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RESUMO

Partindo da observação e interpretação do espaço público, centrada nos seus
usos e relações sociais e espaciais, esta dissertação concentra-se na mudança de
dinâmicas urbanas prementes no território da Baixa-Chiado, em resultado do
recente crescimento do turismo na cidade.
Se no início do século XXI, os maiores problemas da Baixa e do Chiado estavam
relacionados com a degradação do edificado, a desertificação e o abandono, na
última década, actividades relacionadas com o turismo ganharam considerável
importância nas relações urbanas, com causas e consequências do espaço
público.
Tendo como base empírica a cidade de Lisboa, pretendemos enquadrar e
contextualizar as transformações do turismo e observando, interpretar o reflexo
destas no espaço público.
Assim, integrada no projecto de investigação Public Space Service System a partir
da sua metodologia de análise e observação do espaço público, esta dissertação
tem como objecto de estudo, o coração do centro histórico de Lisboa: a Baixa, o
Chiado e a frente riberinha. Através da observação, análise e reflexão,
pretendemos identificar perceber que efeitos tem o sector turístico no espaço
público da cidade através do diagnóstico dos conflitos e oportunidades, tensões
e sobrecargas que constituem as dinâmicas do espaço e da vida pública.

Palavras-chave: espaço público, turismo, Lisboa, Baixa-Chiado, centro histórico.
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ABSTRACT

Starting from the analysis of the public space, centered on its uses and relations,
this dissertation focuses on understanding the change of urban dynamics of
Baixa-Chiado, particularly in the last decade, as a result of the growth of tourism
activities in the city.
If at the beginning of the century, the major problems of Baixa and Chiado were
related to the degradation of the buildings, desertification and neglect, in the
last decade, tourism related activities gained considerable importance in urban
dynamics, bringing consequences for public space and public life.
Having the city of Lisbon as an empirical base, we intend to contextualize and
contextualize the transformations of tourism and to observe and interpret their
reflection in the public space.
Thus, integrated into the project Public Space Service System, this dissertation
has as study-case the heart of the city (Baixa-Chiado) and with the methodology
PSSS, went to the street to analyze it and try to diagnose his conflicts and
opportunities, tensions and overloads, waits, shadows and attractions. In this way
we realize that tourism is a system of the city, laid on the public space and that
represents another layer of the relationships and dynamics that compose it.

Keywords: public space, tourism, Lisbon, Baixa-Chiado, historic center.
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“Com modéstia queria pôr dois problemas: o primeiro parte da
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INTRODUÇÃO

1.1.Rua Augusta, Abril de 2018

Nos últimos anos o turismo aumentou de forma notável em Lisboa, contribuindo para uma
mudança nas dinâmicas e nas interacções da cidade, em particular na zona do centro histórico. Hoje, a
pressão mediática sobre o assunto, que associa o crescimento turístico a conceitos como turistificação,
gentrificação, turismo massificado e perda de identidade urbana, constata-se noutras cidades Europeias,
como Barcelona e Veneza, centralizando o debate desta temática em discussões públicas e junto da
comunidade científica. No entanto, os estudos sobre o crescimento turístico feitos até agora, são, na sua
maioria, estudos de cariz socioeconómico e/ou antropológico.
Assim, a presente dissertação tem por objectivo central uma reflexão sobre os impactos
urbanos e as alterações das dinâmicas da vida pública1 da Baixa-Chiado2 como consequência já visível
aumento do turismo. O processo de investigação foi integrado no projecto PSSS3 — focado no

1

Apropriação do conceito public life, que diz respeito ao uso e vivências sociais e culturais do espaço público, muito utilizado por

Jane Jacobs e Jan Gehl ao longo das suas obras.
2
Apropriação da grafia Baixa-Chiado, conjugação que se considera apropriada na transmissão da globalidadeda ideia de vida-social
como continuidade da lógica sistémica de um espaço público reconhecido e vivido como uma unidade, entre a Baixa e o Chiado.
3
PSSS – Public Space’s Service System é um projecto de investigação liderado pelo IST – Universidade de Lisboa, com os centros de

investigação urbana da Universidade do Porto e da Universidade de Barcelona, que tem como objectivo desenvolver novos
conceitos e metodologias que fomentem a consciencialização do valor dos serviços do espaço público.

1

desenvolvimento de uma metodologia de análise e avaliação interpretativa do espaço público. A
importância destas metodologias para a análise da problemática do turismo recai no papel activo que os
turistas e as actividades turísticas têm no espaço público — uma vez que é aí que tomam lugar e se tornam
visíveis para os restantes intervenientes da cidade. E por isso, é importante reflectir sobre o espaço
público, através de um método de observação, de análise e interpretação para entender de forma mais
clara a cidade e a vida pública, assim como os seus conflitos, oportunidades, valores e transformações.
Motivações

Apresentamos uma reflexão sobre a cidade e o turismo, tendo como objecto de análise o
espaço público. A escolha do espaço público como tema central da dissertação, foi feita com a motivação
pessoal de entender o lado de fora da parede4, ao qual não foi dada tanta atenção ao longo do meu
percurso académico. A possibilidade de poder dedicar o momento de investigação do curso, a interpretar
como se articula o espaço entre os edifícios, bem como as respectivas dinâmicas de vivência e interacção
que se concretizam em cidade, foi o principal motivo que me levou a escolher esta área de estudo.
A par desta motivação inicial, a possibilidade de poder colaborar com o projecto PSSS, na
procura de um novo método de avaliação de espaço público foi decisivo, visto que, tive a oportunidade de
aprender sobre o tema central e como se desenvolve um projecto de investigação. Esta participação
revelou-se, ao longo do tempo, determinante — tanto na metodologia adoptada como na estrutura da
presente tese.

Objectivos

Para desenvolver os objectivos propostos é necessário ter em conta uma premissa estruturante
que lhes deu origem: ao longo do trabalho, é considerada a existência de um novo conjunto de usos,
actividades e dinâmicas associados ao turismo, que se organizam de forma sistémica à qual optámos por
designar como sistema turístico.
O principal objecto desta dissertação é entender a preponderância do Turismo nas recentes
transformações do espaço e da vida pública de uma área do centro histórico como é o caso da BaixaChiado. E para isso, recorremos a três questões de investigação, que nos guiarão ao longo da presente
dissertação:

•

Como se caracteriza o espaço público da Baixa-Chiado na actualidade?

•

Que fenómenos influenciaram as transformações urbanas na Baixa-Chiado?

•

Qual a relevância do papel do turismo nas dinâmicas do espaço público dos centros
históricos?

4

“Since every architectural volume, every structure of walls, constitutes a boundary, a pause in the continuity of space, it is clear that

every building functions in the creation of two kinds of space, its internal space, completely defined by the building itself, and its
external or urban space, defined by that building and the others around it” (Zevi, 1957 apud. Madanipour, 1996, p. 30).

2

Apesar do risco de escolher uma temática actual, cuja discussão e produção de documentos
científicos ainda se encontra em curso, a relevância da problemática na actualidade e a necessidade de
aprofundamento sobre a matéria justificaram a escolha destas questões.
Em especial, o presente trabalho integra o projecto PSSS, tendo como objectivo evidenciar o
método de avaliação. O caso-de-estudo apresentando concretiza-se como um ensaio à ferramenta
concebida pelo projecto. Assim, foi pertinente escolher uma problemática que fundamentasse o uso da
ferramenta no seu todo e que permitisse obter novos pontos de vista e novas respostas.
A escolha do território da Baixa-Chiado como caso-de-estudo está relacionada com alguns
factores importantes:
•

A semelhança do fenómeno da pressão do turismo com outras cidades da Europa,
por exemplo Veneza ou Barcelona, em que os impactos do crescimento do turismo
no espaço público têm uma maior incidência nos centros históricos.

•

A localização central da Baixa-Chiado agrega um conjunto de várias dinâmicas, a
cidade, a história e o rio que se encontram neste lugar.

•

A combinação destas características aliadas à concentração de ofertas turísticas.

Para complementar o caso-de-estudo da Baixa-Chiado foi escolhida como caso-de-estudo
auxiliar, a Ciutat Vella em Barcelona5, por se tratar de um território semelhante em termos morfológicos e
de localização face à restante cidade e de comportar elevado número de turistas.A Ciutat Vella6 é o centro
histórico de Barcelona composto pelos bairros do El Born, Barri Gótic e Raval. Ao contrário de Lisboa, o
constante crescimento do turismo não é uma novidade tão recente na cidade catalã, o que torna possível
algumas das considerações feitas ao longo do trabalho, abrangendo um contexto temporal mais
alargado. A par disso, algumas semelhanças formais entre os dois territórios, Baixa-Chiado e Ciutat Vella
(ver figura 1.2) são fundamentais para a sua comparação e análise; entre eles a semelhança dos
territórios na sua relação com a água, bem como a forma da sua divisão no centro histórico, o que conduz
a uma separação das duas colinas tanto no caso de Lisboa como do Barri Gótic e do Raval, no caso de
Barcelona.

5

Como factor de escolha, também foi relevante a autora já ter vivido e estudado em Barcelona, ao abrigo do programa Erasmus, e

da Universidade de Barcelona ser parte da equipa interdisciplinar que desenvolveu o projecto PSSS.
6

Ciutat Vella é um dos dez distritos que divide Barcelona e compreende todo o centro histórico.

3

Justificação e Pertinência
da escolha do Tema

Eixos Ordenadores

Centro Histórico

Frente de água

1.2. Comparação da estrutura urbana dos centros históricos de Lisboa e Barcelona

O método adoptado tem duas partes relevantes:

Método

1.

a revisão de literatura e consequente aprofundamento de conceitos;

2.

a aplicação da ferramenta PSSS nos casos-de-estudo.

Na primeira parte, foi necessário desenvolver os conceitos-chave que compõem os dois temas:
o espaço público e o turismo. Este trabalho foi feito com base em obras de referência sobre cada um dos
assuntos e em obras sobre a problemática do turismo urbano e as suas relações com o espaço público, de
maneira a garantir um enquadramento teórico coerente. A par disto, foram consultadas obras relativas à
evolução de cada tema ao longo do tempo, de forma a contextualizar historicamente e enquadrar as suas
origens e progressos.
Na segunda parte do trabalho, foi necessário caracterizar e contextualizar o caso-de-estudo da
Baixa-Chiado e para isso foi feita uma revisão bibliográfica centrada na evolução histórica do território
bem como, foram reunidos os dados necessários sobre o desenvolvimento mais recente da área de
estudo.
Por fim foi aplicada a ferramenta PSSS, utilizando como o caso-de-estudo auxiliar a Ciutat Vella.
Para isso foram seguidos os passos da ferramenta, com três fases principais: a observação, a identificação
e por fim, a análise.

4

A estrutura da tese é composta por dois capítulos: o Turismo no Espaço Público e o caso de

Estrutura

estudo da Baixa-Chiado.
O primeiro capítulo concentra-se em responder à pergunta “Qual a relevância do turismo nas
dinâmicas do espaço público dos centros históricos?” em duas partes. Na primeira parte pretende-se
clarificar e introduzir os conceitos operativos da presente dissertação: o turismo e o espaço público; na
segunda parte recorre-se a exemplos de centros históricos de outras cidades europeias (em particular
Barcelona e Veneza) e as principais causas, consequências e soluções do turismo excessivo nestas cidades.
O segundo capítulo dedica-se ao caso-de-estudo da Baixa-Chiado. Nesse sentido, em primeiro
lugar são identificadas as principais etapas históricas em que fenómenos externos influenciaram as
transformações urbanas da Baixa-Chiado, num exercício de comparação com o que se passa nos dias de
hoje. Desta forma, constrói-se a base empírica e contextual para a análise do espaço público actual — com
o intuito de o caracterizar e clarificar – através da aplicação da ferramenta PSSS.
Por fim, a conclusão é uma reflexão com base no trabalho realizado, correspondendo ao
objectivo principal da presente dissertação respondendo às questões de investigação.

