analysis 

is essential. 

Framing home-sharing as one of the most currently discussed urban problems, the available data 

about this dynamic are explored to reveal some of the challenges planners face to use open data as a 

means to promote collective intelligence in the urban society. 

Keywords 

complex adaptive systems; home-sharing; open data; wicked problems; spatial enablement 
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1. Introdução 

As Teorias da Complexidade das Cidades resultam da aplicação das teorias da complexidade—com 

origens nas ciências físicas e biológicas, e mais tarde expandidas para as ciências sociais—ao 

contexto do estudo das cidades. Estas teorias, trazidas para o contexto do planeamento urbano 

principalmente por Batty (2005, 2013a), Portugali (2000, 2011) ou de Roo e Silva (2010), exploram o 

estudo da cidade da perspectiva dos sistemas adaptativos complexos (CAS). De acordo com esta 

perspectiva a cidade é analisada como uma junção de sistemas físicos e sociais, procurando conciliar 

(e desenvolver) os dois paradigmas dominantes do planeamento nos últimos 70 anos. Para tal, é 

essencial a noção de auto-organização (também conhecida por ordem espontânea) da sociedade, 

que confere uma imprevisibilidade inerente ao sistema, mas que simultaneamente pode resultar 

numa evolução mais favorável do que a imposição de normas ou planos numa abordagem top-down. 

Esta imprevisibilidade pode ser compreendida e guiada até certo ponto, sendo essencial para isso a 

obtenção de informação detalhada sobre a evolução do fenómeno que se pretende analisar. 

Informação essa que, devido às evoluções tecnológicas e sua aplicação num contexto urbano, cada 

vez é mais possível de ser obtida (Kitchin, 2014a,). 

Por um lado, o crescimento da adopção de políticas e discursos relacionados com o conceito de 

smart cities (Caragliu, del Bo, & Nijkamp, 2011) tem criado condições para diversas organizações 

(quer públicas, quer privadas) terem acesso a dados tanto sobre as infraestruturas da cidade como 

sobre os seus cidadãos. Por outro lado, pela própria interacção com as tecnologias, os cidadãos 

demonstram um nível de ―habilitação espacial‖ (Alonso. 2015), ou seja, uma capacidade de 

compreender e produzir informação espacial, que não seria possível num passado recente. No 

entanto, as críticas à utilização destas ferramentas e potencialidades para aplicar um controlo top-

down pelas administrações das cidades (Hollands, 2008)—claramente contrastante com as CTC—e a 

visão das smart cities como um mecanismo de índole capitalista (Söderström, Paasche, & Klauser, 

2014), incitam uma reflexão sobre a democratização da informação urbana e a capacidade de a 

utilizar para promover uma sociedade mais transparente e colaborativa (Townsend, 2013). 

Neste contexto, os movimentos de open data, associados principalmente à divulgação de 

conhecimento científico ou a questões de transparência governamental, são vistos como tendo um 

papel fulcral na resposta a esta tecnocratização das cidades (Sieber & Johnson, 2015). A divulgação, 

por parte das autoridades locais, de informação relevante sobre problemas que afectam a população 

entende-se como essencial para aumentar a sua compreensão e a criação de soluções num 

ambiente participativo. Adicionalmente, numa era em que as mudanças nas dinâmicas das cidades 

são cada vez mais rápidas e de uma influência mais global, é essencial que estas sejam devidamente 

monitorizadas de forma a que não provoquem consequências indesejáveis na população. 

Um exemplo relevante destas dinâmicas é o crescimento do fenómeno de alojamento local a curto 

prazo, com recurso a plataformas online associadas a uma proclamada ―economia de partilha‖ e com 

efeitos nas cidades e na sua população (Gurran, 2018). Apesar destas consequências ainda se 

encontrarem numa fase de análise geralmente prematura (Alizadeh, Farid, & Sarkar 2018; 
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Wachsmuth & Weisler, 2017), o seu debate está entre os problemas mais discutidos e conflituosos 

entre a população das cidades em que a influência deste fenómeno é mais percepcionada. 

Pretende-se com esta dissertação: 

 Analisar as consequências da actual tendência relacionada com a ―urbanização da informação‖ 

nas cidades no contexto das smart cities e do desenvolvimento das Teorias da Complexidade 

aplicadas ao Planeamento  

 Explorar em que medida a disponibilização de dados abertos pode contribuir para promover a 

inteligência colectiva como base para uma melhor auto-organização do sistema urbano  

No segundo capítulo procura-se contextualizar as bases teóricas de uma visão da cidade como CAS 

e as implicações que esta abordagem pode ter nos processos e ferramentas de planeamento, com 

foco particular nos conceitos de auto-organização e inteligência colectiva. 

Num terceiro capítulo, também de foco mais teórico, apresentam-se as perspectivas académicas 

sobre o paradigma das smart cities e a sua influência tanto na evolução das cidades como do próprio 

cidadão, culminando com o conceito de open data associada à informação urbana e as suas 

manifestações. 

Numa perspectiva mais prática analisa-se, no quarto capítulo, o portal de dados abertos da Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), o seu estado de maturidade, a relevância da informação disponível e os 

desenvolvimentos futuros previstos. 

No quinto capítulo, define-se o fenómeno do crescimento do alojamento local em Lisboa como um 

wicked problem e uma dinâmica disruptiva para a qual as ferramentas clássicas de planeamento não 

têm resposta. Analisa-se a informação disponível sobre este fenómeno e quais as barreiras ao seu 

potencial para fomentar a inteligência colectiva da população e promover os mecanismos de auto-

organização da cidade, na perspectiva de CAS. 

Finalmente, discute-se os resultados obtidos e retiram-se algumas conclusões tendo em conta o 

enquadramento teórico efectuado, pretendendo acima de tudo relevar a importância da adopção de 

sérias políticas de divulgação de dados, quer para o estudo das cidades, quer para um maior 

contributo da sociedade na resolução de novos e imprevisíveis problemas urbanos. 
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2. As Teorias da Complexidade e as Cidades 

2.1. As Cidades como Sistemas Adaptativos Complexos 

A complexidade pode ser definida como um termo transdisciplinar para definir os conceitos e técnicas 

necessários para descrever o tipo de fenómenos em que sistemas apresentam comportamentos não-

lineares que dão origem a estruturas espaciais ou eventos evolucionários imprevisíveis (Nicolis in 

Byrne, 2002, p. 14).  

A sua concepção tem origem em áreas como o estudo da termodinâmica ou a biologia evolucionária. 

O domínio das teorias da complexidade é usado como um termo abrangente para conceitos e 

disciplinas associados à teoria dos sistemas dinâmicos, ciência dos sistemas, teoria dos sistemas 

complexos, cibernética e inteligência artificial
1
. Em comum a estes campos está a dependência de 

uma noção de sistemas cuja análise difere fundamentalmente de uma perspectiva científica 

positivista, sendo impossíveis de separar em componentes, definir segundo regras globais e modelar 

completamente, exibindo sempre uma imprevisibilidade intrínseca. 

As características genéricas de um CAS são resumidas por de Roo (2010) como comportamentos 

emergentes e adaptativos. Estes comportamentos resultam da interação entre as partes do sistema, 

traduzindo a ideia de um todo que é maior do que a soma das suas partes. A um CAS está ainda 

associada uma grande componente de auto-organização, ou seja, o desenvolvimento espontâneo a 

partir de mecanismos de feedback (resposta após um acontecimento) e feedforward (resposta em 

previsão a um acontecimento), que tornam o sistema simultaneamente flexível e robusto. A sua 

evolução não é completamente aleatória, depende das condições que o rodeiam (path-dependency), 

que podem ser observadas e usadas para obter informação sobre o sistema e o seu desenvolvimento 

(Figura 2.1). Apesar do seu carácter de interface entre a ordem e o caos, há um ―mundo instável que 

está fora de equilíbrio, mas ainda assim uma realidade que é possível conhecer‖ (de Roo, 2010, p. 

31). Os estados fora de equilíbrio na natureza são muito mais comuns que situações estáveis e são 

uma condição essencial para o seu desenvolvimento: um sistema em equilíbrio permanece imutável 

no tempo, (de Roo, 2010, p. 9, Figura 2.2). 

Este paradigma alastrou posteriormente para o domínio das ciências sociais, ao reconhecer-se que 

as sociedades exibem este tipo de características, exacerbadas pela revolução da computação, pós-

industrialização e globalização. As consequências destas mudanças (particularmente a nível do 

colapso ambiental, economia global, conflitos políticos) não podem ser adequadamente estudadas 

através das ferramentas normais da ciência, precisando de novos meios para a sua análise. 

Reconhecem-se os limites e fracassos de uma ciência mais reducionista para o estudo de um 

conceito de sociedade que se caracteriza por ser ―holística, auto-organizada, emergente, altamente 

relacional, dinâmica, interligada, não-linear e evolutiva‖ (Castellani & Hafferty, 2009, pp. 21-23). 

                                                           
1
 A título de curiosidade, o vasto número de conceitos abrangidos pelas ciências da complexidade estão 

mapeados em Castellani (2013). 



4 

 

Figura 2.1. Modelo conceptual das características de um sistema adapativo complexo. 

O aumento da complexidade da sociedade significa que as suas diversas componentes se tornaram 

muito mais interdependentes, as suas relações mais rápidas e caóticas, mais conectadas e 

informadas, mais rapidamente expandindo influências locais para um nível global (e vice-versa) e 

fundamentalmente mais difíceis de gerir como sistema. O seu estudo torna-se mais desafiante quanto 

maior a quantidade de informação, a velocidade a que esta informação muda, a interdependência dos 

diferentes campos académicos, e a crescente complexidade dos métodos necessários para a 

analisar. 

Uma abordagem na perspectiva dos CAS é então uma visão do mundo em que a imprevisibilidade 

não é indesejável mas sim uma característica natural e inerente aos sistemas. Este tipo de 

pensamento pode conduzir a olhares ―mais válidos que o mundo linear que nos é apresentado pela 

perspectiva técnica e racional, e mais promissores que a representação da sociedade em redes, 

colaborando alegremente‖ (de Roo & Silva, 2010, p. xvii). Pois no fundo, ―a realidade social é sempre 

extremamente complexa, e a complexidade em si não é o problema, mas as acções baseadas na 

simplificação da realidade social‖ (Berting in de Roo, 2010, p. 4). 

Estes conceitos e técnicas tornam-se úteis quando estudamos as cidades, criando o domínio das 

Complexity Theories of Cities (CTC). Apesar das comparações a organismos, com um crescimento 

espontâneo e desejável existirem desde o início do século XX (com destaque para Patrick Geddes, 

biólogo de formação antes de se tornar num dos pioneiros do town planning britânico), estas ideias 

nunca exibiram grande transição para uma aplicação prática. Durante grande parte do século, o 

paradigma do seu estudo passou por uma visão e uma acção mais coincidente com a ―cidade como 

máquina‖, que se pretendia controlar e impor uma ordem racional superior, na qual os eventos 

estudados e as acções tomadas se assumiam como tendo uma relação causa-efeito linear e 

previsível (Batty & Marshall, 2012). Os fracassos da perspectiva positivista em adequar-se à realidade 
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observada foram-se tornando visíveis ao longo do tempo: Alexander (1965) diz-nos que ―a cidade não 

é uma árvore‖ para contestar a sua simplificação numa estrutura hierarquizada, em que cada 

elemento liga apenas a uma ordem superior. Considerava-a mais semelhante a uma estrutura com 

muito maior complexidade de relações, uma semi-retícula, com ligações e sobreposições entre os 

elementos a todos os níveis (Figura 2.3). 

 

Figura 2.2. O foco na dimensão temporal da perspectiva da complexidade (de Roo, 2010). 

Particularmente influente contra esta perspectiva continua a ser a visão de Jane Jacobs (1961) e a 

sua crítica às soluções mecanísticas usadas para planear as cidades e a forma como falham na 

representação da espontaneidade e diversidade da vida urbana. Inclusivamente referia que os 

problemas urbanos não devem ser tratados como problemas simplistas nem como uma complexidade 

desorganizada, mas sim como uma complexidade organizada própria dos sistemas orgânicos (Batty, 

2010, p. 103). Mas tal como aconteceu com Geddes, e apesar da essencialidade da sua obra, esta 

ideia não se traduziu em grandes mudanças na maioria das práticas. 

 

3Figura 2.3: A cidade como uma semi-retícula vs. a cidade como uma árvore. Alexander (1965). 
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O estudo das cidades como CAS propõe-se assim a responder a este fracasso quantitativo, 

defendido como a base de uma ―nova ciência das cidades‖ (Batty, 2013a). É a consolidação do seu 

reconhecimento como entidades que se desenvolvem no tempo, simultaneamente muito robustas 

(em inúmeros casos é provada a resiliência das cidades mesmo perante crises ou catástrofes 

naturais), e muito flexíveis, adaptando-se constantemente à evolução da sociedade. Mas uma cidade 

não pode ser reduzida a uma sociedade e às interacções individuais dos seus elementos: não é só 

um conjunto de habitantes, é também a conjugação com sua estrutura física e a maneira como 

influencia e é influenciada pela população. Adicionalmente, como estruturas de poder, há elementos 

que têm a capacidade de exercer controlo sobre a cidade e mudar as normas pelas quais se regem, e 

portanto embora ―a noção de um controlador top-down seja impossível dado o grau de complexidade 

das cidades modernas‖ (Batty, 2010, p. 114) seria ingénuo ignorar a influência desses agentes no 

desenvolvimento do sistema. 

O paradigma da complexidade reflecte fundamentalmente uma mudança do foco do estudo dos 

sistemas urbanos de uma perspectiva macroscópica (de Rosnay, 1975), para uma maior atenção aos 

níveis mais detalhados (Batty, 2010). Como estes sistemas são mais que uma soma dos 

componentes (não podendo ser fragmentados sem perder a sua identidade), qualquer evolução local 

é simultaneamente global, traduzindo a ideia de co-evolução mais frequentemente associada aos 

sistemas biológicos. É esta auto-organização que surge das acções (e decisões) dos indivíduos em 

resposta ao seu ambiente e das suas relações, colaborando e/ou competindo. Ao assumir que as 

cidades exibem naturalmente estas propriedades emergentes, torna-se ainda mais fulcral o seu 

estudo aprofundado. Aprendendo mais, pode-se compreender melhor a influência das intervenções 

no sistema, e torná-las menos numerosas, mas mais eficazes, agindo mais conscientemente. 

2.2. Entre o Modelo de Planeamento Racional e o Planeamento Comunicativo 

Torna-se necessário perceber como a discussão do pensamento complexo na disciplina do 

planeamento só muito recentemente ganhou relevância, apesar da sua sólida fundamentação teórica, 

e porque razões a comunidade académica não tem generalizado o debate sobre as noções de co-

evolução e auto-organização características dos sistemas complexos (de Roo, 2010), antes de 

reflectir sobre as dificuldades da sua transição para o meio mais prático. 

Regressando à perspectiva positivista, de modelo racional, com a sua simplicidade de causas e 

efeitos previsíveis, é natural que existisse uma certa atracção por gerir uma cidade como um sistema 

fechado e controlável, com apoio nos modelos desenvolvidos por físicos e matemáticos. 

Ao ser perceptível que as previsões geradas com base nestes modelos raramente se concretizavam, 

introduziu-se a noção de sistemas com feedback. Neste modelo, as acções tomadas para 

desenvolver o plano modificam o seu contexto inicial com o tempo e, em vez de existir um resultado 

final único consideram-se vários previsíveis estados futuros possíveis—cenários—adaptando as 

decisões em função do ―desejável‖. 

Finalmente, nos anos 90, deu-se uma mudança para o ―lado comunicativo‖ do planeamento, seguindo 

a popularização de uma visão de sociedade em rede, mais celebremente explorada em Castells 
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(1996). Com o foco principalmente na interacção dos actores e deixando para um papel menor o 

resultado do plano, criaram-se as condições para o enriquecimento da disciplina com teorias muito 

mais associadas à filosofia e sociologia. 