Para que o presente trabalho sirva de contributo para o debate sobre a relação entre o turismo e
o espaço público foi necessário analisar publicações, textos e obras relacionados com ambas as temáticas.
Neste ponto de vista, para o entendimento da importância do espaço público e das suas relações com a
cidade e com as pessoas, foi crucial a obra L’espai public: ciutat i ciutadania (2003), de Jordi Borja e Zaida
Muxí. Os autores levantam algumas questões sobre as alterações ao longo do tempo das dinâmicas da
cidade e do espaço público. Uma das ideias fulcrais desta publicação é a defesa do direito ao espaço
público como uma condição de cidadania. Nesse sentido, os autores aproximam-se da linha teórica
defendida por Jan Gehl.
A obra Life Between Buildings (2011) de Jan Gehl foi relevante ao longo de todo o processo de
investigação, pela constatação e demonstração da importância do papel dos utilizadores da cidade na sua
concepção, e mais especificamente, na produção de espaço público e no desenho urbano. Ao longo da
obra, o autor apresenta vários estudos e análises sobre a influência das pessoas no espaço público e viceversa. O livro apresenta várias objecções aos princípios e às práticas urbanas modernistas, ao mesmo
tempo que demonstra a importância da observação do espaço público para o melhor entendimento da
cidade e das suas dinâmicas de uso.

5

Revisão de Literatura

Como manifesto contra os ideais e práticas modernistas, a obra The Death and Life of Great
American Cities (1961) de Jane Jacobs, foi necessária para enquadrar e contextualizar o tema. Escrito em
1961, a obra da jornalista, destacou-se no panorama geral da época, uma vez que, surgiu como protesto
e como uma dura crítica às práticas de produção de espaço público dos anos 1950 e 60. A obra é, até
hoje, um dos mais influentes estudos sobre a cidade. Tal como Jan Gehl, a autora defende que para
melhorar as práticas urbanas é necessário olhar para como a cidade funciona e não para como devia
funcionar
Para o desenvolvimento dos casos de estudo, as obras relacionadas com questões políticas e do
foro social da cidade foram bastante elucidativas, visto que tornaram mais amplo o conhecimento sobre a
questão, antes de partir para o trabalho de campo.
Dentro do leque de livros que abordam a temática, é de destacar a obra Naked City, The Death
and Life of Authentic Urban Places (2010) de Sharon Zukin — focado na cidade de Nova Iorque, porque
permitiu entender uma abordagem política, social e comercial da cidade. A publicação aborda temas
como a perda de identidade e de autenticidade da cidade e acrescenta alguns pontos fundamentais às
máximas de Jane Jacobs — como por exemplo, a atenção à escala humana da vida pública e aos seus
utilizadores — esclarecendo conceitos como a gentrificação, e relacionando a turistificação com a cidade,
como um produto.
O livro Espaço Público e Interdisciplinaridade (2000) que enquadra algumas das principais
questões e preocupações no que toca à produção e desenho do espaço público tal como a obra Do
Projecto, ao objecto – Manual de Boas Práticas de Mobiliário Urbano em Centros Históricos (2005), e que
contém, como uma das suas partes, um guião para a avaliação do espaço público. Ambas permitiram
adquirir conhecimento de outras metodologias de avaliação de espaço público e através da confrontação
das estruturas e princípios orientadores de cada uma, esclarecer e introduzir a ferramenta utilizada neste
trabalho.
No que diz respeito ao estudo da Baixa-Chiado e aos centros históricos, foram importantes as
obras de José-Augusto França, em particular Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (1980) que serviu de base
para o enquadramento histórico apresentado no caso de estudo; e as obras de Nuno Portas, em específico
o segundo volume da obra Os Tempos das Formas: A Cidade Imperfeita e a Fazer (2014), que permitiu um
melhor entendimento das políticas de reforço das centralidades.
Para a compreensão dos objectivos do projecto PSSS, os documentos e artigos produzidos pelo
projecto de investigação foram elucidativos. Em particular, o artigo “What is Public Space’s service value?
Some relevant research questions” (2017) que de forma clara apresenta as motivações e a pertinência do
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projecto na actualidade, bem como, clarificou alguns dos conceitos principais nos quais a metodologia
assenta.
Por fim, nas obras relacionadas com a avaliação do espaço público, o guia da ferramenta PSSS
Lugares do Comum: Guia de Avaliação e Interpretação do Espaço Público (Brandão, P. e Brandão, A.,
2018), propõe uma teoria e metodologia para interpretar e avaliar o serviço do espaço público, e foi a
base da análise do caso de estudo, uma vez que sustentou todo o processo de trabalho que permitiu
testar os conceitos relativos ao turismo.
Tratando, este trabalho de uma análise ao espaço público sob o ponto de vista da problemática
do crescimento turístico; a revisão literária sobre o turismo foi determinante para o entendimento dos
factores e conceitos chave desta matéria.
As obras Perspectivas e Tendências do Turismo (2003) do Professor Licínio Cunha e An
Introduction to Tourism (1997) dos autores Lickorish e Jenkins permitiram aprofundar conceitos
relacionados com o turismo. A primeira analisa a evolução do turismo em Portugal e permitiu interiorizar
algumas das tendências do sector e definir o paradigma actual. E a obra An Introduction to Tourism (1997)
explana sobre a evolução histórica do crescimento do sector turístico no mundo como é o caso dos
conceitos de turismo em massa, turismo urbano e turismo social.
Tal como nos temas relacionados com o espaço público, foi necessário entender o turismo
como uma problemática da consciência colectiva e que, portanto, origina análises do foro político e social.
Assim, as obras The Tourist Gaze (1990) de John Urry e Globalization: The Human Consequences (1998)
de Zygmunt Bauman possibilitaram uma alternativa ao ponto de vista de Sharon Zukin sobre os conceitos
de gentrificação, globalização e turistificação. Na primeira, foi possível entender as dinâmicas associadas
à construção da experiência turística, bem como, a complexidade da organização social do turismo e a
natureza sistémica destes processos. Destaca-se o turista enquanto actor preponderante do espaço
público, aspecto importante para a análise dos casos-de-estudo. No caso da segunda obra, Zygmunt
Bauman explica o que é a globalização desde há cinquenta anos e como é importante a facilidade de
comunicação e de mobilidade para as suas alterações sistémicas da actualidade.
Apesar da existente bibliografia sobre os temas abordados, a investigação teórica sobre a
relação do turismo com o espaço público é ainda muito recente, tendo por base apenas alguns artigos
académicos como é o caso de “Tourism destinations under pressure” e “The Challenge of overtourism”
publicações recentes e que foram importantes para estabelecer relações e perceber a problemática
abordada.
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1º CAPÍTULO
TURISMO NO ESPAÇO PÚBLICO

2.1 Excursão de turistas, Rossio, Agosto de 2018

Estrutura do 1º Capítulo

Para se reflectir sobre a relação entre o turismo e o espaço público é necessário esclarecer
alguns conceitos e definições à partida. Como tal o seguinte capítulo divide-se em duas partes
fundamentais (ver figura 2.2). A primeira parte diz respeito aos conceitos e definições relativos a ambas as
temáticas com o intuito de esclarecer e clarificar o ponto de partida para a dissertação; e a segunda parte
centra-se em perceber algumas das recentes dinâmicas do turismo que têm lugar no espaço público, e
compreender de que maneira estão a ser caracterizadas e abordadas noutros territórios urbanos (com
especial destaque para os centros históricos).
O presente capítulo apresenta-se como a base teórica para a investigação e permite sustentar a
aplicação da ferramenta PSSS na Baixa-Chiado, no capítulo seguinte.

2.2 Estrutura do 1º capítulo

8

1.1
ENQUADRAMENTO TEÓRICO: ESPAÇO PÚBLICO E CIDADE EM TRANSFORAMÇÃO

Em primeiro lugar pretendemos compreender como é que o espaço público tem um papel
relevante na vida urbana, partindo de quatro questões chave que conduzirão o discurso:
— Qual é a definição actual de espaço público?
— Como evoluiu a teoria de espaço público até aos dias de hoje?
— Porque é necessário avaliar o espaço público e qual o fundamento da ferramenta PSSS?
Em segundo lugar centramos o discurso no entendimento do turismo urbano enquanto prática
comum actualmente. Para isso, organizamos a reflexão através de três questões essenciais:
— O que é o turismo urbano?
— Como evoluiu esta prática ao longo da História?
— Quais as principais dinâmicas turísticas nos dias de hoje?

Por definição normativa, o espaço público é o conjunto de “all places publicly owned or of

O que é o espaço público?

public use, accessible and enjoyable by all for free and without a profit motive”7 (Biennial of Public Space,
2013).
Para Borja e Muxí, o espaço público é a cidade — isto é, são os espaços não construídos, as
praças e as ruas, como também as relações e dinâmicas que têm acção nesses espaços vazios — “el espacio
público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un
espacio físico, simbólico y político”8 (2003, p. 9) que contém um significado político.
“(...) el espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es
un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio
‘especializado’, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho
estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que
sean espacios públicos ciudadanos”9 (ibid., p. 9).

7

Tradução livre da autora: “(…)todos os espaços de propriedade pública ou todos os espaços para uso público, acessíveis e de

usufruto comum de graça e sem nenhum motivo de lucro” ( Biennial of Public Space, 2013).
8

Tradução livre da autora: “O espaço público o espaço principal do Urbanismo, da cultura urbana e da cidadania. É um espaço físico,

simbólico e político” (Borja e Muxí, 2003, p.9).
9

Tradução livre da autora: "(...) O espaço público do cidadão não é um espaço residual entre ruas e edifícios. Nem é um espaço vazio

considerado público simplesmente por razões legais. Não é um espaço "especializado", por onde se tem de ir, quando se vai a um
museu ou a um espectáculo. Estes espaços são espaços públicos em potencial, mas é preciso algo mais para serem espaços públicos
do cidadão " (Borja e Muxí, 2003, p. 9)
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2.3 Estendal público, Vila Nova de
Gaia, Março de 2018

Podemos dizer que o espaço público não é só a matéria e forma do espaço, o hardware, mas

A importância do papel do
espaço público

também, é composto pelas actividades que têm vida naquele lugar, o software (Brandão, P., 2008).
“While the inviting, lively city can be a goal in itself, it is also the starting point for holistic city
planning that encompasses the vital qualities that make a city safe, sustainable and healthy.
When planners aim for more than just ensuring that people can walk and bike in cities, focus
expands from merely providing sufficient space for movement to the much more important
challenge of enabling people to have direct contact with the society around them. In turn this
means that public space must be alive, with many different groups of people using it” 10 (Gehl,
2011, p. 63).
Assim, tendo por base esta designação, podemos ainda acrescentar que o espaço público
materializa uma estrutura relevante que assegura as ligações e dinâmicas dos sistemas urbanos como
elemento integrador principal (Brandão, P. e Brandão, A., 2018, p. 10).

Como evoluiu a ideia de
espaço público?

“A teoria de espaço público, no quadro da prática do Desenho Urbano, tem história recente
(...)” (ibid., p. 6). Nesse sentido, é importante compreender de forma sumária como evoluiu a importância
do espaço público ao longo da história da cidade.

Se o arquitecto Oriol Bohigas, no prefácio da obra L’Espai Public: Ciutat i Ciutadania (2003)
afirmou que o espaço público é a cidade (Borja e Muxí, 2003, p. 11), o estudo do espaço público não
como o espaço residual entre o que está a ser construído e os espaços viários (PSSS, 2018)

11

é uma

abordagem recente com poucas décadas de história e que surge em meados do século passado.
Para se entender a cidade Moderna, que despoletou os inícios da teoria de espaço público em
meados do século passado, é necessário recuar-se um pouco na História da Cidade e perceber que apesar
da reflexão sobre a produção do espaço público não estar presente desde a antiguidade, construir e
teorizar sobre a cidade de forma consciente, tem depois do Renascimento dois momentos charneira: a
Revolução Industrial (Carmona et al., 2003, p. 21) e o Funcionalismo (Gehl, 2006, p. 49).
Durante o Renascimento, a cidade deixa de ser um território apenas de resposta às carências
existentes e passa a ser dada uma grande importância aos aspectos visuais — à forma e à aparência.
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Tradução livre da autora: “Enquanto a cidade convidativa e animada pode ser um objetivo em si mesma, é também o ponto de

partida para o planeamento holístico da cidade que engloba as qualidades vitais que a tornam uma cidade segura, sustentável e
saudável. Quando o planeamento visa mais do que apenas garantir que as pessoas podem andar a pé e de bicicleta nas cidades, o
objectivo passa de apenas proporcionar espaço suficiente para o movimento para o desafio muito mais importante, de permitir que
as pessoas tenham contato direto com a sociedade em torno delas. Por sua vez, isso significa que o espaço público deve estar vivo,
com vários grupos diferentes de pessoas usá-lo.” (Gehl, 2011, p. 63).
11

Fonte: http://psss.tecnico.ulisboa.pt/pt/espaco-publico/
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“la ciudad dejó de ser uma obra de arte, concebida, percebida y realizada como um todo. Las
áreas entre los edifícios y las funciones que aquéllas albergaban dejaron de ser los principales focos de
interés, y pasaron a tener prioridade los efectos espaciales, los edificos y los artistas que les habían dado
forma”12 (ibid., p. 49).

Até à Revolução Industrial, o planeamento das cidades dependia de três factores físicos: os

A cidade Industrial

meios de transporte (a pé, a cavalo, carroça); a disponibilidade dos materiais de construção (as cidades
eram construídas com os materiais locais, tornando a sua aparência mais homogénea) e as limitações dos
métodos de construção da altura — a construção era feita de acordo com a capacidade mecânica da época
(Carmona et al., 2003, p. 21).
A Revolução Industrial evoluiu com o êxodo rural e o exponencial aumento demográfico;
“many people moved from rural to urban areas, and the clear demarcation of city boundaries dissolved.
The steadily increasing number of new urban inhabitants put pressure on old cities, which fell short of
meeting the requirements of industrial society. New building materials, more effective building methods
and a more specialized building process that could build larger, higher and faster challenged the

2.4 Whitechapel Hay, 1920
Fonte: The Guardian

13

traditional city that was low and dense” (Gehl e Savre, 2013, p.39).
As cidades estavam sobrelotadas sem condições de saneamento e higiene para acomodar a
nova população urbana. A par disto as novas funções industriais exigiam equipamentos fabris e zonas de
alojamento operárias que pressionavam a estrutura das cidades pré-existentes (ibid.:39).
As cidades ocidentais encontravam-se numa crise urbana – “Las condiciones extremas de
densidade, resultado del acelerado crecimiento urbano, y la insalubridade de los espácios habitados y
públicos serán, em efecto, concebidas como la causa primordial de la elevadíssima mortalidade que
definía la percepción vital y estadística de los espácios urbanos y que sin duda constituía el principal
problema de la ciudad”14 (Muñoz, 2009: 46).

Fonte: Pinimg Originals

É neste contexto que surgem os planos para o redesenho e a reconstrução de cidades como
Paris, Barcelona ou Nova Iorque. E se no caso de Barcelona, o Plan de Cerdá manteve intocáveis os limites
da Ciutat Vella, ainda definidos pela memória das antigas muralhas, e preservou as antigas ruas e praças
12

Tradução livre da autora: “a cidade deixa de ser uma mera ferramenta e converte-se, de forma geral, numa obra de arte,

concebida, percebida e realizada como um todo. As áreas entre os edifícios e as funções que albergavam deixaram de ser o principal
foco de interesse e passaram a ter prioridade os efeitos espaciais, os edifícios e os artistas que lhes tinham dado forma” (Gehl, 2006,
p. 49).
13

Tradução livre da autora: “(...)muitas pessoas mudaram-se de zonas rurais para áreas urbanas, e a clara demarcação dos limites da

cidade ficou dissolvida. O número, cada vez maior, de novos habitantes urbanos colocou pressão sobre as cidades antigas, que
ficaram aquém das exigências da sociedade industrial” (Ghel e Savre, 2013, p.39).
14

2.5 Barcelona, vista aérea

Tradução livre da autora: “As condições extremas de densidade, resultantes do acelerado crescimento urbano, e da insalubridade

dos espaços habitados e públicos, foram detectadas como a primordial causa da elevadíssima mortalidade, que definiu a percepção
vital e estatística dos espaços urbanos, que certamente constituíram o principal problema da cidade” (Muñoz, 2009, p. 46).
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(Busquets e Corominas, 2009), no caso do plano de Haussmann, em Paris, os novos eixos viários
romperam a cidade pré-existente. Esta opção foi justificada pela necessidade de assegurar a largura das
novas avenidas e a limitação dos arrondissement, que, de acordo com as intenções do plano, permitiram
melhorar a salubridade, o saneamento e a mobilidade da cidade (Saalman, 1971, p.10).
Assim, passou a existir uma separação das áreas de trabalho, distinguindo-se as zonas
industriais e fabris das áreas de funções administrativas, o que rompia com a ideia de bairro tão presente
nas cidades medievais (Rossi, 1982, p. 159).

É no início do século XX que se começam a fixar duas linhas ideológicas de resposta à crise

A cidade Moderna

urbana. Até ao primeiro quartel do século XX, a resposta dominante para as cidades sobrelotadas era
baseada nas formas urbanas com tipologias de construção tradicionais, uma reinterpretação da cidade
tradicional – a cidade como obra de arte defendida por Camillo Sitte (Gehl e Savre, 2013). No período
entre guerras, começam a surgir soluções que cortam radicalmente com as tradições construtivas do
passado, sob a alçada do Movimento Moderno e do funcionalismo.
É nesta altura que Le Corbusier, pioneiro da Arquitectura Moderna, onde defende que a
resposta à instabilidade urbana são novas cidades funcionais desenhadas com linhas direitas, edifícios
altos e modernos, infraestruturas viárias de alta velocidade e amplas áreas verdes. Estas ideias foram
2.6 Brasília, 1958
Fonte: Inês Mena Silva

incorporadas no Manifesto for Modernistic Urban Planing (1933), resultado dos Congressos
Internacionais da Arquitectura Moderna e divulgado de uma forma massificada depois da Carta de
Atenas.
“The meandering streets of traditional medieval cities were under strain as early as the
Renaissance, which had a penchant for straight lines and symmetry. But not until modernism
and the introduction of cars as the dominant form of traffic in the 20th century was there a
definite break with traditional city structures based on streets and squares”15 (Gehl e Savre,
2013, p. 39).

É em meados do século XX, e em especial no pós-guerra, que os avanços científicos e

Urbanismo funcionalista

tecnológicos possibilitam que o discurso moderno e funcionalista ganhe forma e aplicabilidade; O
crescimento económico, a industrialização e a destruição urbana resultante da guerra, viabilizam grandes
planos urbanos de bairros residenciais nos subúrbios das cidades e as populações abandonam os centros

15

Tradução livre da autora: “As ruas sinuosas das cidades medievais tradicionais estavam sob tensão desde o renascimento, que

tinha uma propensão para linhas retas e simetria. Mas apenas no Modernismo com a introdução do carro como a forma dominante
de transporte no século XX é que se uma ruptura definitiva com as estruturas tradicionais da cidade baseadas em ruas e praças”
(Gehl e Savre, 2013, p.39).
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para começar a viver na periferia com melhores condições de habitação. Na Europa, passa a existir uma
massificação da habitação crescendo em altura, no centro das cidades.
“Buildings were designed from the inside-out, responding only to their programe and
functional requirements (the importance of light, air, hygiene, aspect, prospect, recreation,
movement, and openness). They became sculptures, “objects in space” following their own
internal logic without necessarily responding to the immediate urban context”16 (Carmona et
al. 2003, p. 21).
Desta forma, na resposta à melhoria das condições de habitação, de acordo com os standards
modernos, a cidade eram os edifícios, com uma nova garantia dos aspectos físico-funcionais exigidos – a
ventilação, o saneamento, a eletricidade e a exposição solar, bem como, o acesso a amplos espaços

2.7 Levittown, 1958: Exemplo de
bairro periférico na América. Na
Europa, um exemplo dos melhores
exemplos para ilustrar esta época é

verdes. É também nesta altura que mudam drasticamente as dinâmicas e relações na cidade, com o

a
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progressivo aumento do uso do automóvel (Gehl e Savre, 2013).
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do
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Corbusier.

Podemos, então, entender que o Urbanismo Moderno ou Urbanismo Funcionalista esteve
sempre focado na resposta às urgências sociais dasua época, através de políticas sectoriais e de separação
de funções urbanas, nomeadamente habitacionais. O Movimento Moderno com a popularização do uso
do automóvel foi decisivo para a zonificação (Borja e Muxí, 2003) com a consequente redução do espaço
público à função circulatória e o espaço “relvado” residual e inabitado.

“El espácio público pasó a ser um elemento residual”17 (ibid., p. 47).

Uma teoria para o espaço

A crítica ao urbanismo funcionalista começou por se concentrar na degradação dos bairros

público

residenciais. A pobreza dos equipamentos e marginalização física e social, a especialização e
congestionamento de áreas centrais, a descaracterização e abandono dos bairros históricos, a
desarticulação de territórios da cidade pelo atravessamento de redes viárias pouco harmoniosas com a
envolvente e a disseminação de equipamentos e polos monofuncionais são algumas das consequências
das soluções urbanas modernas (Borja e Muxí, 2003, pp. 48-49) a par da agorafobia e do urbanismo
desértico (Cullen, 1961 apud. Gehl, 2011, p. 46).
“Después del Congresso de Frankfurt de 1929, el CIAM reconoció que el estúdio de los
problemas de la arquitectura moderna estaba ligado al de los de la urbanística y que no era
posible trazar uma línea clara de separación entre unos y otros.” (Sert, 1951, p.1)

16

Fonte: Public Square, CNU

Tradução livre da autora: “Os edifícios foram concebidos a partir de dentro para fora, respondendo apenas ao seu programa e

requisitos funcionais (a importância da luz, ar, higiene, aspecto, perspectiva, recreação, movimento e abertura). Eles se tornaram
esculturas, "objetos no espaço", seguindo sua própria lógica interna, sem necessariamente responder ao contexto urbano imediato”
(Carmona et al., 2003, p. 21).
17

2.8 Protesto Jane Jacobs, 1968

Tradução livre da autora: “O espaço público passou a ser um elemento residual” (Borja e Muxí, 2003, p. 47).
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Na década de cinquenta e com maior destaque no início dos anos sessenta, em plena crise do
Movimento Moderno, começam a fazer-se sentir as primeiras críticas a este modelo urbano centrado na
“saúde física” da cidade, que negligenciou a preocupação com o lado psicológico e social do desenho, do
edificado e do espaço público (Gehl, 2006, p. 53).

É neste período conturbado de crítica e de discussão que surgem as primeiras publicações

Jacobs, Gehl e Whyte: a
Génese do modo de
pensar.

sobre a vida pública e o espaço público. Os autores destas obras dedicam-se a entender a cidade através
da sua análise e observação, como Lynch, Jacobs ou Whyte.
Com Lynch como pioneiro, renova-se o interesse pelo espaço “entre os edifícios” — o ambiente
exterior, respondendo a novas preocupações sociais e económicas. Lynch desenvolve os conceitos
legibilidade e a imaginabilidade relativos à percepção da cidade como um todo por parte dos seus
utilizadores (Lynch, 1960). A introdução destes dois conceitos é determinante para o entendimento da
cidade por Jacobs, uma vez que dá importância ao ponto de vista dos actores como forma de análise.
“I shall be writing about how cities work in real life, because this is the only way to learn what
principles of planning and what practices in rebuilding can promote social and economic
vitality in cities, and what practices and principles will deaden these attributes”18 (Jacobs, 1961,
p. 4).
Com Jane Jacobs, jornalista de profissão e a sua principal obra — The Death and Life of Great

2.9 The Strøget, Copenhaga: O
projecto de Gehl começou por ser
apenas uma rua no centro e hoje
em dia é a maior zona pedonal da
Europa.
© Yadid Levy / Getty Images

American Cities (1961) — reúne os resultados da observação do seu bairro de residência, Greenwich
Village em Nova Iorque e apresenta os alicerces de uma nova linha ideológica acompanhada por autores
como Jan Gehl (1971) e William H. Whyte (1980).
Introduzindo um método experimental de avaliação do espaço público, são as obras de Whyte
que esclarecem os mecanismos e metodologias utilizados na observação e análise do espaço público.
William H. Whyte, enquanto trabalhava com a Comissão de Planeamento de Nova Iorque, em 1969,
desenvolveu um estudo sobre o comportamento pedonal e as dinâmicas da cidade intitulado Street Life
Project. Através de repetidas observações do espaço público – praças, ruas e parques de Nova Iorque – em
várias alturas do dia e com recurso a câmaras de filmar, o inovador método desenvolvido pelo jornalista
permitiu-lhe publicar os resultados do seu projecto com a obra The Social Life of Small Urban Spaces
(1980). Mais tarde, a organização sem fins lucrativos Project for Public Spaces continuou o trabalho do
autor, utilizando a metodologia e os resultados do seu trabalho19.