A aceitação da incerteza abriu caminho à adopção de tipos de planeamento com um carácter mais 

―comunicativo‖ (Innes, 1995), ―colaborativo‖ (Healey, 1997), ou de ―consensos‖ (Innes & Booher, 

1999). Os planeadores passam a agir mais como mediadores e guias para os actores envolvidos no 

processo de forma a optimizar os seus interesses, passando de um modelo de controlo para a auto-

regulação. Enfrentando a incerteza, admite-se que a comunicação entre os cidadãos é a melhor 

opção para chegar a acções que são benéficas para uma maioria da população. Apesar do domínio 

destes paradigmas no debate académico, nunca foram isentos de numerosas críticas: a 

―despromoção‖ do planeador de um especialista para um facilitador; uma concepção que não seja 

influenciável por stakeholders ou estruturas de poder (Purcell, 2009); a própria impossibilidade ou 

indesejabilidade de obter consensos (Tewdwr-Jones & Allmendinger, 1998; Huxley, 2000), a falta de 

concílio com perspectivas externas ao local de acção (Mattila, 2016) ou a falta de ligação com as 

tecnologias de informação (Goodspeed, 2014). 

Há um certo reconhecimento da validade das CTC na perspectiva social: a própria formulação do 

―planeamento de consensos‖ começa a ser introduzida pela definição da complexidade (Innes & 

Booher, 1999). No entanto, estas teorias exploram pouco ou nada a perspectiva quantitativa e é difícil 

reconhecer como se alinham com a visão de cidades como CAS, particularmente no sentido em que 

é essencial o conhecimento de informação detalhada do sistema. De facto, Grunau e Schönwandt 

(2010) consideram a questão do conteúdo vs. comunicação como a fraqueza principal desta 

abordagem: a falta de uma maior definição e distinção entre a comunicação por si mesma e a 

qualidade do conteúdo da comunicação (i.e., o conhecimento) efectuada entre os stakeholders. 

Mas uma visão pós-modernista em que o valor está contido quase inteiramente no processo e não na 

concepção de um estado futuro parece retirar inclusivamente algum valor semântico à palavra 

planeador e o resultado é esta ―realidade esquizofrénica‖ (de Roo, 2010, p. 25; Figura 2.4) em que a 

perspectiva racional e a perspectiva comunicativa, completamente antagónicas, não têm espaço para 

co-existir. 

Não é por mero acaso que as contribuições mais exaustivas para a inclusão das CTC no 

planeamento sejam escritas por académicos ligados principalmente à modelação urbana (Batty, de 

Roo, Silva, Portugali). A clivagem após o fracasso da primeira onda de modelos urbanos não implicou 

que se deixasse de estudar a cidade como um sistema, principalmente após os desenvolvimentos 

matemáticos necessários para incluir o carácter dinâmico das cidades. Batty (2010) considera até que 

este afastamento contribuiu para que os modelos abandonassem a necessidade de se traduzir em 

políticas e permitiu a introdução dos conceitos de sistemas abertos, desequilíbrios e emergência 

provenientes das teorias da complexidade. Uma análise aprofundada da grande variedade de 

características dos inúmeros modelos urbanos seria demasiado extensa, mas a título de exemplo 

referem-se os dois tipos-base mais frequentemente discutidos: os cellular automata e os agent-based 

models. Enquanto que os primeiros, fundamentalmente espaciais, permitem modelar principalmente 
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dinâmicas de uso do terreno e revelar padrões emergentes; os segundos tentam conceder a cada 

objecto individual um comportamento independente, incluindo a noção de auto-organização e da 

variedade de comportamentos inerentes a elementos com as suas próprias percepções pessoais. 

Apesar das grandes evoluções, quer na sua concepção, quer na quantidade de dados disponíveis 

para os utilizar, Heppenstall et al. (2012) reconhecem as suas ainda imensas limitações, até por cada 

aplicação se focar geralmente num só tipo de fenómenos e não numa agregação dos variados 

fenómenos urbanos. Assim, devem ser usados de maneira crítica, mais com o intuito de informar, e 

não de fazer previsões. 

 

4Figura 2.4. O carácter antagónico das perspectivas técnica/comunicativa (de Roo, 2010). 

Portugali (2012) refere o próprio problema do paradoxo da previsão, em três pontos: 

1. a natureza não-linear das cidades faz com que não seja possível estabelecer relações de causa e 

efeito entre muitas das variáveis; 

2. o facto de muitas das mudanças nos sistemas complexos serem semelhantes a mutações, o que 

as torna imprevisíveis, não por falta de dados mas pela sua própria natureza; 

3. as acções e previsões do observador serem em si parte do sistema, e como tal afectarem a sua 

evolução. 

Adicionalmente, os modelos urbanos tendem a tratar as cidades como sistemas de agentes 

cognitivamente simples, que em processos bottom-up dão origem a sistemas estáveis e robustos. 

Porém, as pessoas são cognitivamente complexas e as cidades não são robustas a longo prazo. 

Além disso, os modelos de simulação geralmente procuram dados estatísticos para descrever 
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fenómenos, ignorando os igualmente importantes fenómenos sociais não quantificáveis. As CTC 

assumem, tal como os estudos urbanos socialmente orientados, que o domínio humano tem 

inúmeras especificidades, e o foco em dados quantificáveis, mesmo assumindo a complexidade do 

sistema, pode significar um reducionismo indesejável. 

Tendo em conta que a complexidade tem sido fundamentalmente explorada por investigadores do 

lado quantitativo, Portugali (2012) alerta para o risco de se tornar numa versão actualizada, com 

novos modelos e fontes de dados, do paradigma da primeira onda de modelos rejeitado 

anteriormente. Um receio implícito por uma nova vaga de estudos publicados sobre as propriedades 

fractais, scaling laws (e.g., Bettencourt, 2013) ou semelhantes tentativas de encontrar padrões 

matemáticos nas cidades, cujo contributo para o planeamento em si não é claro. 

O que se pode perceber historicamente é que, quer da perspectiva das ciências físicas, quer da 

perspectiva das ciências sociais, a evolução do planeamento seguiu sempre o caminho do 

reconhecimento da incerteza e da procura por métodos para a enfrentar. A união da mensagem 

quantitativa com a mensagem qualitativa das duas culturas de cidades pode ter o potencial de 

contribuir de uma maneira muito valiosa para a das cidades e das suas dinâmicas. Uma maior 

inclusão dos conceitos de complexidade no planeamento seria então a procura de um meio-termo em 

que, abraçando a incerteza e reconhecendo o valor das práticas colaborativas entre os agentes de 

um sistema e as suas múltiplas interpretações do mundo, a racionalidade técnica não deixa de ser 

relevante para identificar as certezas que podem existir. Assumir a imprevisibilidade dos processos de 

planeamento não significa que o planeador é impotente: todos os actores podem influenciar o 

desenvolvimento do sistema e portanto planos e políticas que regulem e intervenham num sistema 

social podem ter impacto no futuro. O facto de a complexidade não poder ser controlada não implica 

que não possa ser analisada e conduzida (Huys & van Gils, 2012), mas o foco do planeamento deve 

incidir cada vez menos no contexto do presente e mais no espaço dos contextos futuros. Seria uma 

aceitação de que o planeamento necessita de novas ferramentas para ―além do plano‖ (Boelens & de 

Roo, 2016), além de admitir e conseguir lidar melhor com a experimentação, a qual é frequentemente 

rejeitada pela administração e mal acolhida pelo Direito. 

2.3. A Complexidade no Planeamento 

Contextualizando como uma abordagem complexa pode ser usada na prática dos processos de 

planeamento, Portugali (2012, pp. 48-50) acredita que as CTC trouxeram quatro grandes méritos para 

o estudo das cidades: 

 Em primeiro lugar, introduziram uma sólida base teórica com formalismo matemático às antigas 

ideias intuitivas de Jacobs ou Alexander e portanto, mais que servir para identificar novos 

fenómenos urbanos, são um ponto de ligação de várias ideias que eram interpretadas segundo 

diferentes bases teóricas (Figura 2.5). Fenómenos como a segregação espacial de grupos, os 

padrões hierárquicos de lugares centrais, as estruturas de redes de estradas ou de comunicações, 

todos já tiveram interpretações como redes complexas a emergir de interacções locais entre 

agentes urbanos de maneira a formar a estrutura global da cidade. 
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5Figura 2.5. As CTC como base teórica de fenómenos urbanos (Portugali, 2012). 

 Um segundo sucesso está relacionado com as propriedades básicas da complexidade e como se 

reflectem nas cidades, como acontece com a introdução da noção de um comportamento local de 

um agente urbano pequeno tem o potencial de afectar a cidade numa escala muito maior do que a 

acção de um agente de muito maior poder. Portugali (2000) refere especificamente que uma 

cidade com um grande nível de segregação cultural não implica que os seus agentes individuais 

tenham comportamentos segregativos, mas uma pequena proporção de agentes com esse 

comportamento podem criar uma cidade altamente segregada. 

 Terceiro, que a propriedade de emergência pode criar novas entidades e identidades urbanas, 

também demonstrado em Portugali (2000), o que implica que as cidades para além de serem uma 

representação de forças socio-económicas e culturais, são elas próprias uma força socio-cultural. 

 Finalmente, tornam claro que a ocorrência de alguns fenómenos caóticos dentro das cidades cria 

condições ideais para mudanças rápidas e o aparecimento de novas formas de organização, que 

a longo prazo podem acabar por ser essenciais para o resto da cidade. 

Nesta evolução histórica do planeamento racional para o planeamento colaborativo, o planeador 

passou de um técnico para um mediador de conflitos, e para se adequar a uma visão complexa das 

cidades deve assumir um papel de ―observador de tendências e gestor de transições‖ (de Roo, 2010, 

p. 35). O planeamento pode ser compreendido não como a tentativa de chegar a um resultado final 

de um plano, mas um estado situacional focado na valorização cooperativa e comunal dos interesses 

e necessidades dinâmicos (Boelens & de Roo, 2016). Como Byrne (2003) reforça, a tarefa dos 

planeadores deve ser trabalhar com a população de uma maneira participativa, de maneira a 

especificar um leque de futuros possíveis e tentar estabelecer quais as acções que produzirão um 

futuro desejado. 

No entanto, tem sido muito mais fácil ver e reconhecer as cidades como CAS do que concretamente 

mudar as práticas no sentido desta visão, e é claro que este processo (se se confirmar que está a 

ocorrer) ainda está a dar os primeiros passos, com inúmeras barreiras à sua adopção. 

Logo à partida, no léxico do planeamento existem conceitos que são por natureza indefinidos, mas 

conceptualizar uma definição de complexidade e a forma de a incluir nos processos de planeamento 

é particularmente desafiante. A própria ideia de complexidade facilmente adquire uma conotação 
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semântica negativa mais próxima de uma complicação, podendo aparentar ser um campo a evitar. 

Mesmo nas tentativas de ligação com as teorias do planeamento, a palavra tem assumido uma 

dimensão principalmente metafórica. Neste sentido, Chettiparamb (2006) levanta três questões 

epistemológicas que podem colocar alguns entraves a uma formulação teórica mais sólida: 

1. As teorias da complexidade têm origem em campos tão diversos que acaba por ser improvável 

qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sobre a sua totalidade; 

2. A noção de CAS surge de um argumento ontológico a partir de experiências desde a física à 

biologia e à ciência da computação, portanto qualquer discussão sobre as características de um 

CAS é baseada num conjunto já abstracto de características que vêm da teoria da 

complexidade; 

3. Certos termos muitas vezes usados na teoria como ―longe do equilíbrio‖, ―feedback não-linear‖ 

ou ―comportamento evolucionário‖ têm significados literais, mas os seus significados conotativos 

não são perceptíveis à maioria da audiência na área do planeamento ou das ciências sociais. 

Neste sentido, há três aspectos que têm sido discutidos na literatura das CTC que por um lado 

ajudam a compreender o que este paradigma pode trazer à disciplina, e por outro são essenciais à 

discussão que se pretende desenvolver nesta dissertação: a evolução do conceito de plano, a 

resposta aos wicked problems (Rittel & Webber, 1973), e a conexão das noções de informação e 

auto-organização. 

2.3.1. O Plano Adaptativo 

O conceito de plano territorial, como existe actualmente, está mal ajustado à visão que decorre das 

teorias da complexidade aplicadas ao território, à sociedade e ao mercado. Uma construção a longo 

prazo de um futuro que se pretende alcançar—com base nas condições à data da sua concepção e 

sem flexibilidade suficiente para acolher iniciativas bottom-up inovadoras ou reconhecer a existência 

de uma co-evolução apenas reforça a ideia da incapacidade inevitável de acompanhar a velocidade a 

que as transformações a nível tecnológico, socio-económico, e de estilos de vida ocorrem. 

Esta noção é explorada por Celino e Concilio (2012) em que referem como, numa perspectiva 

evolucionária, cada passo do planeamento tem de ser uma versão temporária do plano, e não um 

elemento de uma sequência predefinida. Cada avanço para o passo seguinte seria assim uma 

―transacção cognitiva‖ trabalhada pelo ―ecossistema de conhecimento‖ de maneira a adaptar 

constantemente o plano em resposta ao contexto dinâmico e à posição dos actores. 

Para Rauws, Cook e van Dijk (2015), uma grande parte da dificuldade de adoptar este tipo de plano 

adaptativo é atribuída em parte aos políticos—e à sua dificuldade em limitar o seu poder a um nível 

estratégico, focando-se nas linhas gerais de um plano em vez de na sua implementação detalhada—

mas também aos próprios investidores, que geralmente não se conformam com a ideia da incerteza 

como parte integrante dos projectos. 

Há ainda outras questões relevantes a ter em conta. Em primeiro lugar, até que ponto se pode 

permitir que um plano seja flexível, visto que se todas as acções forem possíveis, deixa de ser 

conceptualmente um plano e destrói-se o seu papel estruturante, estabilizador e sinergético, bem 
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como a sua resistência a pressões externas e internas. Forma-se aqui um conflito relevante sobre os 

compromissos que têm de ser feitos entre a flexibilidade e a robustez de um plano adaptativo. Em 

segundo lugar, a impossibilidade de prever todas as trajectórias possíveis leva a que qualquer 

desenvolvimento de usos torne outros possíveis usos futuros incompatíveis (a menos que, por 

exemplo, se admitam operações de demolição e reconstrução dispendiosas). No entanto se se 

subscrever a ideia da ―dependência de caminhos‖ dos CAS, que implica que em cada momento há 

um número limitado de caminhos de desenvolvimento possíveis, existe até certo ponto o potencial de 

perceber o sentido de evolução. O desafio consiste em monitorizar as tendências com maior detalhe 

para compreender esses sentidos e em não reduzir o campo de possibilidades de decidir de maneira 

diferente no futuro, independentemente de uma decisão tomada anteriormente. 

Outro ponto fulcral consiste em, assumindo que é possível uma concepção do plano mais flexível e 

adaptativa, como pode este reflectir a auto-organização da população e a emergência dessas 

soluções bottom-up que se pretende fomentar, através de um maior envolvimento com a população. 

Para desenvolver um conceito de ―planos inteligentes‖ (Silva et al., 2012), apoiados num maior uso 

das tecnologias de informação e comunicação, seria essencial que estes tivessem cinco 

características: 

1. Memória: a preservação de versões prévias dos planos e imagens da cidade; 

2. Visão: a capacidade de seguir as tendências e simulações para visualizar possíveis alterações; 

3. Capacidade de interacção: colaboração com os actores da cidade para permitir uma participação 

activa, individual ou colectivamente organizada; 

4. Poder auto-explanatório: a apresentação de uma visão da cidade actual e da cidade em 

construção, incluindo o raciocínio por detrás de todas as opções de planeamento tomadas; 

5. Raciocínio: a permissão de contribuições baseadas no pensamento colectivo, de forma a poder 

antecipar impactos de acções privadas ou públicas e eventuais conflitos com a performance do 

plano. 