18

Tradução livre da autora: “Eu devo escrever sobre como as cidades funcionam na vida real, porque esta é a única maneira de

aprender quais os princípios do planeamento e quais as práticas da reconstrução que podem promover a vida social e econômica
nas cidades, e quais as práticas e os princípios que não o farão” (Jacobs, 1961, p. 4).
19

Fonte: "https://www.pps.org/article/wwhyte".
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Gehl publica o seu primeiro livro em 1971 — Life Between Buildings — que engloba as
conclusões a que chegou com a observação e análise de várias cidades (com maior detalhe a cidade de
Copenhaga) e a metodologia utilizada durante o processo. A par disso, a obra dá destaque ao conceito de
escala humana. A importância da cidade pedonal em oposição à cidade automóvel, para Gehl é relevante,
visto que de outra forma a vida pública — ou a vida entre os edifícios — não se pode verificar. A cidade, de
acordo com o arquitecto, na sua génese, tem de ter a escala e a dimensão percetível pelo ser humano
para que o possa responder a todas as suas necessidades.
“When the main street in Copenhagen was converted to a pedestrian street in 1962 as the first
such scheme in Scandinavia, many critics predicted that the street would be deserted because
‘city activity just doesn’t belong to the northern European tradition.’ Today this major pedestrian
street, plus a number of other pedestrian streets later added to the system, are filled to capacity
with people walking, sitting, watching events, playing music, and talking together. It is evident

2.10 Nova Iorque, Agosto 2018
Manhattan: Um contra-exemplo do
que é uma cidade desenhada à
escala humana.

that the initial fears were unfounded and that city life in Copenhagen had been so limited
because there was previously no physical possibility for its existence”20 (Gehl, 2011: 37).

Na sequência da Revolução de Abril de 1974, com a acação de Nuno Portas são criadas as condições
para reformular as principais políticas de habitação e urbanismo, tendo em conta as carências
habitacionais da altura: a constituição do poder local, novos programas de habitação, legislação
urbanística, o programa SAAL e a organização de Gabinetes Técnicos Locais (GTL) em áreas históricas onde
a recuperação ou construção de espaços públicos é lançada, nomeadamente em centros históricos.
Apesar destes programas não terem como objectivo uma prefiguração da cidade, centrada no espaço
público, a alteração na maneira de pensar a habitação social, especialmente na cidade do Porto, provocou
sucessivas oposições entre planos e projectos, o que deu azo a uma visão alternativa do processo de fazer
cidade (Santos, 2016, p.16). A par disso, verificou-se que, do ponto de vista morfológico, as soluções
encontradas diferiram dos programas anteriores, nos quais predominavam modelos pós-CIAM — “blocos
ou torres de vários andares com espaços abertos intersticiais” (ibid., p. 28).
Ainda que o programa SAAL tenha tido uma curta duração (1974-1976) gerou uma nova forma de
pensar a habitação e o urbanismo em Portugal o que despertou a atenção para estes temas e influenciou
outros programas e planos. Um desses casos é a criação e implementação dos primeiros PDM (Planos
20

Tradução livre da autora: “Quando a rua principal de Copenhaga foi convertida numa rua pedonal em 1962, pela primeira vez na

Escandinávia, muitos críticos previram que a rua seria deserta porque ‘a atividade na cidade simplesmente não pertence à tradição
do norte da Europa’. Hoje, esta é a principal rua pedonal, além de uma série de outras ruas de peões que mais tarde foram
acrescentadas ao sistema, estão cheias de pessoas a passear, sentadas, a assistir a eventos, a tocar música, e na conversa. É evidente
que os medos iniciais foram infundados e que a vida da cidade em Copenhaga tinha sido tão limitada, porque anteriormente não
existia nenhuma possibilidade física para a sua existência” (Gehl, 2011, p. 37).
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O caso de Portugal

Directores Municipais), requalificando os instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território fora
das duas principais áreas metropolitanas — Lisboa e Porto (Portas, 2012, pp. 304-348).
É nesta altura também que, em 1974, se iniciam no Porto — “nos velhos quarteirões populares

Nuno Portas e intervenção
na cidade existente

ribeirinhos” (Portas, 2012, p. 414) — intervenções sobre a cidade existente21. Além disso, “outras cidades
históricas – como Évora e a seguir Guimarães — lançaram depois disso programas de reabilitação, sempre
sob iniciativa municipal” (ibid., p. 414), com o duplo objectivo de melhorar a função cultural do núcleo
medieval e de gerar investimento dos proprietários na reabilitação dos imóveis degradados (ibid., p.
414).
É no caso da cidade de Guimarães, perante a necessidade de reabilitar e revitalizar o centro histórico,
em 1985 que é criado o Gabinete Técnico Local, a partir do Gabinete do Centro Histórico, criado pelo Arq.
Nuno Portas que em articulação com o Arq. Fernando Távora, inicia o projecto de reabilitação do centro
histórico tomado por exemplar. Neste projecto privilegiaram-se intervenções em espaços públicos como
uma rede de praças, eixos principais e edifícios estratégicos — potenciando a articulação de todo o
território urbano e gerando novas dinâmicas de vida pública (Aguiar, 1998).
No entanto, o tema da intervenção na cidade existente trouxe diversas discussões não só na ordem
do património arquitectónico (avaliar e classificar para intervir), como também na tomada de consciência
dos órgãos administrativos da importância e relevância do edificado construído, na emergência de
movimentos sociais para a defesa dos bairros históricos e dos seus residentes e uma crise nos “conceitos e
receitas na arquitectura urbana face à decepção com os resultados das novas urbanizações dos anos 60”
(Portas, 2005, p. 173).

Os centros histórico

O tema da reabilitação urbana da cidade existente está presente até aos dias de hoje e o papel do
turismo tem sido fundamental na reinterpretação da sua relevância e na redefinição dos seus limites e
objectivos contribuindo para o campo de contradições (Portas, 2012, p. 420), em particular quando diz
respeito aos centros históricos:
•

Se por um lado se pretende proteger os habitantes e actividades locais, por outro o
objectivo é atrair novas actividades e novos residentes;

•

Pretende-se manter alugueres e valores de propriedade baixos mas que a reabilitação se
faça por iniciativa dos proprietários ou residentes;

•

Tenciona-se manter a identidade e os limites de cada bairro mas uma maior diversidade
de actividades;

21
“Por intervenções na cidade existente entendemos o conjunto de programas e projectos públicos ou de iniciativa autónomas que
incidem sobre os tecidos urbanizados dos aglomerados, sejam antigos ou relativamente recentes, tendo em vista: a sua
reestruturação ou revitalização funcional (...); a sua recuperação ou reabilitação arquitectónica (...): finalmente a sua reapropriação
social e cultural” (Portas, 2005, p. 171).
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•

Defendem-se as novas expressões da arquitectura mas com tendência para um respeito
mimético das preexistências;

•

Dá-se prioridade, no plano dos recursos, aos bairros históricos (principalmente os de
maior prestigio cultural) sabendo que é obrigatório intervir na restante cidade cada vez
mais alargada.

“Antes de receitar, diagnosticar a doença e entender o que a provoca” (Portas, 2005, p. 158)

A necessidade de avaliar o
espaço público

Nos últimos anos, o investimento em espaço público, na maioria das cidades europeias, tem
vindo a crescer sob a alçada de conceitos como o lazer, o turismo, a cultura, a infraestruturação da
mobilidade ou funções ambientais. Este aumento do interesse no espaço público e da sua relevância no
âmbito das políticas urbanas chega a ser referenciado por organizações internacionais, como a UNHabitat (UN-Habitat, 2015).
Nuno Portas define esta nova fase do “Projecto Urbano” como uma lógica baseada no espaço
público, passando das áreas históricas para as de recuperação (indústrias, infraestruturas obsoletas,
dispositivos militares) visando novas áreas urbanas, normalmente ligadas a eventos com extensão
periférica das cidades.
“Es un factor sintomático que se considere al espacio público no solamente como un indicador
de calidad urbana sino que también como un instrumento privilegiado de la política
urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, para mantener y
renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y
para dar un valor ciudadano a las infraestructuras”22 (Borja e Muxí, 2003, p. 11).

No entanto, muitos destes investimentos são sustentados pela subjectividade de critérios do
que é um bom espaço público — que, quase sempre correspondem a representações idílicas e às
especificidades de cada contexto urbano local. Igualmente, o investimento é muitas vezes concentrado
em espaço urbanos centrais ou locais com uma carga histórica ou imagem icónica — e não numa
pluralidade de soluções. Ou seja, existe uma lacuna no que toca à produção de espaço público: é
necessário avaliar e analisar para que exista um diagnóstico dos conflitos e dos problemas que o espaço
público enfrenta, de maneira a responder da melhor forma consoante cada lugar (Brandão et al., 2017).

22

Tradução livre da autora: “É um fator sintomático considerar-se o espaço público não apenas como um indicador de qualidade

urbana, mas também como um instrumento privilegiado da política urbana para fazer cidade sobre a cidade, para qualificar as
periferias, para manter e reabilitar os centros históricos e produzir novas centralidades, para suturar os tecidos
urbanos e dar valor cidadão às infraestruturas” (Borja e Muxí, 2003, p. 11).
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Em forma de resumo, podemos concluir que existiram dois momentos na evolução da ideia de
espaço público relevantes para a concretização deste trabalho:
1.

A cidade moderna como resposta à cidade industrial: As diferentes respostas que
foram dadas para a que é considerada como primeira crise urbana, reflexo do
aumento evidenciado da população nos centros das cidades numa analogia ao que
se passa hoje com o aumento evidenciado do turismo nas cidades.

2.

A crítica à teoria urbana da cidade moderna, com Jacobs, Gehl e Whyte e o ínicio da
teoria do espaço público: A importância de observar e analisar o espaço público para
perceber a cidade e resolver potenciais conflitos e neste quadro perceber os
contornos da reabilitação urbana em Portugal, de maneira a podermos entender o
contexto da evolução do espaço público no caso de estudo da Baixa-Chiado, com que
concluímos utilizando os conceitos e metodologias PSSS.

Neste sentido, diversas metodologias de análise e avaliação de espaço público têm sido

Resumindo

desenvolvidas. Desde os estudos pioneiros de Lynch às práticas observação e desenho de Gehl, de forma
geral, as metodologias reúnem critérios e aspectos que determinam os atributos de um espaço bemsucedido, ou as características que um espaço público "perfeito" deve ter ou proporcionar. Destacamos
aqui algumas:

•

O Placemaking Movement que pode ser entendido através da obra PPS — How to turn a place
around (PPS, 2000) no qual os autores reúnem um guia de princípios e práticas para qualquer
pessoa possa reformar o espaço público.

•

O Guia de Avaliação do Projecto de Espaço Público (Centro Português de Design, 2005) onde
existe uma primeira aproximação a uma ferramenta de avaliação de espaço público
direccionada à fase de projecto, que segue alguns dos critérios apresentados no livro O Chão da
Cidade, Guia de Avaliação do Design de Espaço Público (Brandão, P., 2002)

•

As oito ferramentas práticas de análise (ex: mapping, counting, tracing, tracking) explicadas por
Jan Gehl e Birgitte Svarre na obra How to study Public Life (2013).

•

O Global Public Space Toolkit (UN-Habitat, 2015) que se apresenta como um user-friendly
guide para as cidades, em particular, para aquelas com um maior índice de crescimento
demográfico e recursos financeiros reduzidos.
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Neste contexto e com o propósito de ir além das actuais práticas estabelecidas e noções
dominantes na avaliação do espaço público e tendo como ponto de partida a consciência que “a

A metodologia PSSS

multidimensionalidade do espaço público é um factor de complexidade que reclama melhor
interpretação”, o projecto PSSS desenvolve, a partir de 2016, a ideia de espaço público como prestador de
serviços à cidade e aos seus utilizadores introduzindo assim uma matriz social, política e económica, na
equação (Brandão P. et al., 2018, pp. 4-5).
O projecto propõe um método de avaliação e interpretação do espaço público que permita
entender onde estão as falhas de continuidade e integração nos espaços públicos, de maneira a que estes
se entendam como verdadeiros sistemas urbanos que tenham um maior valor de retorno – social,
ambiental ou económico – assegurando a sustentabilidade no ciclo de vida do espaço público (Brandão,
A. et al., 2018).
Partindo da ideia de software e hardware (Brandão, P. et al., 2018), o projecto PSSS pretende
identificar e diagnosticar problemas sistémicos do espaço público e desenvolver o seu potencial de
serviço, como por exemplo, a necessidade de novos espaços, a melhoria da sua frequência, diversidade e
qualidade do uso, ou refazer as suas continuidades.
O projecto PSSS inclui as relações entre o sistema de espaço público e outros sistemas urbanos
espaciais – paisagem, infraestrutura e outras dimensões – a partir de um conhecimento interdisciplinar
operativo para lidar com um contexto urbano sempre em mutação, onde as perspectivas e ferramentas
reducionistas não são suficientes (Brandão, P. et al., 2018).
Assim, o método PSSS está assente numa estrutura conceptual dividida em quatro definições
principais (Sistema, Serviços, Actores e Valores) que configuram o espaço público e que se organizam

2.11 Gráfico Conceitos PSSS, 2018

conforme os pontos apresentados em seguida.

Num sentido lato, um sistema é a organização de vários elementos de maneira a que
constituam um todo. Assim sendo pode dizer-se que um sistema de espaço público é a organização de
todas as partes constituintes do espaço público, dos seus elementos e ligações (ver figura 2.13).
No entanto, tal como já vimos anteriormente, o espaço público é relacional – isto significa que
estabelece vínculos e relações entre lugares e outros espaços públicos promovendo interacções
sobrepostas. Tal como citadoo pela UN-HABITAT (2015), “public space system is a system of systems
where the layers of functional networks — infra-structural, cultural, economic and environmental —
intersect and complement each other in a mutual and consolidated way”23 (UN-Habitat, 2015, p.42).
23

Tradução livre da autora: “um sistema de espaço público é um sistema de sistemas onde as camadas das redes funcionais — infra-

estruturais, culturais, econômicas e ambientais — se cruzam e se complementam de forma mútua e consolidada” (UN-Habitat, 2015,
p. 42).
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O Sistema

Assim, entendemos que o espaço público pode ser considerado um sistema de espaços e
lugares, organizados de forma física, funcional e social em contínua relação. E por isso o sistema de
espaço público é interdisciplinar e engloba características infraestruturais e, por exemplo, ecológicas,
mesmo que estas se estendam fora dos limites habituais do domínio urbano (Brandão, A., et al., 2018).
No método PSSS, o sistema de Espaço Público pode ser caracterizado a partir de:

2.12 Paragens de aerobus, Praça
da Figueira, Agosto de 2018

2.13 Gráfico de categorização do sistema. Fonte: Lugares do Comum, PSSS, 2018

O conceito de serviço aplicado ao espaço físico foi desenvolvido na ecologia: um serviço de um

Os Serviços

ecossistema é um benefício que se pode obter de um determinado ecossistema. Nessa lógica, quando
aplicado ao espaço público, os serviços são os benefícios que as funções do espaço providenciam às
necessidades da população actual e futura — são os benefícios que se podem obter de um determinado
espaço público.
“As a collective space, common and open to all users, it enables the provision of several public
goods and supports many vital activities for the city – social, economic, leisure, political,
movement, etc. – ensuring services that are crucial and collective valued. So by analogy with
‘ecosystem services’ we can acknowledge and identify the benefits people obtain from different
functions of public space, regarding their current or future needs. In this context, a certain public
space can supply more than one service and combine several urban functions in a
multifunctional space”24 (Brandão, A., et al.,2018).

2.14 Vendedor ambulante, Rossio,
Agosto de 2018

24

Tradução livre da autora “Como espaço coletivo, comum e aberto a todos os utilizadores, possibilita a provisão de diversos bens

públicos e apoia muitas atividades vitais para a cidade – sociais, econômicas, de lazer, políticas, de movimento, etc. – garantindo
serviços cruciais e com valor coletivo. Assim, por analogia com os "serviços dos ecossistemas", podemos reconhecer e identificar os
benefícios que as pessoas obtêm das diferentes funções do espaço público, em relação às suas necessidades atuais ou futuras.
Neste contexto, um determinado espaço público pode fornecer mais que um serviço e combinar várias funções urbanas num espaço
multifuncional” (Brandão, A., et al.,2018).
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Os serviços de espaço público estão organizados em três categorias principais — suporte,
interacção e referência – que estão explicadas no gráfico seguinte:

2.15 Gráfico de categorização dos serviços. Fonte: Lugares do Comum, PSSS, 2018

Podemos perceber que os serviços de suporte são os serviços que o espaço público presta do
ponto de vista estrutural e físico que vem ao encontro da ideia de hardware. Nos serviços de suporte, o
serviço de acesso é um dos serviços de base que o espaço público pode prestar, visto que possibilita a
existência de outros serviços, ao assegurar o acesso ao espaço público e a espaços privados do sistema.
Por outro lado, os serviços de interacção e referência dizem respeito às relações e dinâmicas
pertencentes ao espaço público e que por isso estão relacionados com o conceito de software. Os serviços
de interacção são expressos de diferentes maneiras nas relações que estabelecem entre os utilizadores do
espaço público e as oportunidades garantidas pelo suporte físico do sistema enquanto os serviços de
referência incluem as diferentes maneiras como o espaço público é utilizado enquanto referência, física
ou intangível, estabelecendo serviços de imagem e serviços culturais e simbólicos.

Tal como referido anteriormente, o espaço público urbano não é apenas o espaço vazio entre os
edifícios, nem a estrutura que lhe dá forma – são também as relações e interacções protagonizadas pelas
pessoas que o ocupam. Desta maneira surge a necessidade de caracterizar uma nova categoria: os
actores. A importância dos actores é fulcral uma vez que ao identificarmos as suas necessidades relativas
ao espaço público estamos a tornar legíveis as carências e mais valias do sistema e a melhor diagnosticar
a oferta de serviços daquele espaço:

“Urban phenomenon depends on relations of actors and agents, hence the values and use of
public space cannot be separated from its users and other actors. Thus addressing what are the
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Os Actores

stakeholders’ needs they become legible within the system’s structure and as a potential for
integrating regeneration strategies”25 (Brandão, A. et al., 2018).

Os actores são organizados em três categorias, dependendo do seu papel em relação ao espaço
público:

2.16 Grupo de turistas, Rua do
Carmo, Agosto de 2018
2.17 Gráfico de categorização dos actores. Fonte: Lugares do Comum, PSSS, 2018

Avaliar pressupõe determinar o valor de algo. Nesta perspectiva, é necessário perceber o que é

O valor

o valor ou o que são os valores do espaço público. Para isso, em primeiro lugar, entendemos que o termo
valor tem diferentes acepções: pode significar o que algo vale, material ou monetariamente (preço), pode
significar o seu grau de importância (mérito) ou princípios ou padrões de comportamento (moral). Para
além disso, existem diferentes tipos de valor, dependendo da linha de pensamento em que nos situamos
– por exemplo, podemos entender as diferenças entre valor de uso e valor de troca. Se pensarmos num
terreno baldio onde existem estendais públicos e um campo de futebol onde toda a comunidade se junta
diariamente concluímos que o valor de uso daquele local é elevado, no entanto o mesmo terreno pode
ter um valor de troca mais diminuído. Em segundo lugar, tal como referido anteriormente, o valor
depende do seu reconhecimento — o valor de um espaço não depende apenas das características do seu
hardware e software, como também é determinado pela maneira como é lido e entendido (Brandão, P., et
2.18

Vários

utilizadores,

Rua

al., 2017).

Augusta, Julho, 2018

Diferentes tipos de valor com manifestações no espaço público:

2.19 Gráfico de categorização dos valores. Fonte: Lugares do Comum, PSSS, 2018
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Tradução livre da autora: “O fenômeno urbano depende das relações entre atores e agentes, logo os valores e o uso do espaço

público não podem ser separados de seus utilizadores e restantes actores. Assim, ao entender quais são as necessidades dos
actores, estas tornam-se legíveis dentro da estrutura do sistema e tornam-se potencialidades para integrar estratégias de
regeneração” (Brandão, A., et al., 2018).
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Através destes quatro conceitos (sistema, servços, actores e valores), torna-se mais legível o
espaço público e é possível analisar e avaliar de forma mais consistente, sistémica e contextual.
É com base nesta estrutura teórica e conceptual da ferramenta PSSS, que a problemática do
turismo é avaliada, considerando os usos, actividades e dinâmicas turísticas como uma nova camada
sistémica do território.
Contudo, antes de partirmos para uma reflexão mais detalhada sobre e relação da problemática
com o contexto urbano inerente, em seguida esclarecemos alguns conceitos relativos ao turismo para um
entendimento mais lato da temática.

1.2
TURISMO: CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Nos últimos anos o tema do turismo tem captado, em grande medida, a atenção da opinião

Definição de turismo

pública e dos meios de comunicação ocidentais. A este tema são muitas vezes associados conceitos como
a turistificação, a gentrificação, a globalização, a (falta de) habitação, a autenticidade e a identidade local.
No entanto, o turismo é um conceito de difícil definição já que não existe uma descrição
universal que consiga englobar a complexidade dos seus limites (Lickorish e Jenkins, 1997). De acordo
com a OMT, “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un
año, con fines de ocio, por negocios y otros”26 (OMT, 1994 apud. OMT, 1998, p. 8).
Existem outras definições, igualmente difundidas, tais como, a definição de Goeldner e Ritchie
(2003), que diz que “tourism may be defined as the processes, activities, and outcomes arising from the
relationships and the interactions among tourists, tourism suppliers, host governments, host
communities, and surrounding environments that are involved in the attracting and hosting of visitors” 27
(Goeldner e Ritchie, 2003, p. 5).

2.20 Grupo de turistas, Elevador de

Para o objectivo desta dissertação, a definição de turismo adoptada é a de Burkart e Medlik
(1981), utilizada também por Lickorish e Jenkins na obra An Introduction to Tourism (1997):

26

Tradução livre da autora: “o turismo compreende todas as actividades que realizam as pessoas durante as suas viagens e estadias

em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer,
negócios ou outros motivos” (OMT, 1994 apud. OMT, 1998, p. 8).
27

Tradução livre da autora:“o turismo pode ser definido como os processos, actividades e resultados que ocorrem das relações e

interacções entre turistas, prestadores de serviços turísticos governos de acolhimento e comunidades anfitriãs que se dedicam a
atrair e receber visitantes” (Goeldner e Ritchie, 2003, p.5).
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Santa Justa, Julho de 2018

“the phenomenon arising from temporary visits (or stays away from home) outside the normal
place of residence for any reason other than furthering an occupation remunerated from within
the place visited”28 (Burkart e Medlik, 1981 apud. Lickorish e Jenkins, 1997, p. 2).

Apesar da dificuldade na definição do conceito de turismo, enquanto uma prática social evoluiu
num século a partir de grupos privilegiados para se tornar num fenómeno de massas.
“The word was unknown in the English language until the last century, and increasingly came
to have a somewhat suspect meaning, describing group travel of the cheaper kind, with an
element of an insular dislike of strangers and foreigners. In contrast, the words travel and
traveller were respected, reflecting the quality of the earlier travellers who were associated with
the rich, educated, or aristocratic and society leaders. Thus travel for recreation and as an
enjoyable activity was a relatively new concept”29 (Lickorish e Jenkins, 1997, p. 10).