Na prática, as experiências com planning support systems (Geertman et al., 2017) serão a aplicação 

conceptualmente mais próxima desta evolução. Este tipo de tecnologias resulta numa maior 

interactividade entre planeadores e stakeholders, pretendendo facilitar análises espaciais, partilhar 

informação e contribuir para um processo de design colaborativo. Embora tenha sido demonstrada a 

capacidade dos planning support systems em fomentar o conhecimento entre os participantes 

(Kahila-Tani et al., 2016; Pelzer et al., 2014), a sua fraca adopção é atribuída à dificuldade de 

utilização até pelos próprios profissionais. Também acabam por surgir como um prolongamento de 

alguns dos defeitos da teoria do planeamento colaborativo, quer no equilíbrio de poderes e 

capacidades entre os planeadores e os stakeholders (Goodspeed, 2016), quer na própria escolha dos 

stakeholders envolvidos. Adicionalmente, um sistema diferente de criação de planos não implica que 

estes sejam mais flexíveis ou adquiram formas diferentes da tradicional representação estática a 

duas dimensões. A dificuldade aqui é perceber como ligar a tecnologia ao dinamismo de um plano 

adaptativo e à colaboração com a sociedade para o construir. Também é claro que este tipo de 

projectos, tal como qualquer iniciativa verdadeiramente participativa, só é possível se a administração 
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local aceitar um nível elevado de transparência na partilha de informação e de capacidade de decisão 

com a população (Silva et al., 2012). Mas adoptar processos de planeamento mais incertos implica 

mudanças nas instituições e cria dúvidas sobre os papéis e responsabilidades dos actores 

envolvidos, e das próprias regras a seguir (Bisschops & Beunen, 2018). Não é surpreendente que 

perante a incerteza, as instituições estabelecidas tenham muitas vezes uma tendência para reforçar o 

seu status quo em vez de abraçar as mudanças disruptivas que seriam necessárias. 

2.3.2. Wicked Problems 

Uma preocupação recorrente na investigação de políticas, e mais concretamente no planeamento, é 

a sua dificuldade em lidar com os wicked problems—problemas que interagem com outros, criando 

―sistemas de problemas‖ cuja resolução independente agrava a situação geral—também conhecidos 

como social “messes” (Ackoff in Head & Alford, 2013). 

Este tipo de problemas é caracterizado em maior detalhe por Rittel e Webber (1973) em dez pontos. 

Os wicked problems: 

 não têm uma formulação definitiva (a informação necessária para o definir e compreender 

depende de uma pré-concepção das soluções); 

 não têm uma stopping rule (uma solução definitiva); 

 não têm soluções ―verdadeiras ou falsas‖ mas sim ―boas ou más‖; 

 essas soluções não têm um teste; 

 qualquer tentativa de solução é uma operação ―one-shot‖ (as consequências de uma 

experiência não são reversíveis); 

 não têm um conjunto claro de soluções potenciais (não é possível provar que todas as 

soluções foram identificadas e consideradas); 

 são essencialmente únicos; 

 podem ser sempre considerados um sintoma de outro problema; 

 a resolução do problema depende sempre da maneira como este é formulado; 

 o planeador não tem o direito de estar errado. 

Esta definição surgiu como uma resposta à incapacidade de lidar com as crises urbanas dos anos 

1970, novamente numa oposição ao paradigma da resolução de problemas sociais através de 

soluções impostas e artificiais. Grunau e Schönwandt (2012) apontam adicionalmente que, mesmo 

actualmente, os urbanistas têm a tendência (e pressão) de procurar soluções imediatas e facilmente 

aplicáveis para problemas actuais e criar sucessos a curto-prazo e metas alcançáveis. 

No contexto do planeamento, nota-se um ressurgimento do interesse nesta formulação numa era de 

questões ricas em pluralismo social, complexidade institucional ou incerteza científica, principalmente 

na tentativa de definição de problemas ambientais, mas por exemplo também no caso da habitação 

(Adams, 2011) ou da participação pública (Hartmann, 2012). 

Zellner e Campbell (2015) argumentam que é a complexidade das sociedades humanas que gera 

wicked problems através das interacções e tensões entre interesses individuais e colectivos. Ao 

mesmo tempo é a complexidade que pode fornecer as ferramentas necessárias para criar soluções: 
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organizar o conhecimento existente, aumentar o conhecimento de grupo com informação diversa, 

monitorizar interacções relevantes, e visualizar como essas interacções podem influenciar os 

resultados esperados. Ou seja, uma estrutura analítica para compreender as dinâmicas das 

trajectórias de desenvolvimento e dependência de caminhos através de simulações. 

Sem a compreensão deste tipo de problemas, sem tornar a sociedade consciente das suas 

características e da necessidade de melhoramento, corre-se o risco de perpetuar o planeamento 

numa tentativa de intervir em contextos pontuais e não resolver a situação total. Zellner e Campbell 

(2015) concluem que o âmago da questão não é o planeador não ter direito a estar errado—porque 

as incertezas associadas a problemas complexos não o garantem—mas de ter as ferramentas 

apropriadas para, se algo falhar, as consequências não serem graves e, acima de tudo, ter a 

capacidade de reconhecer o que falhou e aprender com isso. 

2.3.3. Auto-Organização e Informação 

Na revisão de literatura associada à complexidade no planeamento fica clara uma presença 

constante, mas num segundo plano, da referência a um dos aspectos essenciais à noção de auto-

organização dos CAS, nomeadamente a circulação de informação através do sistema. Sawyer (2005, 

p. 26) nota que uma das grandes dificuldades no estudo dos sistemas sociais é que, ao contrário dos 

sistemas naturais, as conexões entre elementos não são fisicamente visíveis. Portanto, a natureza da 

informação trocada entre indivíduos não é facilmente compreensível e ainda é analisada muito 

frequentemente pelo prisma da teoria da acção comunicativa de Habermas (1984) em que se baseia 

a teoria do planeamento comunicativo. 

Innes e Booher (2010, Cap. 6) abordam a precisamente a questão das formas de informação, mas 

referem que muitos tipos de informação interessam ―para além da informação ‗objectiva‘‖, valorizando 

o papel da informação contextual que produz um significado pessoal mais próximo dos intervenientes, 

o que pode ser visto como uma da desvalorização da análise quantitativa e do papel do expert. 

Rauws e de Roo (2015), também referem brevemente que para além das condições para um 

desenvolvimento adaptativo baseado num plano mais flexível, o sucesso (e a razão) para a sua 

existência é a criação de condições para fomentar a capacidade dos actores locais em tomar 

iniciativas, e grande parte destas condições passam por criar um ambiente propício à troca de 

informação. 

Portugali (2000) liga as noções de auto-organização e informação através dos ―mapas cognitivos‖ que 

os indivíduos constroem da sua visão da cidade. Esta representação mental é baseada não só nas 

suas sensações e experiências directas (por uma questão de tamanho das cidades seria muito 

complicado sentir a cidade a todas as escalas), mas também na informação sobre a cidade que lhes 

é transmitida. Na sua concepção de uma cidade auto-organizada, a informação sobre o planeamento 

está disponível para todos os agentes que dela necessitam, tirando partido da facilidade de ligação 

trazida pelas tecnologias de informação e comunicação (tal como referido em Silva et al., 2012). 

Wagenaar (2007) nota que um dos problemas mais comuns da complexidade é a incapacidade em 

perceber o que se passa com a situação em análise, tanto por uma incerteza em como interpretar a 
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informação disponível, como pela distribuição desigual de conhecimento pelos actores no sistema. Só 

que num sistema humano, o desconhecimento não é um evento neutro: tem consequências imediatas 

para o sistema e para as possibilidades de comunicação e cooperação entre os actores. Isto implica a 

essencialidade não só da garantia de que a informação e o conhecimento circulam entre os agentes 

individuais da sociedade, mas também junto das autoridades visto que ―as políticas falham 

precisamente no interface entre o estado e a sociedade, no ponto em que a sociedade responde aos 

policy makers‖ (Wagenaar, 2007, p. 30), e embora existam perigos na relação dos actores civis com 

os agentes políticos em esquemas deliberativos, a questão fulcral é garantir que as iniciativas 

participativas realmente cumprem os critérios que garantam a geração de verdadeiras soluções 

deliberativas. 

Huys e van Gils (2010) resumem muito concretamente: com a criação de um ambiente de circulação 

de informação tão diverso quanto possível, o sistema tem o potencial de se tornar mais inteligente. Se 

tanto os actores como o sistema se tornam mais inteligentes, o conhecimento sobre problemas 

específicos de planeamento e o tipo de soluções para os confrontar pode aumentar. Aumentando a 

participação, permite-se a entrada de novas formas de conhecimento no sistema (conhecimento local 

e prático que por vezes os urbanistas não possuem). Os autores reforçam que o valor de uma 

perspectiva de complexidade está no potencial de oferecer uma compreensão realista dos padrões 

de interacção que provocam enormes dinâmicas. Mais uma vez, a tarefa principal do urbanista é 

aceitar e compreender os mecanismos de co-evolução e criar as condições necessárias para que 

floresça uma inteligência colectiva. Se esta inteligência é de facto usada, já depende da vontade dos 

actores em partilhar a sua informação, e a sua vontade de aprender, mas reforça-se que para os 

indivíduos de uma cidade agirem e se comportarem intencionalmente segundo os seus desejos e 

necessidades, precisam de informação sobre a cidade (Portugali, 2000), ou até, mais 

coincidentemente com a visão que Lefebvre deixou, têm um ―direito informacional à cidade‖ (Shaw & 

Graham, 2017).  

O que se quer salientar com esta discussão, mais do que uma formulação de como mudar as práticas 

de planeamento, é que na base de uma visão complexa de uma cidade é absolutamente essencial a 

circulação de informação a todos os níveis do sistema urbano que permita aos agentes que o 

constituem (individuais ou colectivos) estabelecer colaborações para enfrentar problemas. Por outro 

lado, esta criação de conhecimento pode fornecer ao urbanista (num sentido lato de agente que pode 

tomar decisões para regular o sistema) uma melhor compreensão dos mecanismos da complexidade 

do sistema, das interdependências e múltiplas influências que se podem gerar e consequentemente 

abrir perspectivas sobre sua evolução e sobre a necessidade e o modo como agir sobre o sistema e 

com o sistema. Como tal, analisa-se no capítulo seguinte de que forma as evoluções tecnológicas 

têm mudado a maneira como as cidades têm sido geridas num paradigma de smart cities, e os seus 

efeitos na produção de informação urbana. 
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3. Urbanização da Informação e Habilitação Espacial 

3.1. Smart Cities e Perspectivas Críticas 

Regressando à cidade em si, o interface entre os dados e o meio urbano é mais visível no tópico das 

smart cities. Apesar da multiplicidade de definições, dimensões e indicadores sobre o que na verdade 

constitui uma smart city (Albino, Berardi, & Dangelico, 2015), o termo é usado de forma abrangente 

para acolher um leque de iniciativas e conceptualizações mais específicas da ligação do meio urbano 

com as tecnologias, tais como: cidades digitais, focando no aspecto das tecnologias de comunicação 

para ligar governos, cidadãos e empresas (Ishida & Isbister, 2000); u-city, um ambiente em que 

qualquer cidadão tem acesso a qualquer serviço em qualquer lugar e em que chips e sensores estão 

colocados nos mais variados elementos urbanos (Hwang, 2010); ou cidades inteligentes, ligando 

explicitamente a cidade digital à capacidade de aprendizagem, desenvolvimento tecnológico e 

inovação (Komninos, 2013). 

Söderström, Paasche e Klauser (2014) descrevem o discurso das smart cities como uma narrativa 

construída nos anos 1990, e tornada mais convencional a partir de 2008, principalmente pela IBM, 

como uma campanha de marketing pensada para uma audiência a nível político ou de administração 

das cidades, com a tentativa de prioritização do investimento público em tecnologias de informação. 

Esta narrativa assentava (e assenta) em dois conceitos que não eram propriamente uma novidade no 

planeamento: o já discutido pensamento sistémico e o utopismo. Em primeiro lugar, seria um 

regresso à visão mecanística das cidades, em que a gestão da cidade assenta maioritariamente nas 

novas formas de obtenção de dados, e portanto o seu controlo não estaria dependente de experts do 

estudo urbano, mas experts na sua análise. Nesse sentido, a cidade deixa de ter dificuldades de 

interpretação, passando a falar por si própria através dos seus dados e sistemas. Por outro lado tenta 

passar uma imagem da cidade ―doente‖, com infraestruturas deficientes, população crescente, 

poluição e falta de financiamento (mas nunca problemas que possam ser consequências de posições 

políticas). Representa o lado negativo de uma narrativa entre ―um passado corrompido e um futuro 

perfeito e imutável‖ (Söderström et al., 2014, p. 315), característica do planeamento utópico, mas 

desta vez possível de ser alcançado não com um repensar da forma urbana (como Le Corbusier) mas 

com a sua digitalização.  

O que é certo é que foi esse o termo que acabou por ser adoptado de maneira geral pela comunidade 

académica. Uma definição mais explícita e frequentemente usada é desenvolvida por Caragliu et al. 

(2011) em seis eixos baseados em teorias tradicionais do crescimento urbano: smart economy 

(competitividade regional); smart mobility (economia de transportes e comunicações); smart 

environment (recursos naturais); smart people (capital social e humano); smart living (qualidade de 

vida); smart governance (participação da sociedade nas cidades). Uma smart city seria então uma 

cidade em que os investimentos no capital social e nas infraestruturas de transporte e comunicação 

alimentam um crescimento económico sustentável e uma elevada qualidade de vida, com uma gestão 

sensata dos recursos naturais. 

Na literatura encontram-se duas grandes visões concorrentes do paradigma das smart cities. De um 

lado o significado limitado que dá ênfase à optimização dos aspectos funcionais da cidade, 
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particularmente da sua infraestrutura, através de ferramentas digitais e tecnológicas, e 

maioritariamente associadas a questões específicas como a eficiência energética ou as emissões de 

carbono. Do outro a visão mais ampla que combina não só essa gestão eficiente do sistema urbano 

mas também a produção e troca de conhecimento para alcançar uma maior qualidade de vida (Picon, 

2015).  

No entanto, a narrativa das smart cities é adoptada de maneira muito diferente de iniciativa para 

iniciativa, apoiada em motivos políticos muito diferentes, e a componente humana é apontada como 

largamente ignorada. Hollands é uma das vozes mais críticas perante a exagerada atenção dada à 

tecnologia e aponta para que uma cidade realmente smart tenha que de pensar com o seu ―cérebro 

social e político‖ em vez das suas ferramentas tecnológicas, correndo o risco de um paradoxo em que 

as cidades são ricas em informação mas fazem pouco para ajudar as pessoas a pensar por si 

próprias ou a comunicar entre si (2015, p. 63). Esta ―verdadeira‖ smart city seria feita de iniciativas em 

que as tecnologias teriam um carácter participativo, ―promovendo uma maior inclusão social e 

económica e uma mudança de poder substancial das grande empresas e administrações locais 

empreendedoras para as pessoas e comunidades que constituem as cidades‖ (Harvey, 2012) e como 

forma de ―dar poder aos cidadãos para actuar em problemas urbanos complexos e colectivos‖ (de 

Lange & de Waal, 2013). 