Breve evolução do turismo

Para Lickorish e Jenkins (1997), a evolução do turismo está dividida em quatro etapas:
Prehistory tourism, Transport, The interwar period e Tourism take-off.
Na primeira etapa destacam-se dois momentos: as peregrinações do século XIII e XIV e a Grand
Tour dos séculos XVII e XVIII. As peregrinações tornaram-se um fenómeno generalizado e sistematizado,
incluíam muitas vezes uma mistura de devoção religiosa, cultura e prazer, “’practicable and systematized,
served by a growing industry of networks of charitable hospices and mass-produced indulgence
handbooks' (Feifer, 1985, p. 29; Eade and Sallnow, 1991) (…). By the fifteenth century there were
regular organised tours from Venice to the Holy Land”30 (Urry, 1998, p. 4).
A Grand Tour surge no início do século XVII proporcionada pelos primeiros sinais do
crescimento industrial com as movimentações dos jovens de classes sociais mais altas que viajavam para
Paris, Roma ou Florença para passarem períodos entre três a quatro anos a estudar e adquirir novos
conhecimentos (Cadavez, 2017).
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Tradução livre da autora: “o fenómeno recorrente de visitas temporárias (ou estadias fora de casa) fora do local de residência

normal por qualquer outro motivo que não seja a promoção de uma ocupação remunerada no interior do local visitado” (Burkart e
Medlik, 1981 apud. Lickorish e Jenkins, 1997, p. 2).
29

Tradução livre da autora: “A palavra era desconhecida na língua inglesa até ao último século, e veio cada vez mais a ter um

significado pouco empírico, descrevendo os grupos de viajantes com pouco dinheiro, que provocavam desagrado nos estranhos e
nos estrangeiros. Em contrapartida, as palavras viagem e viajante foram respeitadas, refletindo a qualidade dos viajantes associados
com os líderes ricos, educados, aristocráticos da sociedade. Assim, viajar para a recreação e como uma atividade agradável foi um
conceito relativamente novo” (Lickorish e Jenkins, 1997, p. 10).
30

Tradução livre da autora: "‘Nos séculos XIII e XIV, as peregrinações tornaram-se um fenômeno generalizado e sistematizado,

servido por uma crescente indústria de redes de hospícios de caridade e de manuais de indulgência produzidos em massa’ (Feifer,
1985, p.29; Eade e Sallnow, 1991). Tais peregrinações incluíam muitas vezes uma mistura de devoção religiosa, cultura e prazer. No
século XV, foram organizadas regularmente excursões de Veneza para a Terra Santa" (Urry, 1998, p. 4).
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A segunda etapa, transport, remonta a meados do século XIX, na revolução industrial, é
marcada pelas novas oportunidades de viagem, tornadas possíveis com a evolução dos transportes e o
aparecimento do comboio e do barco a vapor. Nesta altura aparecem as primeiras viagens de comboio
para as massas e começam a multiplicar-se, principalmente em Inglaterra, o número de seaside resorts
vocacionados para as classes trabalhadoras, e aparecem os operadores turísticos e as agências de viagem
(Lickorish e Jenkins, 1997, p. 11).
“The growth of such tourism represents a ‘democratization’ of travel. We have seen that travel
had always been socially selective. It was available for a relatively limited elite and was a marker
of social status. But in the second half of the nineteenth century there was an extensive
development of mass travel by train”31 (Urry, 1998, p. 16).
Ainda que, o número de pessoas que viajavam massivamente no século XIX não corresponda,
obviamente, ao que é considerado hoje em dia turismo massivo as viagens da classe trabalhadora
inglesa, no final da era industrial, foram o primeiro exemplo de turismo de massas (ibid., p. 16).

2.21 Etapas históricas do Turismo

A terceira etapa, the interwar period é apresentada como um interregno entre 1918 e 1939 –
entre a primeira e o fim da segunda guerra mundial. Durante esta etapa, a prosperidade das viagens de
comboio e de barco a vapor diminuiu, com reflexos no sector turístico. No entanto, trouxe avanços
tecnológicos para o transporte viário e aéreo e principalmente, é nesta altura que se dá a popularização
do carro a motor (Lickorish e Jenkins, 1997). A democratização do automóvel, a par com a criação das
férias pagas aos trabalhadores fazem surgir um novo tipo de turismo, o turismo social. Através do
aparecimento de autocaravanas, parques de campismo e hostels este tipo de turismo que centra-se em
novos tipos de actividades de lazer diferentes dos tradicionais (Lickorish e Jenkins, 1997).
Este turismo social tornou-se relevante ao ultrapassar o paradigma de que o turismo apenas
podia ser uma actividade das elites.
“However, it was above all the age of the motor car. New fashions were introduced; in what
might be called social tourism, through the extension of holidays with pay; an extension in
variety of recreational and specialist leisure activities; camping and caravanning; the spread of
youth hostels; cheap transport and tours by motor coach. A substantial growth in foreign travel
occurred”32 (Lickorish e Jenkins, 1997, p. 11).

31

Tradução livre da autora: “O crescimento de tal turismo representa uma ‘democratização’ da viagem. Vimos que viajar sempre foi

uma acção socialmente selectiva. Estava disponível para uma elite relativamente limitada e era um marcador do status social. Mas
na segunda metade do século XIX houve um extenso desenvolvimento das viagens em massa com o aparecimento do comboio”
(Urry, 1998, p. 16).
32

Tradução livre da autora: “Entretanto, era sobretudo a idade do carro de motor. Novas modas foram introduzidas; no que pode ser

chamado de turismo social, através da prorrogação de feriados com remuneração; uma extensão em diversas atividades recreativas
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A última etapa, tourism take-off, refere-se ao período pós-guerra até ao final dos anos 90, e diz
respeito a uma era de revolução tecnológica e de desenvolvimento industrial em massa que, de acordo
com a OMT, induziu um progressivo e constante aumento do turismo, sobretudo nos países Europeus.
“Technical advances in transport and other forms of communication strongly reinforced the
economic factors favouring tourism expansion.Television in particular provided continuous
reminders of the interest and variety of foreign countries’ attractions. As the old saying goes:
farther away the grass is greener. Gradually the appeal of foreign destinations overtook the
interest in the domestic product or staying at home. The richer world was on the move”33
(Lickorish e Jenkins, 1997, p. 13).

Ainda que não exista o distanciamento necessário para avaliar os contornos do turismo nos dias

Actualidade

de hoje, podemos admitir que desde 2008 existe uma nova fase. De acordo com a OMT, a crise
económica de 2008 teve reflexos negativos no turismo Europeu: “O turismo internacional conheceu uma
baixa significativa ao longo do ano de 2008 sob a influência de uma economia mundial extremamente
volátil — crise financeira, aumento do preço do petróleo e flutuação intensiva das taxas de câmbio” (UNRIC,
2009).

No entanto, é na sequência da recessão económica de 2008, que começam a multiplicar-se
outras actividades relativas ao sector turístico. A título de exemplo constatamos que o número de
alojamentos turísticos de economia partilhada e consumo colaborativo teve, nesse momento, o início do
seu crescimento, “através das plataformas online e da rapidez de troca de informação que a Internet
disponibiliza” (André, 2018, p. 13); e que na última década, as companhias aéreas low cost (que utilizam
a internet como principal meio de negócio34) tiveram um crescimento de 61%, representando assim
praticamente um terço do total do trânsito aéreo (Eurocontrol, 2017);
Podemos, por isso, considerar que existem dois elementos cruciais que alteraram a prática
turística na última década: a proliferação da internet e a crise de 2008.
e especializadas de lazer; Camping e caravanning; a propagação de albergues da juventude; transporte barato e passeios por motor
Coach. Ocorreu um crescimento substancial das viagens internacionais” (Lickorish e Jenkins, 1997, p. 11).
33

Tradução livre da autora: “Os avanços técnicos nos transportes e noutras formas de comunicação reforçaram fortemente os factores

económicos que favoreceram a expansão do turismo. A televisão forneceu em particular lembretes contínuos do interesse e da
variedade de atrações dos países estrangeiros. Como diz o velho ditado: farther away the grass is greener. Gradualmente, o apelo de
destinos estrangeiros ultrapassou o interesse no produto doméstico ou em ficar em casa. O mundo mais rico estava em
movimento”33 (Lickorish e Jenkins, 1997, p. 13).
34

A inovação das companhias low-cost foi o de eliminar os canais de distribuição tradicionais, as vendas passaram a ser feitas por via

de contacto directa (através do telefone e da internet) e os bilhetes passaram a ser electrónicos permitindo que todo o processo
passasse a ser feito online, o que permitiu a oferta de tarifas muito inferiores as companhias aéreas tradicionais (Frade, 2016, p. 9).

26

“A instantaneidade das mensagens que Thompson (1995, p. 149) refere terem sido um dos
mais importantes factores para a proliferação do turismo na área da comunicação. Devido à facilidade de
partilha de informação, as informações sobre os destinos, por vezes remotos, estão agora ao alcance de
qualquer pessoa que consiga aceder à Internet (e às redes sociais)” (Melo, 2016, p. 45).
Em Portugal, um dos exemplos da combinação destes factores (da generalização da internet e
da multiplicação de economias partilhadas e de consumo colaborativo) é o êxito da plataforma online
Airbnb. Esta plataforma de aluguer e partilha de alojamento para turistas, aparece na recessão da crise
económica de 2008 e — de acordo com Nathan Blecharczyk (entrevista dada ao jornal Expresso, em 2015,
por um dos cofundadores da startup norte-americana) teve, nas economias mais atingidas da Europa,
Portugal e Espanha, o seu maior crescimento na base dos anfitriões (Rosa da Silva, 2015).

2.22 Airbnb é uma das plataformas

Podemos pôr a hipótese que em Portugal (e possivelmente noutros países do sul da Europa), o
sector turístico surge como o motor de crescimento pós-crise económica35, já que o coloca pela primeira
vez como um dos cinco países europeus mais visitados (Bugee, 2018). Porém, este crescimento
económico partilhado por países como a Espanha, Itália e a Croácia pode compreender na sua
concretização consequências extremadas para as cidades.
Tentaremos em seguida entender melhor estas relações entre turismo e cidade.

1.3
A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO NO TURISMO E VICE-VERSA

Ainda que existam vários tipos de turismo, para o desenvolvimento deste trabalho, vamos
focar-nos no turismo urbano.
Na última década o turismo urbano (ou turismo de cidade) cresceu mais rapidamente do que a
demanda total de viagens internacionais (Bugee, 2018, ibid., p. 3) o que provocou alterações no sector
como nos novos destinos. Todavia, de acordo com Ashword e Page (2011) citados por Moser em 2015, o
turismo urbano tem tido pouca atenção do meio académico e as suas definições são vagas e pouco
precisas e a somar a isso “aqueles que estudam o fenómeno do turismo negligenciam a sua componente
urbana e os que estudam o fenómeno das cidades negligenciam a atividade do turismo” (Moser, 2015, p.
15).

35

“Portugal has long been popular for its beaches, historic sites and golf courses, but tourism has broken records in the past few

years after government and businesses looked to the sector as an engine of growth after the 2011-14 debt crisis” (Gloria Guevara,
presidente da WTTC numa entrevista à Reuters — fonte: https://www.reuters.com/article/us-portugal-tourism/portugals-flourishingtourism-becomes-economic-mainstay-idUSKCN1GS1YF).
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de alojamentos turísticos online
com maior fluxo na Europa.
Fonte: Hackernoon / Aron Szanto

Nesse sentido, o presente sub-capítulo apresenta três exemplos das consequências extremadas
do turismo no espaço público, bem como das possíveis causas e soluções estudadas até hoje. Isto é,
primeiro pretendemos explanar de forma sumária sobre algumas designações mediáticas como a
gentrificação, a turistificação e o overtourism.

A estreita vinculação entre o espaço público, a cidade e as pessoas (Borja e Muxí, 2003), é alvo

A gentrificação da cidade
(histórica)

de reflexões sobre as problemáticas como a gentrificação — fenómeno de ocupação de uma nova classe
social de propriedades renovadas ou reconstruídas em distritos mais antigos do centro da cidade,
anteriormente habitados por uma população de baixo rendimento (Gregory et al., 2009, p. 273) — assim
como conceitos como a autenticidade e a identidade urbana, através da observação do espaço público e
da vida pública. É o caso da obra Naked City, The Death and Life of authentic urban places (2010):
“Today city planners swear loyalty to Jane Jacobs’s vision. Her goal of preserving the city’s
physical fabric by mainteainning the small scale and interactive social life of the streets has
been translated into laws for preserving much of the built environment. But these laws go only
part of the way toward creating the vibrant city that Jacobs loved. They encourage mixed uses,
but not a mixed population”36 (Zukin, 2010, p. 25).
Se ao longo da história da cidade se veio a demonstrar a importância do espaço público no diaa-dia das pessoas e que segregar a cidade por funções e sectores se traduz em piores cidades, Zukin, de
um ponto de vista mais sociológico, vem constatar que além disso, a segregação das pessoas pelos seus
hábitos e possibilidades de consumo também se traduz em piores cidades.
“Though this city pays its respect to both origins and new beginnings, it does not not do

2.24 Praça MACBA, Ciutat Vella,

enough to protect the right of residentes, workers, and shops – the small scale, the poor, and

Barcelona, Janeiro de 2018

the middle class – to remain in place. It is this social diversity, and not just the diversity of
buildings and uses, that gives the city its soul”37 (Zukin, 2010, p. 31).
De acordo com a autora, o facto de um determinado espaço público fomentar a vida pública
não significa que esse espaço responda às necessidades da maioria das pessoas daquela cidade, nem que
não segregue nem crie barreiras sociais ou económicas. Num exercício de paralelismo, o mesmo se aplica
a territórios urbanos com um elevado número de actividades e actores turísticos. Ou seja, verifica-se um

36

Tradução livre da autora: “Hoje os planeadores urbanos juram lealdade à visão de Jane Jacobs. O seu objectivo para preservar o

tecido fisíco da cidade, respeitando a pequena escala e vida pública, foi traduzido em leis para manter o ambiente construído. Mas
essas leis chegam a meio caminho na criação da vibrante cidade que Jacobs amava. Incentivam usos mistos, mas não uma
população mista” (Zukin, 2011, p. 25).
37

Tradução livre da autora: “Embora esta cidade respeite as suas origens e novos começos, não protege o direito dos residentes, dos

trabalhadores, e das lojas- a pequena escala, os pobres, e a classe média — para se manterem. É esta diversidade social, e não
apenas a diversidade de edifícios e usos, que dá à cidade a sua alma” (Zukin, 2011, p. 31).
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2.23 Nova Iorqu

aumento da vida pública daquele sistema de espaço público e no entanto esse aumento corresponde a
uma homogeneidade de serviços e actores do sistema urbano.
Nessa perspectiva podemos considerar um fenómeno de gentrificação turística uma vez que
“tourism plays a crucial role in the production and consumption of space and leads to different forms of
displacement. It is for this reason that tourism needs to be seen as a form of gentrification”38 (CocolaGrant, 2018, p. 16).

O turismo, como o conhecemos hoje em dia é fruto de uma rápida evolução que aconteceu,
sobretudo, na última década. No entanto, em determinadas cidades, este crescimento tornou-se
2.25 Rua da Alfândega, Abril e

prejudicial para os seus residentes, para o tecido urbano e para o património (Veillon, 2014, p. 4).

2018

“Over recent decades, the growth of mass tourism in European cities, some already established
as destinations for centuries, has been phenomenal (Berger, 2015), bringing many undoubted
economic benefits (Ashworth and Tunbridge, 1990, p. 260). (…) Inevitably, problems have
emerged, especially in some European capitals (Ashworth and Tunbridge, 1990, pp. 254 – 265;
Dumbrovská and Flalova, 2014; Settis, 2016), sometimes leading to a resident blacklash
(Keeley, 2014; Tjolie, 2014: Jones, 2016)”39 (Harrison e Sharpley, 2017, p. 4).

Veneza é uma destas cidades, estabelecidas como destinos turísticos, há vários séculos pois
sempre atraiu um elevado número de visitantes estrangeiros. Desde que era um centro cultural europeu

Veneza e Barcelona: breve
evolução do turismo

– o ponto de partida das peregrinações da idade média à Terra Santa ou uma das paragens da Grand Tour
no século XVII e XVIII — até se tornar num destino turístico evidente, no início da idade moderna
(Čerňanová, 2015).
No fim do século XVIII, Veneza continuou a atrair um grande número de visitantes estrangeiros,
interessados na particular estética da cidade, mas sobretudo, na oferta boémia que era rara na restante
Europa (Davis e Marvin, 2004).
“Venice became the continent’s brothel, but also, thanks to its limited scale and unique
waterways, Europe’s first theme park. By the time the collapse of the Serenissima Repubblica came in

38

Tradução livre da autora: “(...)o turismo [passou a representar] um papel crucial na produção e consumo do espaço e lidera

2.26 Turismo massivo em Veneza

diferentes formas de deslocação [e substituição de dinâmicas e] é por esta razão que é necessário que o turismo seja visto como

Fonte: Getty Images

uma forma de gentrificação” (Cocola-Grant, 2018, p. 16).
39

Tradução livre da autora: “Nas últimas décadas, o crescimento do turismo de massas nas cidades europeias, algumas já

estabelecidos como destinos durante séculos, tem sido fenomenal (Berger, 2015), trazendo muitos benefícios económicos
inquestionáveis (Ashworth e Tunbridge, 1990, p.260). (...) Inevitavelmente, surgiram problemas, especialmente em algumas
capitais européias (Ashworth e Tunbridge, 1990, pp. 254 – 265; Dumbrovská e Flalova, 2014; Settis, 2016), às vezes levando a
revoltas dos residentes (Keeley, 2014; Tjolie, 2014: Jones, 2016)”39 (Harrison e Sharpley, 2017, p. 4).
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1797, Venice was already well on its way to living tourism alone. As such, we might say, it was perhaps
the first postmodern city, selling no product other than itself and its multiple images to the tens or even
hundreds of thousands of free-spending foreigners who came there annually”40 (Davis e Marvin, 2004, p.
3).

É nesta altura, com a necessidade de se reinventar economicamente e de responder às
mudanças dos padrões de comércio Europeu do século XIX que Veneza se centra, definitivamente, no
turismo — ao tornar-se num dos principais destinos da classe média alemã, francesa e britânica. Através
das linhas ferroviárias construídas no Alpes, Veneza rapidamente se tornou num destino turístico das
massas, adaptando-se e turistificando-se 41 para corresponder as expectativas e desejos dos novos
visitantes (ibid.).
“Venice may well be, for its size and population, the most touristed city on the planet, but even
if it falls somewhat short of this dubious honor in terms of hard numbers, it still seems to enjoy
a special status, in the mind of many, as the epitome of the tourist experience”42 (ibid., p. 1).

A evolução do turismo na cidade de Barcelona começou anos mais tarde, durante a era pósindustrial, em meados do século XIX.
Barcelona despertou a atenção do turismo europeu depois da primeira linha ferroviária da
península ibérica ter sido construída entre Barcelona e Mataró em 1848. Este acontecimento, permitiu
que Barcelona se destacasse no panorama da evolução industrial e, consequentemente, do
desenvolvimento turístico da zona, melhorando os acessos e a comunicação da cidade (Terrones et al.,
2007). É também, no final do século XIX, criada a Fira de Barcelona, cuja origem vem na sequência da
Exposição Universal de 1888 e que se dedicava à promoção da cidade catalã, que permitiu uma maior
2.27 Exemplo do turismo excessivo

exposição turística (ibid.).
Porém, em Barcelona um dos pontos de charneira para a evolução do turismo global

em La Rambla, Barcelona
© Enric Dans / Flickr

contemporâneo na cidade foram os Jogos Olímpicos de 1992 que, através de um amplo programa de

40

Tradução livre da autora: “Veneza tornou-se o bordel da Europa, mas também, graças à sua escala limitada e vias navegáveis

únicas, o primeiro parque temático da Europa. No momento do colapso da Serenissima Repubblica, em 1797, Veneza já estava no
caminho para viver o turismo sozinha. Como tal, poderíamos dizer, que foi talvez a primeira cidade pós-moderna, que não vendia
nenhum outro produto a não ser a si própria e suas múltiplas imagens para as dezenas ou mesmo centenas de milhares de
estrangeiros que iam todos os anos” (Davis e Marvin, 2004, p. 3).
41

“Tourism growth and the instrumental role that tourism and tourists play in the manifold transformations of urban environments

can be referred to as an on-going process of touristification” (Freytag e Bauder, 2018).
42

Tradução livre da autora: “Veneza pode muito bem ser, pelo seu tamanho e população, a cidade mais turística do planeta, mas

mesmo que perca esta honra duvidosa, em termos estatísticos, ainda parece desfrutar de um estatuto especial, na mente de muitos,
como o epítome da experiência turística” (Davis e Marvin, 2004, p. 1).
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renovação urbana, transformaram a cidade portuária e industrial numa cidade cosmopolita com praias
mediterrânicas – Barcelona Abierta al Mar (Goodwin, 2016).

Contudo, e principalmente desde a última década, estas duas cidades europeias (entre outras)
são agora protagonistas de um novo fenómeno, o overtourism.
“(…) every country seems to have so called tourism hot spots with many visitors coming to
these sights or places during peak times. Sometimes certain effects of crowding are considered
as a positive sign and make visitors conclude that the destination or attraction is worth visiting.
Nevertheless, when carrying capacities of the tourism system are reached, too many visitors can
lead to serious problems for the destination. This phenomenon seems to have increased in the
last years and is sometimes referred to as ‘overtourism’” 43 (Weber, 2017).

Poder-se-á dizer que o overtourism é o oposto do turismo responsável. O turismo responsável
caracteriza-se por criar melhores lugares para viver e visitar, ao contrário do overtourism que se verifica
como uma consequência do turismo de massas no seu limite (Goodwin, 2017). Uma vez que a definição
do limite do turismo de massas não é uma relação matemática simples, de acordo com a Responsible
Travel:
“(…) overtourism occurs when there are too many visitors to a particular destination. “Too
many” is a subjective term, of course, but it is defined in each destination by local residents,
hosts, business owners and tourists. When rent prices push out local tenants to make way for
holiday rentals, that is overtourism. When narrow roads become jammed with tourist vehicles,
that is overtourism. When wildlife is scared away, when tourists cannot view landmarks because
of the crowds, when fragile environments become degraded – these are all signs of
overtourism”44 (Responsible Travel, 2018).

43

Tradução livre da autora: “cada país parece ter os chamados pontos quentes do Tourism com muitos visitantes que vêm a estes

pontos turísticos ou lugares durante épocas de pico. Às vezes, certos efeitos da aglomeração são considerados como um sinal
positivo e fazer os visitantes concluírem que o destino ou atração vale a pena visitar. No entanto, quando as capacidades de
transporte do sistema turístico são alcançadas, muitos visitantes podem levar a sérios problemas para o destino. Este fenómeno
parece ter aumentado nos últimos anos e é por vezes referido como "overtourism” (Weber, 2017).
44

Tradução livre da autora: “overtourism ocorre quando há muitos visitantes num destino particular. "Demasiados" é um termo

subjetivo, é claro, mas é definido em cada destino pelos moradores locais, anfitriões, empresários e turistas. Quando os preços das
rendas expulsam os inquilinos locais para dar lugar a alojamentos de férias, isso é overtourism. Quando as estradas estreitas ficam
congestionadas com veículos turísticos, isso é overtourism. Quando a vida selvagem é assustada, quando os turistas não
conseguem ver monumentos e marcos por causa da multidão, quando os ambientes frágeis tornam-se degradados – tudo isto são
sinais de overtourism” (Responsible Travel, 2018).
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Overtourism

As principais causas que levam ao overtourism são enunciadas em HOTREC (2018). De acordo
com os autores, existem cinco complexos factores que justificam o overtourism :
•

Causas e Consequências

A facilidade com que se pode aceder a viagens — as companhias aéreas low cost, bem como a já
referida proliferação da internet, tornaram as viagens para novos destinos mais viáveis em
termos económicos, temporais e de acessibilidade.

•

O crescimento global das chegadas internacionais: ou seja, existe mais gente a viajar para
destinos internacionais.

•

O surgimento de plataformas online que promovem economias partilhadas — dificultam o
controlo do crescimento do número dos alojamentos, e a obtenção de dados sobre os fluxos
turísticos desencadeados.

•

A McDisneyfication dos destinos turísticos –quando lugares que recebem turistas a uma larga
escala vêm os seus usos, funções e serviços serem profundamente alterados com base nas
necessidades dos turistas. Este facto causa um considerável transtorno para os residentes locais
e pode estar na origem de vários protestos e manifestações45.

•

A disseminação do bucket-list tourism – o melhor conhecimento sobre o destino antes da
viagem, através da internet e das redes sociais, concretiza-se numa atitude de seguir uma
determinada lista de sítios para ver, o que contribui para a congestão de determinadas
localizações, perturbando o ecossistema local.

E se, de forma generalizada, nos parágrafos anteriores conseguimos ter uma ideia do que
conduz o overtourism num determinado local; podemos fazer o mesmo a respeito das suas
consequências.

Desde logo, reações de protesto por parte de residentes – em manifestações e outras formas de
contestação – têm vindo a ser notícia nos meios de comunicação e associadas a expressões como antiturismo e a turismo-fobia46.
“With summer travel season now in high gear, a number of the world’s cities are witnessing a
backlash against tourism. Venice, Barcelona, San Sebastián (on the northern coast of Spain),

2.28 Cartaz Terramotourism, Left
Hand Rotation

and the island of Mallorca have seen anti-tourism protests aimed at visitors and cruise ships,

Fonte: Público

along with graffiti slogans like ‘Tourists go home’ and ‘Tourists are terrorists’. Protests have
also sprung up in Auckland, New Zealand over double-decker sightseeing buses that clog the
45

e.g. SET network — Network of southern Europe cities against touristification – joins neighbourhood associations and activist

groups from 14 southern European cities.
46

Movimentos contra os turistas e as actividades turísticas em massa por parte dos residentes e locais.
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city’s streets. Some call this influx of visitors and the pressures it brings “over-tourism”47
(Florida, 2018).