Ressalva-se que há uma grande diferença entre os escassos mas muito discutidos projectos de 

cidades construídas de raíz como Songdo (Coreia do Sul), Masdar (Emirados Árabes Unidos) ou até 

o nunca iniciado PlanIT Valley em Paredes, e as iniciativas pontuais que ocorrem em diversas 

cidades, numa escala mais reduzida, e com tentativas de impacto mais práticas nos processos de 

planeamento e participação pública (Shelton, Zook & Wiig, 2015). No entanto, a maioria da literatura 

relata precisamente como estas iniciativas continuam a ser dominadas pela influência das grandes 

empresas nas administrações e nas suas preocupações económicas e competitivas. Cowley, Joss e 

Dayot (2017), por exemplo, também contestam estas exageradas descrições das smart cities como 

inerentemente top-down e verificam que no Reino Unido uma grande parte das iniciativas na verdade 

estão focadas nos cidadãos. No entanto, reconhecem que o contexto geral das políticas de smart 

cities leva a que esta interacção seja maioritariamente através da provisão de serviços entre as 

autoridades e a população, e muito pouco na exploração de novos processos de participação política. 

Wiig (2016) descreve como em Filadélfia uma parceria ambiciosa com a IBM em que uma aplicação 

de smartphone direccionada para residentes marginalizados pretendia auxiliar na obtenção de 

capacidades relevantes e encontrar emprego, mas cuja racionalidade provinha de um factor de 

posicionamento da cidade num contexto de competitividade económica e não de um imperativo em 

ajudar os cidadãos. A natureza ―auto-congratulatória‖ (Hollands, 2008) da apresentação da iniciativa, 

antes sequer de apresentar resultados revela as fundamentais diferenças usuais entre a retórica da 

administração local e os verdadeiros impactos sociais causados, uma crítica comum também 

corroborada por Thomas et al. (2016), em que a inquirição da população revelou um claro 

desfasamento entre as principais preocupações dos cidadãos e a sua visão do que a sua noção de 

smart city pretende resolver. A maioria dos participantes apontavam a pobreza urbana e a 
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desigualdade como os factores considerados mais urgentes, ao contrário da melhoria da 

infraestrutura e de transportes mais rapidamente associavam ao conceito. 

Existe no entanto algum potencial identificado para contrariar este status quo. Particularmente os 

sites de redes sociais têm tido um papel importante para organizar manifestações espontâneas em 

locais públicos que não seriam tão concebíveis nos mais formais processos de participação e 

colaboração, desde o(s) movimento(s) Occupy, às manifestações da Primavera Árabe (Miller & 

Nicholls, 2013), ou protestos contra a especulação imobiliária nos centros urbanos, incluindo em 

Lisboa (Esquerda.net, 2018). Com o reavivar dos movimentos do ―direito à cidade‖ (Harvey, 2012) e a 

sua adaptação à urbanização da informação (Shaw & Graham, 2017), o ponto fulcral levantado é 

como utilizar as tecnologias para criar novas colaborações entre habitantes da cidade e governos, 

com interesses muitas vezes não-concidentes, para resolver questões de preocupação comum (de 

Lange & de Waal, 2013). Significa também estudar as dinâmicas existentes nos diversos contextos 

urbanos, as suas estruturas espaciais e socio-económicas de forma a habilitar as comunidades 

urbanas a enfrentar esses desafios. Ao contrário da argumentação tecnocrática, a ―revolução urbana 

que se esboça não pode ser reduzida a um mero plano de equipar a cidade com ferramentas digitais‖ 

(Picon, 2015, p. 11), pois sem pessoas capazes de utilizar e beneficiar da informação que produzem, 

esta concepção de smart city torna-se inerentemente limitada. 

3.2. Dados, Informação e Conhecimento 

Em primeiro lugar, considera-se relevante dar conta de algumas considerações de carácter mais 

epistemológico quanto aos conceitos associados aos ―dados‖ (data). É um termo já utilizado na 

ciência desde o século XVII para definir informação que se assume como factual. Actualmente, usa-

se como referência para informação que é obtida através de alguma forma de medida, ou informação 

no seu estado mais abstracto na construção de significado (Graham & Shelton, 2013). São o ―material 

em bruto‖ produzido pela abstracção do mundo em categorias, medidas e outras representações 

como ―números, caracteres, símbolos, imagens, sons, ou até um espaço vazio‖, que servem de 

fundação para criar informação e conhecimento. Kitchin (2014a) apresenta várias classificações de 

dados quanto às suas características, podendo estes ser:  

 Quantitativos (numéricos, descrevendo as propriedades físicas de um fenómeno ou para 

categorizar as suas características não-físicas), ou qualitativos (e.g., textos, imagens, vídeos, que 

perdem muito do seu valor quando convertidos em dados numéricos); 

 Estruturados (organizados num modelo definido e facilmente processados, analisados, 

combinados ou visualizados); semi-estruturados (com um modelo perceptível mas flexível e 

vagamente definido, difícil de relacionar), ou não-estruturados (geralmente dados qualitativos, em 

que cada elemento pode ter um formato específico que pode variar ao longo do modelo); 

 Capturados (através de uma medição directa e propositada), exhaust data (produzidos por um 

sistema mas como output secundário da sua actividade) ou derivados (obtidos através do 

processamento e análise de outros dados); 



19 

 Primários (dados gerados por um investigador com métodos da sua autoria), secundários (dados 

gerados mas tornados disponíveis para que outro(s) possam reutilizar e analisar) e terciários 

(derivados como contagens, categorias e resultados estatísticos); 

 Indexáveis (com identificadores únicos, que permitem a sua pesquisa e ligação), de atributos (que 

representam aspectos de um fenómeno), ou metadata (dados sobre dados). 

Os dados podem ser transformados em informação, que pode ser transformada em conhecimento, 

que por sua vez pode ser transformado em sabedoria, num processo que adiciona organização, 

significado e valor ao revelar relações e verdades sobre o mundo (Figura 3.1). As próprias diferenças 

entre os conceitos e as maneiras como eles se transformam e esse significado é alcançado são alvo 

de estudo, como base na ciência da informação (Zins, 2007). 

Embora os dados possam ser vistos como uma entidade neutra, sem qualquer atribuição de 

significado e poder em si até serem utilizados, há diversas considerações menos pacíficas 

levantadas. Enquanto muitos dados são relativamente inócuos, como a medição de fenómenos 

ambientais, há outro tipo de recolhas, particularmente quando se tratam de dados pessoais, que são 

conflituosos em relação à sua privacidade, controlo e categorização social. Com a facilidade de troca, 

partilha ou venda de dados, cada vez tem sido mais reforçada a necessidade de legislação sobre a 

protecção de dados e a privacidade, e mesmo no contexto da investigação científica tem sido 

atribuída grande atenção a avaliações éticas quanto ao uso dos dados e as suas implicações (como é  

exemplo o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados dando resposta à necessidade de 

transposição da correspondente Directiva Europeia). 

 

6Figura 3.1. A pirâmide dados-informação-conhecimento-sabedoria. 

Uma outra preocupação está relacionada com o seu contexto político e económico. Que dados são 

recolhidos, como são analisados, usados e contextualizados quebram com a noção da sua 

imparcialidade. Os produtores de dados têm de considerar a opinião política e pública, considerações 

éticas, o ambiente regulatório e o seu financiamento, logo à partida atribuindo uma dimensão humana 

à sua criação. Para o poder político, as decisões têm de ser tomadas sobre como criar o ambiente em 

que os produtores e utilizadores de dados trabalham e de que forma este se relaciona com as suas 

próprias agendas, prioridades e modos de governação. Podem também ser um meio de providenciar 

uma defesa para legitimar decisões que levantem preocupações éticas, transferindo a 

responsabilidade para a informação obtida. O sector empresarial, por exemplo, vê os dados como um 
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bem valioso, que se tem de proteger através da propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo 

explorado para fins lucrativos. O controlo da produção e do acesso aos dados pode ser portanto uma 

batalha por uma fonte de poder sob a forma de conhecimento e ―um meio através do qual as 

pessoas, os fenómenos e os territórios podem ser analisados e regulados‖ (Laurialt in Kitchin, 2014a). 

Estas questões tornam-se ainda mais relevantes quando os avanços nas formas e fontes de captura 

tornam a sua obtenção tão ubíqua que o discurso dominante passa de simplesmente data para big 

data. 

3.2.1. As Promessas e os Perigos dos Big Data 

A definição mais comum de big data refere-se às suas características, particularmente a usual 

referência aos ―3 Vs: Volume, Variedade e Velocidade‖, que sublinham a sua dimensão e dificuldade 

de utilização: a grande capacidade tecnológica necessária para os processar, armazenar, manipular e 

analisar, mas simultaneamente implícito o seu impacto, tanto na forma como analisamos a 

informação como nas maneiras como compreendemos e organizamos a sociedade, e novas 

maneiras de estabelecer ―verdades‖ (Graham & Shelton, 2013). Thakuriah, Tilahun e Zellner (2017, p. 

11) descrevem os big data como o espectro alargado de dados gerados através de transacções, 

operações, planificações e actividades sociais que não foram especificamente concebidas para 

investigação, e têm emergido como resultado de inovações tecnológicas, institucionais, sociais e 

empresariais. Num contexto urbano têm sido associados principalmente aos sensores como objectos 

físicos que capturam movimentos ou acções (como câmaras de vigilância, o tracking de movimentos 

e utilizações dos smartphones, transacções comerciais, detecção automática de passagem de 

veículos ou de interacção/proximidade entre veículos e pessoas muito relevante na condução 

autónoma, etc.) e dados gerados através das redes sociais, num contexto mais qualitativo e pessoal 

de recolha de textos ou imagens e vídeos. Geralmente capturam então o que é fácil recolher 

automaticamente e ―em bruto‖, quase sempre sem a própria consciência individual de que esses 

dados estão a ser produzidos e armazenados, criando o conceito de ―cidadão como sensor‖ 

(Goodchild, 2007). 

Kitchin (2014a) adiciona ainda aos ―3 Vs‖ que estes dados são exaustivos (tentando capturar uma 

população completa), com resolução alta, com índices únicos para identificação, relacional (tendo 

campos em comum que permitem juntar diferentes datasets) e flexível, quer podendo ser extensível 

(adicionando novos campos), como escalável (com possibilidade de expandir em tamanho 

rapidamente). Muito importante de salientar é exactamente esta dimensão temporal e à escala do 

indivíduo (comparativamente por exemplo com os censos, que têm também um volume de dados 

muito elevado, mas recolhidos muito menos frequentemente e cujos resultados são agregados em 

áreas). Como exemplo, Batty (2013b) refere o seu trabalho com os dados do sistema de transportes 

públicos em Londres, em que são registadas 8 milhões de viagens por dia através dos cartões 

individuais de transporte, e como isto permite um foco de estudo muito mais direccionado para 

movimentos e mobilidades do que o uso do terreno e o funcionamento a longo prazo da cidade. Isto 

não significa que a análise tenha de ser feita em pequenos intervalos de tempo, mas sim o alargar de 

opções para escolher o horizonte temporal mais adequado. 
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O uso destas enormes quantidades de dados na investigação científica tem demonstrado implicações 

sérias, tendo mesmo sido defendido como um ―quarto paradigma da ciência‖. Num certo contra-

senso, isto significa um retorno ao empiricismo, com a tentação de alcançar um domínio inteiro e uma 

resolução completa, não necessitando de teorias e modelos à priori e fazendo os dados ―falar‖ para 

revelar padrões e relações cujo significado transcende o conhecimento contextual associado a 

disciplinas específicas (Kitchin, 2014b). Este tipo de pensamento é criticado como uma ―arrogant 

undercurrent in many Big Data debates where other forms of analysis are too easily sidelined. Other 

methods for ascertaining why people do things, write things, or make things are lost in the sheer 

volume of numbers‖ (boyd & Crawford, 2012, p. 666), reavivando a fractura entre os investigadores 

qualitativos e quantitativos.  

Existe uma necessidade de assumir que os big data têm dificuldades em lidar com o social 

(novamente, as pessoas são imprevisíveis e os sistemas humanos são complexos); com o seu 

contexto (só recolhem informação sobre um fenómeno e não tudo o que o rodeia); potencialmente 

demonstram mais falsas correlações; em si não resolvem problemas sociais; e escondem os valores 

dos seus produtores e analistas (Bollier, 2010). Para os investigadores poderem produzir informação 

valiosa, mas têm de ser devidamente contextualizados com teorias e informações para extrair 

conhecimento dos padrões evidenciados (Crampton et al., 2013), para além duma clara constatação 

crítica das suas limitações, sobre como foram recolhidos e qual o conhecimento aplicado para 

explicar os resultados. Reconhece-se que deste prisma a investigação não é ideologicamente neutra, 

mas enquadrada explicitamente nas aspirações e intenções dos investigadores ou nos interesses das 

entidades financiadoras, e que isso se pode traduzir nas várias formas de acção que daí resultam 

(Kitchin, 2014b, p. 9). 

Como uma última questão coloca-se precisamente a posse e o acesso, num quadro legal ainda em 

constante mudança e adaptação. Enclausurados no sector privado, os big data agravam ainda mais o 

ciclo de posse e aplicação da informação como vantagem competitiva para maximizar produtividade e 

lucro, já descrito por Castells (1996, p. 77-78), usando essa informação para monitorizar e melhorar a 

sua eficiência interna, para além de obter maneiras cada vez mais eficazes de identificar novos alvos 

e mercados. Na posse dos governos, sob um mantra de confiança social, há um risco de profiling e 

vigilância com base em estereótipos e nas actividades dos cidadãos (Van Dijck, 2014). Richards e 

King (2013) mencionam mesmo os ―três paradoxos de big data‖: enquanto a informação privada é 

recolhida pervasivamente, a maneira como é usada está envolvida em segredo legal e comercial 

(Paradoxo da Transparência); enquanto os evangelistas dos big data mencionam as imensas 

potencialidades para a população, ignoram que envolve identificação às custas da identidade 

individual e colectiva (Paradoxo da Identidade); e enquanto a narrativa é caracterizada pelo poder de 

transformar a sociedade, a posse dos dados tem um efeito efectivo de poder conferido aos governos 

e às empresas em vez dos indivíduos (Paradoxo do Poder). 

3.2.2. A resposta do movimento Open Data 

Neste contexto surge um crescente interesse pelas iniciativas de open data (dados abertos), 

referentes a ―data that anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at 
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most, to requirements that preserve provenance and openness)‖ (Open Knowledge Foundation, 

2017), partilhando a base ideológica de outros conceitos associados ao termo open (e.g. open source 

em relação a software, open research ou open access para resultados de investigação ou 

publicações científicas). A abordagem mais comum dos governos na aplicação destas iniciativas 

passa pela disponibilização da informação através de um portal online. 

A União Europeia tem assumido um papel muito proactivo no estudo, divulgação e legislação de 

abertura de dados no sector público. Providencia, por exemplo, um European Data Portal, que agrega 

dados provenientes de variados portais dos países da UE, incluindo a nível nacional o Portal de 

dados abertos da Administração Pública dados.gov, o Portal de dados abertos de Lisboa e o Sistema 

Nacional de Informação de Ambiente. Portugal está, no entanto, numa posição muito atrasada no 

desenvolvimento de políticas de dados abertos em relação à média europeia (European Data Portal, 

2017, Figura 3.2). As maiores críticas apontadas dizem respeito à falta de coordenação entre 

sectores, a falta de iniciativas no contexto local, aos baixos impactos do uso dos dados abertos por 

falta de qualidade nos disponibilizados (especialmente no contexto social). 

 

 

7Figura 3.2. Alguns parâmetros de avaliação da política de open data portuguesa (European Data Portal, 2017). 

As motivações apontadas para a abertura dos dados provenientes de iniciativas com fundos públicos 

incluem um maior retorno desse investimento, a criação de valor através dos seus outputs, 

proporcionar dados para os decisores políticos resolverem problemas complexos e o envolvimento 

dos cidadãos e da sociedade na análise de grandes quantidades de dados. Uma nova proposta de 

revisão da directiva europeia encontra-se em discussão para responder às barreiras ainda existentes 

enunciadas como a falta integração de dados gerados pelo sector dos transportes e outras 

infraestruturas, bem como de investigação resultante de financiamento público; a falta de inclusão de 
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dados temporalmente mais dinâmicos; o facto de muitos organismos continuarem a cobrar custos 

muito acima do necessário para partilhar os seus dados e as parcerias muitas vezes formadas com o 

sector privado para retirar valor extra dos seus dados. 

Academicamente, estas políticas são observadas de uma maneira menos optimista, e sendo uma das 

faces da tentativa das smart cities em corresponder aos seus componentes de smart people e smart 

governance, acaba por partilhar algumas das suas críticas. Kitchin (2013) refere as preocupações 

quanto à neoliberalização e mercantilização dos serviços públicos como open data serem usados 

para fornecer dados para a criação de aplicações por parte de empresas do sector privado, 

aumentando a desigualdade económica em vez de a suprimir. Esta visão também é desenvolvida po 

Janssen (2012), destacando a diferença conceptual entre as motivações dos open data 

comparativamente ao movimento do ―direito à informação‖ e do acesso ao governo como direito 

fundamental. Reforça que um discurso focado na inovação económica como veículo para a 

transparência causa o risco de uma ―ilusão de transparência‖ quando na verdade pode estar a 

agravar a desigualdade referida por Kitchin, por meio de uma não muito visível forma de valorização 

das empresas. 

Outro ponto fulcral implica a ilusão de que a abertura do acesso aos dados implica primeiramente que 

os organismos públicos estão prontos para abraçar processos mais abertos e considerar mais 

facilmente influências e visões construtivas externas, abdicando de algum poder de controlo em favor 

dos cidadãos em geral. Sieber e Johnson (2015) notam que as iniciativas de open data podem 

assumir várias formas e que da sua natureza depende se os dados são usados como uma simples 

provisão ou como meio de criar uma governação verdadeiramente aberta. O grau de sucesso desta 

interacção depende do envolvimento das duas partes no processo em igual medida, não se limitando 

nem ao papel do governo como impulsionador de concursos de desenvolvimento de aplicações, nem 

ao cidadão como produtor de dados, até uma visão participativa em que tanto governos como 

cidadãos contribuem e colaboram bilateralmente (Figura 3.3). 

Uma perspectiva centrada na complexidade, leva-nos à noção de feedback. Não interessa 

simplesmente que a comunicação flua num sentido apenas mas espera-se e activamente solicitam-se 

contributos com base na divulgação dos dados, aprendendo com os inputs da população. Mas na 

realidade, as estruturas de poder têm a tendência de evitar divulgar alguns dos seus dados, por 

receio que estes levantem questões que resultem num criticismo da governação. Portanto, muitas 

vezes os dados abertos limitam-se a dados relativamente ―inócuos de ser publicados, e não dados 

que possam incitar uma reacção da população‖ (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012). 
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8Figura 3.3. As classificações de iniciativas de open data (Sieber & Johnson, 2015). 

3.3. A Cidade Espacialmente Habilitada 

O que distingue a compreensão e participação nas cidades e nos processos de planeamento urbano 

de outras áreas de governância mais gerais é o seu carácter profundamente espacial. Esta nuance 

significa que para além de ter acesso à informação e poder para influenciar os processos de decisão, 

o cidadão idealmente deverá ter um certo nível de habilitação e de cognição espacial (Portugali, 

2012), em referência à capacidade individual de usar informação espacial e tecnologias de 

localização para melhorar a maneira como interagem com o espaço e outros indivíduos ou elementos 

presentes no mesmo espaço e à capacidade de compreender e de entender a territorialidade dos 

fenómenos. Por extensão, numa sociedade ―espacialmente habilitada‖, variadas formas de 

informação espacial estão disponíveis para os governos, cidadãos e empresas poderem organizar as 

suas actividades e informações (Williamson et al., 2011). 

Retomando o argumento que uma cidade não pode ser considerada verdadeiramente smart a menos 

que as soluções urbanas baseadas em novas tecnologias também contribuam para o 

empoderamento da população, esta possibilidade abre-se quando a normalização do uso de 

tecnologias digitais que fazem uso da geolocalização (quer para encontrar rotas para alcançar um 

destino, contratar um serviço de transporte que se encontre nas proximidades ou marcar o local onde 

foram obtidas determinadas fotografias publicadas em redes sociais), desenvolvem de uma forma 

quase inconsciente este exercício mental de percepção espacial do indivíduo em relação à sua 

envolvente. Isto pode significar uma aprendizagem muito mais intensiva que o apoio na própria 

memória em relação aos locais, ou o recurso a mapas físicos e estáticos. Através desta 

desmaterialização, em que o espaço pessoal se torna num local potencial para capturar e partilhar 

eventos, e a importância crescente da sociedade digital, em que a geolocalização é um componente 

chave das redes sociais (Roche, 2014), os cidadãos tornam-se sensores (Goodchild, 2007), mas isso 

não implica que sejam necessariamente sensores passivos. 

Em segundo lugar, é necessário que existam ambientes apropriados para a partilha de informação 

espacial, e inclusivamente standards uniformizados sobre as características dessa informação para 

ser mais facilmente analisada e usada por outros cidadãos, notando aqui alguns esforços académicos 

para salientar o difícil caminho para alcançar este objectivo a nível global (e.g., Rajabifard & Coleman, 
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2012), mas que num contexto local será aparentemente mais concebível pelo menor número de 

utilizadores e organizações envolvidas. 

Portanto a concepção de uma verdadeira cidade fomentadora da inteligência colectiva só é possível 

através da ―colecção, actualização, análise, representação e comunicação de informação temporal e 

espacial‖ (Roche, 2016) e esta informação deve ser considerada pelas organizações acima de tudo 

como um bem comum, e torná-la mais facilmente disponível—voltando ao conceito de open data—

para estimular a sua propagação e uso. Esta visão conduziria à criação de um espaço híbrido entre o 

físico e o digital, onde a distância é vencida pelas comunicações e transacções entre cidadãos e 

locais afastados, enquanto a distância temporal é vencida pelo acesso a informações de eventos 

passados, providenciando ―ferramentas para revisitar o passado ou até capturar pequenas visões de 

um futuro‖ (Roche et al., 2012). É fácil imaginar que esta informação incluiria um detalhe imenso 

sobre a estrutura física da própria cidade, os usos dos seus edifícios, os fluxos de pessoas, materiais 

e energia através das suas infraestruturas, criando uma visão completa e em tempo real da cidade. 

Mesmo que o conhecimento produzido pela análise destes valores e localizações exactos e 

quantificáveis seja indubitavelmente valioso, corre-se o risco de estar (mais uma vez) a reduzir a 

cidade às suas componentes mensuráveis. Um desafio está também em expandir esta noção de 

informação espacial de maneira a explorar as noções de space-place (espaço físico, euclidiano, 

absoluto vs. representações mais subjectivas de lugares mentais, que no entanto não deixam de ter 

uma identidade espacial, que permite distingui-los de outros lugares [Roche, 2014]), e já discutida por 

Graham (1998). Estas construções e narrativas mais pessoais e difusas requerem outras práticas e 

outros tipos de mapas, mas são essenciais para a inteligência colectiva que se ambiciona, num 

âmbito colaborativo, de produção e leitura conjunta, de comunidades participativas, do paradigma da 

complexidade em que a cidade é tanto uma visão individual como uma construção colectiva e o acto 

da criação de um mapa é a emergência de uma consciência comum entre stakeholders para a 

identificação ou abordagem de uma situação. A dimensão narrativa assume um papel fulcral pois ―o 

mapa conta a história da cidade aos que o fazem (...) como se mapear fosse o meio através do qual a 

smart city atinge uma auto-consciência, através de todos os que contribuem para o seu 

desenvolvimento. O mapa permite que a inteligência espacial da cidade se represente ela própria, 

para ela própria‖ (Picon, 2015, p. 136). 

Na base de todas estas formas de participação e colaboração estão conceitos como a Informação 

Geográfica Voluntária ou os SIG participativos e demais conceitos associados (Sieber, 2006). A 

literatura que discute este tipo de projectos é extensa e sai do âmbito desta dissertação, focando já 

numa perspectiva mais prática de formas de colaboração e participação. O que se pretende salientar 

é que para promover o potencial de interacção dos cidadãos neste tipo de colaborações há que 

primeiro começar pelo conceito mais básico, pela existência e disponibilidade de informação urbana 

como open data. 

No contexto de Lisboa, a disponibilização de informação urbana deu novos passos com a criação do 

portal de dados abertos, no seguimento de iniciativas em muitas outras cidades. Como é claro, 

apenas parte da população é capaz de explorar o tipo de dados em bruto que normalmente são 
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publicados. Para muitos, a transformação desses dados em informação usável tem de envolver uma 

formatação, ou uma forma de visualização que os torne capazes de a ler, interpretar e extrair valor 

(Gagliardi et al., 2017). É desta necessidade que nasce um novo papel, o do civic hacker, como 

cidadão tecnologicamente competente e civicamente comprometido com desafios urbanos (Carvalho 

& Maia, 2016; Townsend, 2013). Particularmente quando os próprios urbanistas muitas vezes têm 

limitações na capacidade de lidar com alguns tipos de dados (Kitchin, Lauriault, & McArdle, 2015), o 

papel interventivo destes civic hackers nos portais de dados abertos pode ser importante na 

colaboração com organizações locais ou cidadãos menos espacialmente habilitados (Shrock, 2016), 

evitando que o modelo ceda às diversas preocupações levantadas. 

Com o potencial de se tornar numa das ferramentas mais visíveis da interacção do sector público 

com a população, é inevitável analisar o estado actual do portal de dados abertos de Lisboa, 

enquadrando o seu desenvolvimento comparativamente a outros portais que têm surgido 

internacionalmente. 
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4. Portais de Dados Abertos 

4.1. Exemplos Internacionais 

Tendo em conta a sua criação mais recente em comparação com as iniciativas de âmbito nacional, a 

literatura focada nos portais de dados abertos especificamente a nível municipal é escassa. O 

European Data Portal produziu já dois relatórios sobre open data nas cidades, em que o segundo se 

centra em Lisboa e outras sete cidades (Berends, Carrara, & Vollers, 2017), mas maioritariamente 

descrevem as iniciativas e os seus pontos positivos, sem aprofundar as barreiras para além do que já 

foi mencionado para o contexto de open data no geral. 

Thorsby et al. (2016) analisam o conteúdo dos portais de dados abertos nas cidades americanas e 

concluem que tanto a informação disponível como a maneira como é apresentada varia 

consideravelmente, e que muito poucos incorporam mecanismos para avaliar os efeitos e a 

interacção com a população, uma recorrente e transversal crítica aos diversos portais. Novamente 

reforçam que embora estes portais possam melhorar o funcionamento do governo, aumentar o 

conhecimento dos cidadãos e fomentar o desenvolvimento económico através do uso da informação, 

também as cidades, à semelhança dos governos nacionais, dão prioridade ao último aspecto. 

Também sublinham a importância de criar alguns standards que orientem o tipo de dados que devem 

ser publicados pelos governos locais, mas para além de um ranking construído para as cidades 

americanas (Open Knowledge Foundation, 2018), poucas indicações existem neste sentido. 

Em exemplos mais específicos, Kassen (2013) dá conta de algumas iniciativas a partir do portal da 

cidade de Chicago, em que grupos de cidadãos tinham desenvolvido plataformas para motivos tão 

variados como a divulgação das interacções entre a cidade e os diversos lobbies (Figura 4.1.), 

discussões e votações de ideias pelas comunidades, ou um arquivo digital da história dos bairros da 

cidade. 

 

9Figura 4.1. Plataforma de divulgação de lobbies em Chicago (chicagolobbyists.org) 

Na cidade de Edmonton, Corbett, Templier e Takeda (2018) demonstram o uso dos dados do seu 

portal muito frequentemente em artigos de jornais ou revistas, mas salientam que foram necessários 

quatro anos desde a implementação da iniciativa para que estes benefícios em termos informativos 
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se tornassem visíveis e substanciais. Acrescentam que a necessidade de um compromisso a longo 

prazo é essencial e não deve ser afectado pelas mudanças nos líderes políticos.  

Mas o magnum opus dos portais de dados abertos é o da cidade de Nova Iorque, que para além de 

conter 2,105 datasets inclui dados analíticos do site, um formulário de sugestão e uma lista dos dados 

removidos com uma explicação, para além de dezenas de aplicações, visualizações e interpretações 

contribuídas pelos utilizadores (Figura 4.2.) com base nos dados publicados (Okamoto, 2016). 

 

10Figura 4.2. Visualizações criadas por utilizadores do portal NYC Open Data (data.beta.nyc/showcase). 

Na Europa, os primeiros best cases apontados pelos relatórios do European Data Portugal incluem 

Amsterdão, Berlim, Estocolmo (só disponíveis nas línguas maternas do país), Barcelona (muito 

focados em colaborações com escolas) e Londres (que tal como o portal de Nova Iorque é 

particularmente rico em visualizações e análises dos dados). 

4.2. Portal de Dados Abertos de Lisboa 

Em Lisboa, o Portal de Dados Abertos foi lançado em Fevereiro de 2016 numa parceria entre o 

Município de Lisboa e a NOVA IMS. Utiliza a plataforma CKAN (criada pela Open Knowledge 

Foundation), tal como o agregador European Data Portal e outros portais de cidades pela Europa. 

Na ausência de um plano publicado para 2018, o único documento de referência encontrado para 

obter informação sobre o portal foi o Plano de Dados Abertos de Lisboa 2017. Este documento 

posiciona a abertura de dados ―no pressuposto que a informação produzida pelos serviços, empresas 

do universo municipal e por outros atores que exercem atividade na cidade e sobre ela produzem um 
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manancial de informação relevante, deve ser disponibilizada, sempre que possível, de forma livre a 

todos os que dela necessitem, gerando transparência, envolvimento dos cidadãos, melhores serviços 

e desenvolvimento económico‖ (CML, 2017, pp. 1-2). 

Numa fase inicial a informação disponibilizada consistia maioritariamente na reutilização do que já se 

encontrava publicado nos anteriores (e ainda existentes) portais Lisboa Interativa e Geodados, mas a 

sua criação ―permitiu alargar o âmbito da informação (...) para integrar conjuntos de dados 

provenientes de entidades externas‖ (CML, 2017, pp. 5). Em Janeiro de 2017 existiam 357 conjuntos 

de dados, 20 parcerias estabelecidas e 4 novas em preparação, 11 destas já com dados publicados. 

Em Maio de 2018 contava com 337 conjuntos de dados e 13 organizações com dados publicados 

(Figura 4.2). 

 

11Figura 4.3. Página inicial do Portal Lisboa Aberta (acedido a 02/05/2018). 

4.2.1. Análise de Conteúdo 

Como já referido, não existem propriamente definições claras sobre que tipos de dados devem estar 

disponibilizados no portais de open data (para além de tantos quanto possível, segundo as 

orientações de ―open by default‖), devendo essa decisão ser adaptada consoante as necessidades e 

interesses dos cidadãos. A abordagem efectuada aqui tem portanto uma natureza meramente 

exploratória dos dados que estão disponibilizados no portal e classificados por organizações, temas e 

formatos (Tabela 4.1). 

Como constatações iniciais, não surpreendente o facto da maioria dos dados serem fornecidos pela 

própria CML e pelo INE, sendo os dados externos uma clara minoria. Em segundo lugar, a temática 

mais representada referir-se a Economia e Inovação vai de encontro às críticas comuns de ser este o 
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foco prioritários dos dados abertos, relegando para um segundo plano os dados de questões como o 

ambiente, a habitação ou a mobilidade. Em termos de formatos, há que notar que para a publicação 

de spreadsheets as boas práticas recomendam o uso de um formato não-proprietário como o CSV ao 

contrário dos formatos XLS e XLSX que são utilizados. 

Focando mais particularmente nos dados georeferenciados, com a dimensão espacial a ser essencial 

na discussão desta dissertação (portanto nos 204 datasets em formato GEOJSON) verifica-se que 

todos são responsabilidade da CML. Em primeiro lugar nota-se que o acesso directo aos ficheiros 

pode ser feito no portal de dados abertos, mas para aceder às visualizações espaciais somos 

encaminhados para o portal de Geodados mantido em paralelo (Figura 4.3). À partida isto não 

constitui um problema sério, mas pode demonstrar um certo carácter do portal de dados em funcionar 

como uma plataforma virada para o desenvolvimento de aplicações e não de provisão de informação, 

como já apontado anteriormente como crítica comum na literatura.   
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1Tabela 4.1. Número de datasets no Portal Lisboa Aberta, por organizações, temas e formatos . 

Organizações 

CML 248 

INE 50 

Transporlis 9 

Turismo de Portugal 5 

IPMA 5 

Associação de Turismo de Lisboa 4 

Instituto Hidrográfico 3 

Lisboa E-Nova 2 

GEBALIS 2 

EDP 2 

SRU Ocidental 1 

EGEAC 1 

Temas 

Economia e Inovação 72 

Cultura e Património 40 

Ambiente 35 

Mobilidade 34 

Habitação e Desenvolvimento 30 

População 24 

Educação 24 

Gestão Urbana 22 

Turismo e Lazer 21 

Outros Equipamentos 15 

Informação Base e Cartografia 12 

Administração Pública 11 

Desporto 9 

Formatos 

GEOJSON 204 

XLSX 47 

XLS 35 

JSON 16 

SHP 15 

PDF 14 

Outros 28 
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A maior parte dos dados em si diz respeito a localizações de actividades económicas separadas por 

tipo e colocadas em datasets diferentes, muitos deles só com um reduzido número de elementos, o 

que aumenta bastante o número de dados publicados e a dificuldade de navegar o portal. Alguns 

dados encontrados que possivelmente revelam mais algum potencial para estudar as dinâmicas da 

cidade incluem o recenseamento comercial (que no entanto não apresenta dados após o ano 2010), 

as ocupações temporárias de espaço público ou os processos e alvarás de obras. 

 

12Figura 4.4. Visualização no portal Geodados (acedido a 02/05/2018). 

Ainda no âmbito espacial, deixa-se uma última nota de relevo quanto à presença de alguns dados 

com um carácter mais textual, como a toponímia das ruas, ou a descrição histórica de locais 

associados à cultura e ao património. Embora não sejam estes os dados que mais rapidamente são 

associados a este tipo de portais, defende-se que estes cumprem na perfeição o objectivo de 

aumentar o conhecimento sobre a cidade. 

4.2.2. Plano de actividades 

O plano de actividades traça cinco iniciativas principais a desenvolver durante o ano de 2017. Embora 

a maioria delas ainda não se encontrem implementadas, destacam-se alguns dos objectivos que se 

consideram mais relevantes para a evolução deste portal. 

1. Melhorar o interface do Portal de Dados Abertos. 

Algumas das tarefas necessárias para aproximar o portal dos casos mais desenvolvidos que se 

discutiram anteriormente parecem estar bem definidas, nomeadamente incluir a lista dos dados 

mais descarregados, APIs mais utilizadas e grupos mais consultados, o fórum do portal, um 

espaço para divulgar aplicações desenvolvidas com base em dados do portal e fundamentalmente 

implementar a interoperabilidade entre diferentes conjuntos de dados e de fontes diferentes. 

2. Desenvolver os conjuntos de dados mais relevantes para os utilizadores do Portal de Dados 

Abertos. 
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Não é claro como são definidos quais os dados mais relevantes (se por número de visualizações e 

downloads, se por feedback obtido), mas destaca-se a perspectiva de inclusão de alguns dados 

mais temporalmente variáveis como a agenda cultural, a agenda desportiva, e dados sobre ―eco-

ilhas, vidrões e ecopontos‖ (incluindo capacidade e níveis de enchimento fornecidos via 

aplicação). 

3. Incrementar a publicação e a qualidade dos dados com origem nos serviços da CML e universo 

municipal. 

Nesta iniciativa fundamentalmente destaca-se o objectivo ambicioso de implementar o ―Open by 

default‖ para os dados produzidos pela CML, ou seja, todos os dados produzidos tornar-se-iam 

abertos, na ausência de preocupações de segurança e privacidade. 

4. Incrementar a publicação de dados sobre Lisboa provenientes de entidades externas ao 

município. 

Destaca-se o esforço para estabelecer mais parcerias com dados relevantes (particularmente 

contadores de tráfego nas entradas e saídas de Lisboa, certificados energéticos emitidos na 

cidade) 

5. Promover a reutilização dos dados. 

Relevantes aqui as acções de divulgação do portal junto da comunidade educativa e o objectivo 

de lançar concursos para para desenvolvimento de aplicações/casos de uso de dados do portal 

destinados à comunidade académica. 

4.3. O Potencial do Portal de Dados Abertos 

O Plano de Dados Abertos, apesar de ainda não ter sido actualizado para 2018 e de grande parte dos 

seus objectivos não estarem ainda implementados, demonstra pelo menos um sério compromisso e 

esforço de desenvolver a plataforma. Existe um reconhecimento da necessidade de melhorar a 

ligação entre conjuntos de dados de fontes diferentes, de efectuar melhorias técnicas no portal que 

potencialmente serão valiosas na interacção com os utilizadores e de procurar disponibilizar cada vez 

mais dados. No entanto, considera-se relevante apontar alguns aspectos mais preocupantes perante 

a concepção dos dados abertos discutida e no seu contributo para a habilitação espacial dos 

utilizadores. 

Em primeiro lugar, mesmo tendo em conta a natureza quase estática da grande maioria dos dados 

disponibilizados, salvo algumas excepções não são mantidas versões prévias após a sua 

actualização, o que em alguns casos pode ser relevante para explorar a dimensão temporal da 

evolução de um fenómeno. Numa eventual inclusão de dados com muito maior variação temporal 

seria frutífero manter algumas versões numa perspectiva de construção de um histórico. 

Em segundo lugar, o facto de algum do conteúdo disponível no portal de dados, não ser ter grande 

usabilidade. Como exemplo, os recursos fornecidos pela Associação de Turismo de Lisboa são 

simples spreadsheets que compilam algumas estatísticas simples como a capacidade total de 

alojamento ou as taxas de ocupação médias. Neste formato, dificilmente são relacionáveis com 

outros dados nem na perspectiva dominante de fornecer dados a aplicações. Por vezes ―abrir dados 

que não têm qualidade de informação adequada pode resultar em discussões, confusões, menos 
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transparência‖ (Janssen et al., 2012, p. 264). Este caso particular é relativamente inócuo, mas seria 

provavelmente benéfico criar mais valor numa junção desta informação com a localização 

georeferenciada dos hotéis que a CML disponibiliza. 

Em terceiro, salienta-se a falta de interactividade com o utilizador: uma das recomendações mais 

comuns é a existência de um formulário de pedido de informação que permita perceber que tipo de 

dados não estão no portal, mas que interessam à população. Também não existe menção a algum 

plano para incluir análises dos dados, quer por parte da CML, quer por parte dos utilizadores, mas faz 

parte das actividades criar um espaço para divulgar aplicações desenvolvidas com base em dados do 

portal. Neste sentido, novamente se demonstra algum caminho a percorrer para passar de um 

repositório de dados de múltiplas fontes, numa concepção de ―open data over the wall‖ (Sieber & 

Johnson, 2015), para ser verdadeiramente considerado um portal com dois sentidos de comunicação, 

com uma interacção cidadão-governo.  

Concluindo, o desenvolvimento de um portal de dados abertos deve ser visto como uma iniciativa de 

grande interesse para o planeamento urbano. Vencendo as limitações apontadas na sua actual 

concepção, melhorando esta base informativa e evoluindo para uma plataforma mais participativa 

pode-se facilmente imaginar que cumpriria as características de Memória, Visão, Capacidade de 

Interacção, Poder Auto-explanatório e Raciocínio do ―plano inteligente‖ formulado em Silva et al. 

(2012). Com vontade instituicional e um maior envolvimento da comunidade (académica e sociedade 

em geral), quer na produção de dados, quer na produção de análises e visualizações, poderia estar 

aqui um potencial proto-―plano inteligente‖, uma experimentação valiosa para um planeamento mais 

assente na perspectiva complexa que englobasse as dispersas iniciativas participativas que se vão 

realizando. 

Contudo, novamente se refere a importância de como uma primeira base, melhorar a própria 

disponibilidade dos dados para ser mais frutífera uma evolução para outras formas de colaboração. 

Comparativamente com os portais de outras cidades mencionadas, fica claro que a qualidade e 

relevância dos dados para já fornecidos pelo portal de Lisboa ainda fica muito aquém das outras 

iniciativas. A própria natureza dos dados previstos para inclusão futura no plano de actividades 

parece prolongar maioritariamente estas dúvidas relativamente ao seu contributo para aumentar o 

conhecimento sobre as dinâmicas da cidade. Neste seguimento, identificou-se uma temática 

socialmente relevante nas actuais discussões sobre o estado presente e futuro da cidade para a qual 

muito poucos dados estão disponíveis: os efeitos do alojamento local. Como tal, urge contextualizar 

este problema, e explorar de que forma a disponibilização de dados é uma forma de aumentar a 

capacidade da sociedade em compreender este fenómeno de forma a colaborar mais activamente na 

discussão e procura de soluções. 
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5. O Alojamento Local em Lisboa 

5.1. Contexto 

O fenómeno do home-sharing nas cidades é um produto da globalização, da maior mobilidade 

internacional e da ―economia de partilha‖. Consiste na concessão de um espaço residencial (um 

quarto ou uma propriedade inteira) a um visitante, geralmente durante um período de tempo reduzido. 

Embora o alojamento a curto prazo não seja um fenómeno novo nas cidades, nos últimos anos tem 

se verificado um aumento extraordinário no seu uso. O que é novidade são as plataformas utilizadas 

para facilitar essa ―partilha‖, tanto na comunicação entre os hosts e os potenciais utilizadores, como 

nos mecanismos de estabelecer confiança entre desconhecidos, entre as quais destaca-se 

claramente o Airbnb como líder de mercado. 

Este tipo de plataformas de economia de partilha defendem o seu papel como uma forma de 

rentabilizar recursos sub-aproveitados, de uma perspectiva da sustentabilidade, mas muitas 

autoridades locais e cidadãos levantam sérias preocupações em relação ao efeito da expansão 

descontrolada destas práticas em diversas vertentes: no mercado da habitação, no desalojamento de 

residentes, na perda da coesão social dos bairros, nas consequências para o comércio local. 

Protestos contra estes impactos e outras consequências de políticas de turistificação terem sido 

observados em cidades um pouco por toda a Europa, inclusivamente em Lisboa (Colomb & Novy, 

2016; Esquerda.net, 2018). 

O próprio uso da definição ―economia de partilha‖ é contestado como uma construção retórica para 

disfarçar práticas neoliberais sob a justificação de valores altruístas, quando na verdade o objectivo 

deste tipo de economia continua a ser a extracção e redistribuição de riqueza e não a geração de 

valor para uma comunidade socialmente justa e sustentável (Martin, 2016). No caso do alojamento 

local este discurso assume a justificação que para além de um maior fluxo de turistas aumentar a 

actividade comercial nos bairros que ocupam temporariamente, esta actividade é uma forma de criar 

uma fonte de rendimento extra para ajudar os habitantes com as suas despesas de habitação. Gurran 

(2018) defende que este argumento é duvidoso, pois a população com espaço livre e comercializável 

para arrendamento a turistas não é geralmente o sector primário da população com maiores 

necessidades de ajuda nos custos da habitação. 

No entanto, atribui-se uma distinção importante entre a oferta de quarto livre na residência principal 

do host em vez de uma propriedade residencial inteira. No primeiro caso, em teoria, os impactos na 

vizinhança seriam relativamente baixos, pela presença dos responsáveis e maior controlo 

relativamente a comportamentos disruptivos ou a turistificação do local. Com a oferta de propriedades 

inteiras existe um risco mais elevado de provocar desalojamentos. Sendo que estas plataformas 

tornam mais lucrativo para os senhorios ou gestores usá-las para alojamento a curto-prazo durante o 

ano inteiro do que em arrendamento a longo-prazo, há um claro incentivo económico à remoção dos 

arrendatários existentes a longo-prazo ou, em caso de saída dos mesmos, não procurar novos 

arrendatários no mesmo regime. 
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Gurran (2018) reforça ainda que há uma urgente necessidade de quantificar os impactos no mercado 

imobiliário, particularmente documentar a subida das rendas, o número de desalojamentos e perdas 

de população residente permanente. No entanto explica o reduzido número de estudos com a rapidez 

com que estas plataformas emergiram e as limitações nos dados disponíveis para avaliar a escala e 

os impactos do fenómeno. Ainda assim, em algumas cidades já foi demonstrado o impacto que a 

conversão de habitação em unidades de alojamento local causa na disponibilidade e custos para 

arrendamento a longo prazo, como Los Angeles (Lee, 2016), Berlim (Schäfer & Braun, 2016), e 

Sydney (Gurran & Phibbs, 2017). Wachsmuth e Weisler (2017) verificam que em Nova Iorque, apesar 

deste efeito ser maior nas zonas com grande actividade do Airbnb, o aumento das rendas é 

generalizado pela restante cidade, existindo tanto um efeito concentrado, como um efeito difuso. Para 

além disso, avisam que estes impactos persistem para além do curto-prazo, tanto pela falta de 

capacidade de criar nova habitação para arrendamento a um ritmo que acompanhe a procura, como 

pelo preço de venda de propriedades, sujeito a uma subida considerável devido ao percepcionado 

aumento do seu potencial económico com esta nova forma de rentabilidade. 

5.2. Políticas Adoptadas 

Quatronne et al. (2016) notam que enquanto as autoridades locais deveriam regular a emergência do 

home-sharing através de políticas baseadas em evidências, por falta desses estudos, à data, a 

maioria optava pela ―falsa dicotomia‖ de permitir ou a completa desregulação do mercado, ou a 

proibição total. Ainda assim, com a percepção dos seus efeitos e o crescente descontentamento, 

muitas cidades tomaram algumas medidas. Leshinsky e Schatz (2018) compilam alguns exemplos de 

políticas adoptadas: 

 Em Berlim foi banido o arrendamento a curto-prazo de mais de 50% de uma propriedade, com 

excepções muito limitadas, e são obrigatoriamente registadas e taxadas como casa de férias. Em 

Paris, as medidas tomadas incluem uma regra de compensação em que o investidor numa 

propriedade para alojamento local tem de colocar em regime de arrendamento a longo prazo uma 

segunda de tamanho igual ou superior na mesma zona. 

 Em Barcelona é necessária uma licença turística, mas só face à grande pressão das autoridades 

locais o Airbnb retirou da plataforma as centenas de listagens ilegais, e recentemente cada host só 

tem permissão para oferecer uma propriedade no centro da cidade. 

 Em Nova Iorque proibiu-se, em 2010, a disponibilização de apartamentos por um período menor 

que 29 dias caso o proprietário ou arrendatário não habite no local, mas continuam a ser possível 

encontrar listagens que não cumprem com a norma. 

 Em Portland, assumiu-se uma perspectiva diferente, associada ao uso do terreno, considerando-

se que este não é um uso residencial normal, estando o proprietário obrigado a residir no local por 

um minímo de 270 dias durante o ano e limitando a sua ocupação a 25% de cada edifício. Mais 

uma vez, o sistema do Airbnb requer que os hosts obedeçam voluntariamente a estas regras e isto 

não se tem verificado. A própria necessidade e validade de mudar os planos locais para acolher 

esta actividade é objecto de contestação (Gurran & Phibbs, 2017). 
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Com estas dificuldades em criar e aplicar legislação, não é surpreendente que quase diariamente 

sejam lançadas novas notícias sobre ainda mais planos para imposição de medidas mais apertadas, 

ou até a completa proibição, face à dificuldade de travar os efeitos desta actividade. 

No contexto português, a figura legal do alojamento local é regulamentada pelo Ministério da 

Economia através do Decreto-Lei n.º 128/2014, que impõe o seu registo a uma ―mera comunicação 

prévia dirigida ao Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente‖ e ao registo na 

plataforma do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), estabelecendo requisitos gerais de 

funcionamento e segurança, e concedendo liberdade para definir os seus períodos de funcionamento. 

Esta legislação inclui não só os apartamentos e moradias publicitados nestas plataformas, como 

também os hostels, com maior capacidade e geralmente ocupando um edifício inteiro. Uma alteração 

posterior, no Decreto-Lei n.º 63/2015 limita ―a exploração, pelo mesmo proprietário ou titular de 

exploração, de mais de nove estabelecimentos de alojamento local na modalidade de apartamento, 

por edifício, se aquele número de estabelecimentos for superior a 75% do número de frações 

existentes no edifício‖. Como fica claro, esta regulamentação para além de completamente 

centralizada, é absolutamente permissiva comparativamente com as medidas adoptadas pela 

generalidade das cidades referidas anteriormente. A CML impõe no entanto o pagamento de uma 

taxa municipal turística de dormida, cobrada pelos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 

alojamento local aos respetivos hóspedes. 

O que se torna claro é que a melhor maneira de regulamentar os arrendamentos a curto prazo ainda 

é objecto de grande indefinição, e têm se verificado inúmeras dificuldades em fiscalizar e assegurar a 

sua aplicação. A falta de recursos e pessoal para assegurar o cumprimento das regulamentações 

levou a que algumas administrações começassem a recorrer a serviços privados para monitorizar 

listagens e identificar ilegalidades na quantidade de dias em que estas estão disponíveis, ou mesmo 

ajuda na criação das regulamentações. No entanto, questões de lei pública merecem um escrutínio 

público, e o envolvimento de empresas privadas na administração pública levanta algumas 

preocupações e necessidade de discussão (Leshinsky & Schatz, 2018). Detectar mudanças de uso 

no interior dos edifícios é ainda mais desafiante, a menos que os residentes locais reportem suspeitas 

às autoridades. Portanto, é quase impossível monitorizar esta actividade a menos que os reguladores 

recebam por parte das plataformas informação detalhada sobre quem está a fornecer este serviço, 

onde, por quantas noites, e quanto recebem por noite. A falta de transparência, regulamentação e 

capacidade de a fazer cumprir pode, ultimamente, levar a que a população veja as expectativas da 

eficácia e confiança no planeamento como resolução deste problema serem profundamente 

afectadas 

5.3. O Alojamento Local como Wicked Problem 

O fenómeno de alojamento local turístico de curto prazo parece ser perfeitamente enquadrável no 

contexto da complexidade e de uma formulação como wicked problem. 

Estes fenómenos de ―economia de partilha‖, ou de ―urbanismo partilhado‖ (Sarkar & Gurran, 2017), 

como as plataformas de alojamento local (ou de partilha de transportes), são exemplos de processos 

de auto-organização dos agentes urbanos. Constituem o que é apelidado de ―sector informal‖, com 
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implicações profundas mas ainda desconhecidas nas políticas de habitação e fiscais. Para além 

disso, é potenciado pela globalização e pela expansão das plataformas digitais, numa dinâmica 

externa, com origem muito longe da cidade em si, mas com efeitos visíveis sobre ela, reforçando a 

importância de ver a cidade como um sistema aberto. Os efeitos negativos são visíveis, mas também 

não se pode menosprezar o aumento de rendimento das propriedades e a maior capacidade dos 

senhorios em manter as propriedades habitáveis e fazer obras de conservação, ou se realmente se 

verifica uma redução das propriedades sub-aproveitadas ou vagas. É portanto um problema social 

complexo, uma social mess. 

Relacionando com as características referidas no Capítulo 2: 

 é difícil definir concretamente o que é o problema (e muitos dirão que não é sequer um problema); 

 não é possível definir uma condição final de resolução; 

 pela diversidade de políticas aplicadas em diferentes contextos não se pode afirmar que há um 

conjunto numerável de soluções, nem que essas soluções sejam definitivamente ―verdadeiras ou 

falsas‖; 

 essas soluções não têm um teste, pois qualquer tentativa de aplicação muda as dinâmicas do 

problema; 

 está definitivamente interligado com outros sintomas e contextos (crise financeira, liberalização do 

mercado de arrendamento, alienação de património municipal, incentivo à compra de imóveis por 

investidores internacionais [Gago, 2018, p.31]) 

 a resolução do problema depende sempre da maneira como este é formulado (e.g., se é um 

problema de planeamento de usos, se é de equidade fiscal, se é uma questão de alugar uma 

propriedade inteira e não um quarto; 

 o planeador não tem direito de estar errado, pois uma acção mal concebida tem o potencial de 

agravar ainda mais este problema social. 

No caso português, argumenta-se que o urbanista nem teve hipótese de estar certo ou errado, pois a 

acção adoptada para reagir a este fenómeno foi uma regulamentação extremamente permissiva 

(portanto mais propriamente uma legalização) e centralizada, efectivamente removendo a capacidade 

do urbanista em agir num contexto local e de procurar soluções para o problema em questão. 

A flexibilidade ou ausência de regulamentações como justificação para criar condições à auto-

organização dos agentes de um sistema é uma ideia que pode ser facilmente confundível e 

perigosamente aproximada de um ideal neoliberal de laissez-faire e auto-regulação. Relembra-se, 

conforme discutido no Capítulo 2, que a auto-organização de uma cidade não é sinónimo de ausência 

de regulação no sentido de conduzir o sistema para estados mais socialmente sustentáveis e justos. 

Defende-se que o urbanista pode e deve ter a capacidade de intervir no sistema, especialmente 

quando as consequências das práticas neoliberais no urbanismo continuam a ser amplamente 

contestadas. 



39 

5.4. Uma Exploração dos Dados Disponíveis 

Perante a falta de estudos aprofundados relativamente à cidade de Lisboa, assume-se o papel de um 

civic hacker para explorar os dados disponíveis relativamente a este fenómeno, tentando na medida 

do possível traçar uma ligação com alguns dos estudos de carácter espacial e legislações já 

referidos. O foco desta análise incide mais detalhadamente na zona de Alfama, por fazer parte do 

centro histórico da cidade, numa zona de intensa concentração de alojamentos locais e já ter sido 

alvo de um estudo de campo (Gago, 2018). 

A obtenção de dados para o estudo da trajectória de crescimento do alojamento local é difícil devido à 

relutância dos operadores em publicar esses dados (Gurran, 2018). O próprio tratamento deste tipo 

de dados é difícil porque estes dados são big no sentido do seu volume, mas também pela sua 

continuidade temporal. As listagens nestas plataformas exibem variações semanais, diárias ou até 

horárias, sendo também efémeras no sentido em que podem desaparecer e reaparecer facilmente. 

A generalidade dos estudos publicados sobre o Airbnb utilizam dados não-oficiais provenientes do 

Inside Airbnb (Alizadeh et al., 2018; Dredge et al., 2016; Gurran & Phibbs, 2017; Gutiérrez et al., 

2017), uma plataforma não comercial que disponibiliza informação sobre as listagens nesta 

plataforma relativamente a algumas cidades (mas não incluindo Lisboa), ou do AirDNA, uma 

plataforma comercial com o mesmo propósito (Wachsmuth & Weisler, 2017). Note-se que no contexto 

desta dissertação, o Inside Airbnb é um projecto importante de referir, pois é uma demonstração 

perfeita do papel dos civic hackers mencionados no Capítulo 3, em que partiu da iniciativa de 

cidadãos independentes criar um espaço para publicar os dados sobre as listagens, associados a 

visualizações e estatísticas, para informar o público no geral. 

Não exclusivamente relativo às listagens do Airbnb, o RNAL disponibiliza publicamente a base de 

dados dos seus registos (que está também acessível através do portal de dados abertos de Lisboa) e 

é a única fonte que se pode considerar oficialmente como uma tentativa de open data. Também foi 

possível ter acesso ao registo de alojamentos locais da CML, que se utilizou para investigar a 

coincidência de dados entre as duas organizações, e para adicionar a dimensão espacial essencial 

nesta dissertação. 

A base de dados do RNAL
2
 apresenta informações valiosas como a data de abertura de actividade, o 

número de camas/utentes, se o titular é proprietário, arrendatário ou comodatário, distingue estes 

proprietários entre pessoa singular e pessoa colectiva, e ainda apresenta um e-mail de contacto para 

todas os registos. Nos casos em que o proprietário é uma pessoa colectiva, é revelado também o 

nome e número de contribuinte da sociedade. Em termos de localização, apesar de constar a morada 

e o código postal, no entanto esta informação não se encontra georeferenciada. Adicionalmente, 

enquanto alguns registos apresentam a morada completa da fracção, incluindo andar e porta, da 

grande maioria só consta o nome da rua, o que torna impossível georeferenciar os locais por edifício 

                                                           
2
 A informação constante do RNAL diferencia entre a data de registo e a data de abertura. Para esta análise 

foram considerados apenas os elementos com data de abertura anterior a 1 de Janeiro de 2018, acedidos a 22 
de Fevereiro de 2018. 
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e o nível mais detalhado que se consegue alcançar é uma agregação por código postal
3
. De acordo 

com a caracterização referida por Kitchin (2014a), estes dados apresentam uma mistura de atributos 

quantitativos e qualitativos, são semi-estruturados (a sua estrutura é reconhecível mas difícil de 

relacionar com outros dados), secundários (pois resultam da sua introdução no registo por parte dos 

proprietários) e indexáveis (pois a cada registo é atribuído um número único). 

Já os registos fornecidos pela Câmara Municipal contêm um menor número de atributos: a data de 

registo na base de dados da CML (não a de abertura do alojamento), a morada e o código SIG 

associado ao edifício em que se encontram, o nome do titular, o número de quartos e utentes. Em 

termos de georeferenciação, estes registos estão associados a um código e uma morada, 

correspondentes ao edifício em que encontram localizados, sendo portanto muito mais facilitado o 

cruzamento de dados com outras informações. 

5.4.1. Distribuição Espacial 

Uma das primeiras questões que se coloca geralmente é quanto ao real número de propriedades que 

estão a ser usadas como alojamento local. Na data de primeira recolha dos dados do RNAL, a base 

de dados listava 10,235 propriedades com data de abertura anterior a 1 de Janeiro de 2018, e 760 

com data de abertura prevista posteriormente. Numa posterior consulta durante o mês de Maio, 

verificou-se que constavam 10,565 abertos até o final de 2017 e 1,943 previstos ou já abertos em 

data posterior. Só com este pequeno detalhe podem-se tecer três considerações: 

1. A magnitude do fenómeno numa cidade que em 2011 contabilizava 547,773 habitantes (notar que 

o AirDNA calcula 13,054 listagens activas em Lisboa, contra 15,292 em Madrid, 18,865 em 

Barcelona ou 11,681 em Amsterdão, cidades com mais população que Lisboa). 

2. A possibilidade de construir visões de futuro com base nos registos adicionados que terão uma 

data de abertura posterior à consulta, e claramente se verifica que a tendência de crescimento do 

fenómeno não está a dar sinais de abrandamento. 

3. Não são claras as razões deste aparecimento retroactivo de um número ainda considerável de 

registos, e reforça o já referido carácter temporalmente muito variável dos dados relativos ao 

alojamento local 

Por não ser incomum a mesma propriedade apresentar listagens diferentes para cada quarto 

individualmente mais a sua disponibilidade completa, não é possível confirmar se este maior número 

de registos no Airbnb é uma evidência ou simplesmente uma inevitabilidade da diferença de 

proveniência dos dados. A possibilidade de existência de propriedades listadas nas plataformas sem 

cumprir o dever regulamentar da sua inscrição no RNAL é sem dúvida uma das questões mais 

importantes em termos de transparência, que só poderia ser devidamente analisada com a 

publicação dos seus dados pelas próprias plataformas, situação que não se considera como muito 

provável. 

                                                           
3
 Um acesso ao RNAL em Maio de 2018 revela que entretanto, as moradas já foram na sua maioria actualizadas 

com maior detalhe. 
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Em termos espaciais, mesmo recorrendo a uma visualização mais informal do AirDNA (Figuras 5.1 e 

5.2.), é perceptível que a distribuição de quartos individuais é bastante diferente em relação à de 

propriedades inteiras, o que se alinha com as observações de Quercia et al. (2016), em que notam 

que as casas inteiras têm uma presença muito mais densa no centro da cidade, enquanto os quartos 

individuais cobrem quase uniformemente a maior parte da cidade, incluindo áreas suburbanas. 

 

13Figura 5.1. Distribuição espacial de listagens de propriedade inteira. 

 

14Figura 5.2. Distribuição espacial de listagens de quarto individual. 

A grande disparidade de distribuição de listagens pelas freguesias de Lisboa revelada pelos registos 

do RNAL (Tabela 5.1.) só reforça o contexto espacial demonstrado pela visualização, e o número. 

Mesmo tendo em conta esta notória assimetria, não devem ser ignorados os efeitos que, segundo 

Wachsmuth e Weisler (2017) e pela própria concepção da cidade como um CAS, se propagam para 

áreas em que a presença física do alojamento local é muito menos significativa.  
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2Tabela 5.1. Distribuição de registos por freguesia. Fonte: RNAL (acedido a 22/02/2018). 

Freguesia Número de listagens 

Ajuda 83 

Alcântara 131 

Alvalade 114 

Areeiro 118 

Arroios 1042 

Avenidas Novas 290 

Beato 29 

Belém 186 

Benfica 21 

Campo de Ourique 227 

Campolide 80 

Carnide 14 

Estrela 575 

Lumiar 56 

Marvila 23 

Misericórdia 2242 

Olivais 50 

Parque das Nações 279 

Penha de França 213 

Santa Clara 6 

Santa Maria Maior 2600 

Santo António 898 

São Domingos de Benfica 59 

São Vicente 899 

Isolando os registos associados a códigos postais relativos à zona de Alfama (área correspondente 

às antigas freguesias de Santo Estêvão, São Miguel e Sé) até ao final de 2017, verifica-se nova 

inconsistência ao nível do número de registos, de 899 registos no RNAL, correspondentes a 1256 

quartos, contra 743 registos dos dados fornecidos pela CML para a mesma área, correspondentes a 

1178 quartos. Como não existe uma forma de correspondência directa, tentou-se juntar manualmente 

ambos os registos, tanto quanto possível, através da morada (muitas vezes incompleta), nome dos 

proprietários e número de quartos. Mesmo assim, apenas foi possível estabelecer uma relação 
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indubitável em 365 dos registos da CML (49% do total), e em diversos casos identificaram-se ligeiras 

inconsistências a nível do número da capacidade registada e do nome dos proprietários. Uma 

dificuldade adicional esteve relacionada com a própria morada associada a alguns elementos diferir, 

constatada particularmente (através de análise do seu mapeamento), em edifícios com frentes para 

duas vias diferentes. Isto ilustra perfeitamente as dificuldades em interligar dados provenientes de 

entidades diferentes. Uma associação dos registos do RNAL com o código SIG dos edifícios 

constante de muitos dos datasets da CML abriria muito mais possibilidades de cruzamento de dados. 

Mesmo por uma questão de visualização, uma tradução dos dados georeferenciados em pontos, leva 

a que vários estejam sobrepostos (Figura 5.3), perdendo-se algum poder de interpretação visual da 

localização dos registos, que pode ser atenuada pela sua junção por edifício e representação 

segundo o número de registos contido em cada um (Figura 5.4). 

Consultando o AirDNA
4
, (que apesar de ser um serviço pago fornece algumas estatísticas básicas 

livremente), só na plataforma Airbnb constavam 1,349 listagens activas na sua delimitação de Alfama. 

Não sendo a área considerada como Alfama totalmente coincidente com a usada para esta análise 

dos dados do RNAL, novamente não se pretende retirar conclusões quanto à discrepância neste 

número de listagens (até porque a própria plataforma do Airbnb não apresenta a localização real das 

listagens). No entanto, refere-se que esta discrepância já foi verificada num estudo prévio em Alfama 

(Gago, 2018, p. 53).  

 

15Figura 5.3. Visualização de georeferenciação por pontos. 

                                                           
4
 https://www.airdna.co/market-data/app/pt/default/lisbon/overview 
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16Figura 5.4. Visualização de georeferenciação associada a edifícios. 

5.4.2. Evolução temporal do número de registos 

A dimensão temporal, como já referido, é essencial ao estudo deste tipo de dinâmicas. Neste 

contexto pretende-se salientar fundamentalmente a importância da construção de visualizações 

dinâmicas para a percepção da evolução do fenómeno, deixando como exemplo as construídas por 

Kor Dwarshuis
5
 para algumas cidades europeias, simultaneamente demonstrando o uso dos dados 

relativos ao alojamento local por cidadãos independentes. A visualização num formato estático, 

reproduzida em ambiente SIG com recurso aos dados da CML (Tabela 5.2), mesmo apresentando 

várias imagens ao longo tempo (Figura 5.5) não tem certamente o mesmo poder comunicativo. 

3Tabela 5.2. Evolução temporal dos registos nos dados da CML e do RNAL (acedido a 22/02/2018). 

 CML RNAL 

Novos registos Total Novos registos Total 

Até 2014 142 142 80 80 

2015 216 358 194 274 

2016 227 585 307 581 

2017 159 743 319 899 

 

  

                                                           
5
 https://dwarshuis.com/various/airbnb/ 
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17Figura 5.5. Detalhe da visualização da evolução de registos por edifício, até: a) 2014; b) 2015; c) 2016; d) 2017. 

5.4.3. Distribuição Propriedade Completa/Quarto e Tipologias 

Como uma das grandes fraquezas da maneira como os registos do RNAL estão construídos nota-se 

que apenas é feita uma distinção entre apartamento/moradia/estabelecimento de hospedagem, e não 

relativamente a quais registos correspondem a um quarto individual ou a um apartamento/moradia 

inteiros. Tendo em conta que a adopção de medidas diferentes para lidar com cada um destes casos 

de maneira diferente tem sido um dos tópicos geralmente discutidos na concepção de legislação do 

alojamento local perde-se aqui muito valor de discussão com a ausência desta separação. 

Recorrendo então aos dados do AirDNA, verifica-se que 94% das listagens de Alfama estão 

associadas a uma propriedade inteira (contra um valor de 77% para as listagens de Lisboa). É a zona 

que revela o maior desequilíbrio nesta proporção, e é inclusivamente bastante difícil encontrar um 

bairro nas principais cidades europeias que apresente uma percentagem desta magnitude. Uma 

explicação poderia estar relacionada com uma grande dominância de tipologias T0 ou T1 em que é 

mais improvável a disponibilidade de um quarto. Através dos dados analisados (Tabela 5.3) verifica-

se que realmente há uma maior percentagem de pequenas tipologias na plataforma em relação à 

média da cidade, mas sem querer tirar conclusões desta constatação, é este tipo de explorações que 

o acesso a estes dados permite. 

  

a) b) 

c) d) 
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4Tabela 5.3. Distribuição de tipologias. Fonte: RNAL (acedido a 22/02/2018). 

Quartos RNAL (Alfama) RNAL (Lisboa) 

0 78 (8.7%) 4.5% 

1 512 (57%) 42.4% 

2 225 (25%) 32.5% 

3 57 (6.3%) 12.5% 

4 19 (2.1%) 4.9% 

5+ 8 (0.9%) 3.4% 

 

5.4.4. Estrutura de Proprietários 

As listagens do RNAL permitem concluir que 352 das propriedades estão registadas em nome de 

pessoa colectiva e 547 em nome de pessoa singular. Apesar da informação de identificação de 

pessoas singulares não ser revelada, o seu contacto de e-mail é público. Levantando algumas 

reticências quanto a estes dados não se encontrarem devidamente privatizados, permite no entanto 

perceber concretamente a estrutura de proprietários na área e quantas propriedades estão atribuídas 

a cada pessoa. Assim conseguimos perceber que dos 545 proprietários listados, 168 estão presentes 

em mais que um registo (Tabela 5.4), e a estes pertencem 521 (cerca de 58%) das propriedades. 

Uma análise mais detalhada (e principalmente não limitada espacialmente à zona de Alfama) é 

importante para perceber a evolução do fenómeno numa perspectiva da distribuição do controlo do 

mercado e a emergência de alguns players com maior poder. Simultaneamente, a medida de 

―compensação‖ referida relativamente a Paris—em que os hosts com várias propriedades teriam 

obrigação de colocar algumas das casas no mercado de arrendamento a longo prazo—tem sido uma 

das propostas para aplicar à cidade de Lisboa. Só com dados claros sobre as propriedades que 

poderiam ser abrangidas por esta medida é possível construir uma previsão da quantidade de 

alojamento que seria disponibilizado, para além da própria fiscalização do seu cumprimento. 

5Tabela 5.4. Distribuição de proprietários por número de listagens. Fonte: RNAL (acedido a 22/02/2018). 

Nº de listagens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Nº de proprietários 377 87 42 14 10 6 5 1 1 2 
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5.5. Discussão 

Reconhecendo as limitações dos dados disponíveis, não se pretende extrair grandes conclusões 

desta análise de carácter mais demonstrativo relativamente ao fenómeno do alojamento local. O 

objectivo deste capítulo passou por um enquadramento desta questão como:  

1. uma discussão actual na sociedade urbana; 

2. um wicked problem com potencial de ser analisado de uma perspectiva do estudo da cidade como 

um CAS; 

3. um fenómeno para o qual, à data, existe uma manifesta escassez de dados de qualidade, tanto 

para o estudo do fenómeno em si, como dos efeitos que lhe têm sido associados. 

Neste contexto verifica-se que de facto o portal de dados abertos não fornece informação 

particularmente relevante: algumas das relações mais valiosas de explorar com os dados dizem 

respeito ao preço e disponibilidade do arrendamento a longo prazo, as vendas de propriedades, a 

mudança das dinâmicas de comércio no centro da cidade ou a ocupação de fogos vagos. 

Infelizmente. Dados desta natureza (se existem) não são do domínio público e um profundo 

conhecimento da sua relação na cidade de Lisboa pode desta forma nunca ser alcançado. Uma 

monitorização pública do cumprimento das obrigações legais de registo no RNAL por parte dos 

proprietários com listagens nestas plataformas também não se adivinha alcançável, pelo menos sem 

medidas legais para a expansão das normas de open data para o sector privado. Quattrone et al. 

(2016) defendem que tal só seria possível se as autoridades locais criassem um ecossistema de 

partilha de dados e estabelecessem acordos em que as plataformas de alojamento local também 

publicassem parte dos seus dados, de maneira suficiente a contribuir para a construção de políticas, 

uma concepção que coincide com a concepção mais avançada de um portal de dados abertos que 

anteriormente se discutiu. 

Na perspectiva do urbanista como analista de tendências socioespaciais: mesmo considerando que 

estes dados não são tão big como os movimentos das pessoas ou as transacções comerciais, a sua 

dimensão já permite perceber algumas das dificuldades podem encontrar quando confrontados com 

futuros fenómenos de semelhante dinamismo. Destacam-se principalmente a sua variação temporal 

(neste caso até com adições retroactivas), as dificuldades de visualização, e as barreiras à sua 

interligação com outros dados por força da própria estrutura escolhida para a sua recolha, 

coincidentes com algumas das considerações teóricas apresentadas sobre os big data. 

Por fim, salienta-se que a recente actualização das moradas que constam na base de dados do 

RNAL abre algumas possibilidades de combinar este registo com os códigos associados a cada 

edifício na informação geográfica que a CML disponibiliza (um processo trabalhoso, mas não 

impossível). Para além de permitir mapear de maneira mais eficaz a dinâmica espacial e 

temporalmente, tornar-se-ia mais imediato estabelecer ligações com outras informações associadas 

aos edifícios. Este tipo de exploração é exactamente o caminho que se vem defendo nesta 

dissertação para promover na sociedade um maior conhecimento sobre as dinâmicas que afectam a 

cidade.  
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6. Conclusões 

Com esta dissertação começou-se por contextualizar uma corrente que posiciona o estudo das 

cidades como um híbrido entre as ciências físicas e as ciências sociais. O planeamento, quando 

influenciado pelas teorias da complexidade, implica o reconhecimento das cidades como sistemas 

abertos, adaptativos e complexos, e o papel do urbanista também passa por permitir a emergência de 

colaborações bottom-up reconhecendo o potencial de auto-organização dos agentes, através da 

monitorização do sistema e tendo o poder de intervir na sua evolução. 

Num primeiro objectivo, tentou demonstrar-se que uma parte deste desafio consiste em tomar partido 

das novas tecnologias e não ser vítima destas. A aplicação generalizada das tecnologias de 

informação e comunicação no contexto das cidades, nas suas infraestruturas físicas, nas 

comunicações entre os seus agentes e nos seus processos de governação, adiciona ainda mais 

graus de complexidade ao sistema cidade. Simultaneamente defende-se que esta ―urbanização da 

informação‖ e uma mais generalizada habilitação espacial dos cidadãos cria possibilidades para a 

compreensão das dinâmicas urbanas, para o fomento da inteligência colectiva e para novas formas 

de participação que criem espaço a essa noção de auto-organização dos agentes. 

Como um primeiro passo, começando pelos dados como unidade de informação mais básica, são 

necessárias iniciativas para transformar estes dados em informação que empodere tanto o urbanista 

como o cidadão na sua capacidade de analisar as dinâmicas. Desta forma, é aumentado o 

conhecimento sobre a cidade e a sua habilitação espacial para tomar decisões. Um caminho proposto 

é a utilização destas novas plataformas de dados abertos. Visto que a administração local revela um 

compromisso com o projecto, seja por directivas superiores, seja por iniciativa própria, reconhece-se 

um potencial de evolução ainda por explorar, muito embora sua génese recente. Mas cabe também à 

população participar e contribuir, dar conta das suas necessidades de informação, procurar que as 

limitações reconhecidas sejam combatidas, e que este seja melhor adaptado às suas necessidades 

de informação e participação. 

O processo de a partir deste ponto fazer emergir soluções através da auto-organização da sociedade 

é um segundo passo a ser explorado. As formas de abraçar esta complexidade nos processos de 

planeamento são ainda um território muito conceptual, tendo em conta que as interacções entre 

cidadãos, administrações locais e o sector privado tentam modificar em permanência a cidade de 

acordo com as suas visões e objectivos. Quando até uma iniciativa governamental tão aparentemente 

benigna como a abertura dos seus dados é rodeada de considerações éticas e equilíbrios de poder, 

reforça-se a posição do urbanista como agente que possa fornecer as ferramentas e a voz 

necessárias ao cidadão para a construção de uma cidade mais justa e sustentável. 

Tudo depende fundamentalmente da vontade e possibilidade de colaboração entre os decisores e os 

cidadãos, caso contrário nenhuma destas ideias pode ser verdadeiramente aplicada. Desta forma 

também se percebem as dificuldades de traduzir os mecanismos de complexidade nas práticas de 

planeamento e o facto destas concepções frequentemente não passarem de um exercício teórico 

como o que foi desenvolvido nesta dissertação. 
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O exemplo utilizado—o fenómeno do alojamento local—revelou-se extremamente adequado para 

ilustrar esta discussão teórica por múltiplas razões. 

Em primeiro lugar, sendo um dos mais actuais temas de debate sobre as cidades e uma das maiores 

fontes de preocupação para os cidadãos, o seu interesse acredita-se inquestionável. Adicionalmente, 

quando se verifica que o urbanista está limitado pela legislação central na sua capacidade de intervir 

localmente, num paradoxo de regulamentação desreguladora, é imperativo reflectir sobre o seu papel 

na intervenção sobre as cidades. Numa perspectiva da cidade como CAS poder-se-á dizer que de 

certa maneira os mecanismos da complexidade que estimulam a auto-organização foram removidos. 

Sendo que este fenómeno não se iniciou primeiramente em Lisboa, e algumas das suas 

consequências eram já observadas em outras cidades, o conceito de feedforward significaria usar o 

conhecimento sobre esses resultados para preparar o sistema em previsão, numa perspectiva 

associada à sua resiliência. Da mesma forma, após observar os resultados do acontecimento no 

próprio sistema, o mecanismo de feedback implicaria usar a sua adaptabilidade para responder às 

consequências 

Em segundo lugar, a sua formulação explicitamente como um wicked problem permitiu um 

enquadramento mais directo e acessível na visão das cidades como CAS que muitas vezes é 

desafiante de explicar. Recorde-se que esta definição foi proposta perante a constatação dos limites 

do planeamento racional para lidar exactamente este tipo de problemas (de carácter principalmente 

social). Embora o contexto actual seja inevitavelmente diferente, tornam-se claros os paralelismos da 

antiga perspectiva positivista com a generalização da abordagem smart city pelas administrações 

locais como panaceia para todos os problemas urbanos. 

Em terceiro lugar, o debate sobre o alojamento local revela as limitações dos dados actualmente 

disponíveis para o seu estudo como fenómeno socioespacial complexo e o seu limitado contributo 

para promover a inteligência colectiva na perspectiva discutida. Formulado como um wicked problem, 

reconhece-se a dificuldade de definir que dados são necessários para estudar o fenómeno (e a 

impossibilidade de o estudar em absoluto), mas os existentes são claramente insuficientes, e 

coincidem com muitas das críticas ao real valor do conteúdo que é disponibilizado em iniciativas de 

open data. A própria estrutura de dados do RNAL e a sua dificuldade em relacionar com a informação 

georeferenciada da CML é mais um exemplo paradigmático das ineficiências de ligação entre 

diferentes entidades públicas e das dificuldades de criar valor a partir da colaboração entre sectores. 

Por último, reconhece-se que, tal como referido no Capítulo 3, os dados podem ter múltiplas 

interpretações, quer pela maneira como são obtidos e organizados, quer pela forma como (e se são) 

disponibilizados, quer pela contextualização que é feita da sua análise e representação. Mesmo 

tentando enquadrar a sua exploração nas medidas adoptadas por outras cidades e estudos 

mencionados, reconhece-se uma certa parcialidade ideológica, como uma consequência inevitável da 

pluralidade de visões pessoais que existem nos agentes de uma cidade. 

No âmbito desta dissertação, a análise realizada teve um carácter principalmente demonstrativo e 

que, neste sentido, o contributo para a criação de conhecimento especificamente sobre o fenómeno 

foi reduzido. Tendo em conta a actualização dos dados do RNAL com as moradas completas, a 
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oportunidade de georeferenciar mais detalhadamente os registos da cidade inteira abre 

possibilidades futuras de estudar as dinâmicas espaciais e temporais, não numa pequena área mas 

na cidade como um todo, mais coincidente com a visão da cidade como um CAS. Novos e diferentes 

dados abertos podem também eventualmente surgir, adicionando novas possibilidades ao estudo do 

fenómeno do alojamento local. 

Numa fase em que se começam a dar novos passos para a regulamentação desta actividade e 

combate aos seus efeitos negativos na cidade e na sua população, procura-se sobretudo que sejam 

tomadas decisões conscientes, informadas, e que promovam a qualidade de vida dos cidadãos. 

Talvez exista aqui uma oportunidade para conduzir este período de ―caos‖ no sistema urbano e que 

este possa evoluir para um estado em que valores como o direito à habitação, à cidade e a igualdade 

social possam sair mais reforçados do que anteriormente. 
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