Nas reações por parte da população, destacam-se alguns projectos de cariz artístico com maior
impacto, que alertam para uma situação limite, é o caso de:
“Venice is not simply sinking—it's flooded with tourists and the city's mayor is willing to do
whatever it takes to regulate the wave of visitors, including closing down certain streets and
bridges”48 (Persio, 2018).

No caso de Veneza, o documentário Venice Syndrome de Andreas Pichler (2012) desperta a
atenção para consequências do overtourism na cidade, assim como, em Barcelona, o documentário Bye
Bye Barcelona de Eduardo Chibás (2014) que alerta para as consequências do turismo massivo na cidade
catalã.
Em Lisboa, a Left Hand Rotation, num capítulo do movimento Acções Urbanas Absurdas criou o
Terramotourism, uma campanha que relaciona o turismo em massa, actualmente na Baixa Lisboeta com a
destruição causada pelo terramoto de 1755. O movimento lançou também uma campanha de
sensibilização, com instruções de emergência em caso de transformação urbana produzida por sismo
turístico49.
Além das consequências imediatas enumeradas anteriormente, existem consequências do
overtourism comuns e genéricas (HOTREC, 2018):

•

Aumento da congestão de multidões em determinados lugares – locais icónicos e
atracções turísticas, espaços públicos, obstruções nas estradas e nos transportes
públicos. A somar a isto, o artigo realça o agravamento desta mesma condição
provocado pelos turistas de cruzeiro que se deslocam em grupos de larga escala.

•

Pressão infraestrutural, ou seja, à sobrecarga demográfica que elementos como
pontes, estradas e transportes estão sujeitos quando são submetidos à pressão

47

Tradução da autora “Com a temporada de viagens de Verão, várias de cidades do mundo testemunham uma reação da parte dos

residentes contra o turismo. Veneza, Barcelona, San Sebastián (na costa norte de Espanha), Mallorca viram protestos contra o
turismo destinados a visitantes e navios de cruzeiro, juntamente com slogans como ‘turistas vão para casa’ e ‘turistas são terroristas’.
Os protestos também surgiram em Auckland, Nova Zelândia, por causa do autocarros de dois andares (sightseeing bus) que
congestionam as ruas da cidade. Alguns chamam a este afluxo de visitantes e pressão a que as cidades estão expostas de
overtourism (Florida, 2018).
48

Tradução da autora "Veneza não está simplesmente a afundar — está inundada com turistas e o presidente da Camâra da cidade

está disposto a fazer o que for preciso para regular a onda de visitantes, incluindo o encerramento de certas ruas e pontes” (Persio,
2018).
49

Fonte: http://www.lefthandrotation.com/acciones/.
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2.29 Cartaz Venedig Prinzip
Fonte: filmtank

exercida pelas multidões de turistas e residentes. A par disto, é acrescentada a
pressão colocada sobre as estruturas de abastecimento de água e energia locais.
•

Diminuição da qualidade da vida dos residentes, quando são sujeitos a mudar de
bairro de residência ou ao inapropriado comportamento de alguns turistas e à
dificuldade de terem de lidar diariamente com grupos de larga escala. A subida do
custo de vida aparece em quarto lugar e fala da gentrificação e do aumento do uso de
residências privadas como alojamentos turísticos, que forçaram muitos dos
residentes dos centros das cidades a procurar as periferias. Por fim, ainda neste
ponto, é acrescentada, a perda de identidade dos bairros centrais.

•

O impacto sobre o edificado e o ambiente – elevados números de visitantes podem
aumentar a poluição, causando danos nos ecossistemas. A falta de gestão e
manutenção do edificado histórico, combinada com um grande número de pessoas,
pode conduzir à sua deterioração, provocando a falta de confiança e segurança nos
seus visitantes.

As consequências acima identificadas correspondem a impactos genéricos do excessivo turismo

A importância do contexto
na procura de soluções

urbano. No entanto, é importante perceber que os desafios e as consequências do overtourism são
particulares a cada contexto. Não é apenas o tipo de turismo que tem influência, mas também o
enquadramento legal e político daquele destino, bem como a conjuntura económica, social e ambiental
(Weber, 2017).
“This means that the solution approaches always have to be adapted to the respective situation.
Nevertheless, there are certain contextual factors which appear in many case studies and which
seem to make negative developments more likely”50 (Weber, 2017, p.3).

É possível identificar alguns factores contextuais que aumentam as consequências desta
problemática, que podem variar entre a falta de equipamentos (como casas de banho, sombras,
estacionamento, transporte público, etc) até à sazonalidade do destino ou à dependência económica
daquele lugar em relação ao turismo (Weber, 2017) – como é o caso de cidades como Veneza cuja
economia é quase inteiramente dependente do sector turístico (Exponiamo il Veneto, 2015).

50

Tradução livre da autora: "Não só o tipo de turismo tem influência, mas também o enquadramento legal e político ou questões

econômicas, sociais e ambientais. Isto significa que as abordagens da solução têm sempre que ser adaptadas à respectiva situação.
No entanto, existem alguns fatores contextuais que aparecem em muitos casos de estudo e que parecem aumentar a probabilidade
dos desenvolvimentos negativos” (Weber, 2017, p. 3).
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Assim, percebemos que as medidas encontradas para lidar com essas consequências também
variam de lugar para lugar e se adaptam ao território em causa:
Em 2017, em Barcelona foi desenvolvido um plano estratégico intitulado Turismo 2020
Barcelona, cujos objectivos são elaborar um roteiro de políticas urbanas que respeitam um diagnóstico
prévio, gerar o debate público e integrar os vários posicionamentos de entidades turísticas da cidade
(Ajuntament de Barcelona, 2017). Na sequência deste documento, surgiram respostas como a proibição
da abertura de novos hotéis no centro de Barcelona (Blanchar, 2017) ou o flat detector — uma plataforma
online que permite denunciar e obter informação sobre pisos turísticos ilegais (UAM, 2017).

2.30 Campanha para um nível

Em Veneza, no início de 2018, por ocasião da Festività del 1º maggio foi publicada uma
ordinanza para o controlo de multidões que limitou o acesso de turistas a pontos centrais da cidade,
desviou as rotas das embarcações da Riva degli Schiavoni (Ordinanza n.229/2018, 2018) e instalou
barreiras temporárias nas entradas das duas pontes principais de Veneza, com o objectivo de filtrar o
número de turistas que entravam na cidade (O’Sullivan,2018). A par disto os preços das multas para os
turistas foram aumentados (Buckley, 2018) e foi decidido que os navios de cruzeiro com mais de 55
toneladas a partir de 2021 iam deixar de passar no centro histórico, em particular junto da Basílica de São
Marcos (Buckley, 2017).
Em Dubrovnik, por exemplo, em 2017 a UNESCO advertiu para o perigo a que a cidade estava
exposta com o overtourism e hoje foi estabelecido um limite de turistas que pode circular dentro das
muralhas da cidade, que é controlado através de câmaras de segurança instaladas por todo o centro
histórico. Quando esse número é ultrapassado a entrada dos turistas será recusada (Arikoglu, 2017).

A publicação “Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions”
(OMT, 2018), através de um levantamento feito em várias cidades — como Barcelona, Berlim, Lisboa e
Amesterdão – reuniu algumas estratégias e medidas genéricas recomendadas para lidar com o recorrente
crescimento de turistas e visitantes nas cidades (ibid.)51:

51

•

Melhorar os equipamentos e infraestruturas da cidade

•

Comunicar com os actores residentes e com os visitantes

•

Criar metodologias de monotorização e resposta.

“Strategy 8: Improve city infrastructure and facilities / Strategy 9 and 10: Comunicate with local skateholders and visitors / Strategy

11: Set monotoring and response measures (OMT, 2018).
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sonoro mais saudável no centro de
Barcelona SSSSplau, grácies per
deixar-me descansar, 2014
Fonte: Ajuntament Barcelona

Assim, algumas boas estratégias e medidas para lidar com o crescimento iminente do turismo

A Importância do contexto
urbano e do espaço
público

das cidades, passam por criar soluções de planeamento urbano que antecipem o turismo como uma
realidade física com repercussões para o espaço público. Estas estratégias, ao estabelecerem uma
plataforma de comunicação que permite que os interesses e as necessidades dos actores do espaço
público se concretizam em oportunidades; e ao entenderem o impacto e flutuações turísticas, através da
análise de padrões e fluxos do sistema turístico na cidade, estão a recorrer ao espaço público como
elemento determinante na procura de soluções, enfatizando a sua importância na articulação e
integração da cidade.
Não existe uma resposta que se adeque a todas as cidades que se encontram sob o efeito desta
problemática, é crucial conhecer cada caso e analisá-lo (Weber et al., 2017). Reforçamos que o urban
tourism planning52 surge como uma ferramenta útil na procura de um turismo urbano mais sustentável.
“Achieving sustainable urban tourism in a city context needs to work with and respond to
market conditions, demographic changes and political challenges. Despite the enormity of the
challenges, urban tourism planning can play a significant role in the mix of public and private
actions toward the goal of sustainability”53 (Giriwati et al., 2013).

Ideias genéricas a reter

Assim, de acordo com o que foi apresentado, podemos reter as seguintes ideias importantes na
abordagem ao caso-de-estudo:
•

O espaço público tem um papel integrador e estruturante na cidade e não é apenas o
espaço vazio entre os edifícios: compreende as dinâmicas, relações e conexões que
alberga.

•

As metodologias de avaliação de espaço público, que passam pela sua análise e
observação, são úteis como ponto de partida para pensar e produzir melhores
espaços.

•

O overtourism, tal como outras problemáticas da mesma génese, são também
problemas urbanos e de espaço público e, portanto, as suas soluções também devem
ser assim encaradas.

Partindo desta base teórica aqui apresentada, a segunda parte do trabalho dedica-se à análise
destas problemáticas.

52

Tradução livre da autora: “planeamento urbano turístico”.

53

Tradução livre da autora: “Para alcançar o turismo urbano sustentável num contexto de cidade, é necessário responder às

condições do mercado, às alterações demográficas e aos desafios políticos. Apesar da enormidade dos desafios, o planeamento do
turismo urbano pode desempenhar um papel significativo na mistura de público e privado para o objetivo da sustentabilidade"
(Giriwati et al., 2013).
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2º CAPÍTULO
O CORAÇÃO DA CIDADE: O CASO DA BAIXA-CHIADO

3.1 Rua Augusta, Março de 2018

No presente capítulo analisamos o caso-de-estudo principal desta dissertação, a Baixa-Chiado, com o

Estrutura do 2º Capítulo

intuito de responder às perguntas de investigação colocadas no início deste trabalho:
•

Qual a relevância do papel do turismo nas dinâmicas do espaço público dos centros históricos?

•

Como se caracteriza o espaço público da Baixa-Chiado na actualidade?

•

Que fenómenos influenciaram as transformações urbanas na Baixa-Chiado?

Assim, em primeiro lugar torna-se necessário fazer um breve enquadramento de como evoluiu o
território da Baixa Chiado, tanto no âmbito do espaço público como no do turismo. Com base na análise
de dados e documentação recolhida (planos, estratégias, etc.) mas também notícias, discursos políticos e
institucionais e numa revisão bibliográfica, foram organizados cronologicamente os principais
acontecimentos relativos a esta área da cidade, assim como as relevantes intervenções de espaço público
e a evolução das actividades relacionadas com o turismo. Este trabalho permite estabelecer o marco
contextual para a análise do espaço público com o método PSSS.
Num segundo ponto, apresenta-se a avaliação do espaço público, descrevendo os elementos
principais dessa análise e os resultados obtidos. Algumas das questões são também ilustradas com o caso
de estudo auxiliar da Ciutat Vella em Barcelona.
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3.2 Estrutura do 2º capítulo

2.1
BREVE EVOLUÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO URBANA DA BAIXA-CHIADO

A área da Baixa-Chiado faz parte do centro histórico54 de Lisboa e estabelece relações relevantes

Transformações urbanas
da Baixa-Chiado

com as colinas adjacentes do Castelo e do Bairro Alto e com a frente ribeirinha, áreas também marcadas
pela actividade e usos turísticos. Assim, será apresentada uma síntese que engloba a evolução histórica
da Baixa, do Chiado e restante área de enquadramento, desde o Rossio ao Tejo e de Santa Apolónia ao
Cais do Sodré, descrevendo os aspectos mais marcantes da transformação do espaço público e das
relações exteriores e actividades turísticas.
Para isso dividimos o seguinte ponto em duas partes. Na primeira apresentamos uma síntese
da evolução urbana da área de estudo, destacando cinco momentos históricos responsáveis por colocar
Lisboa no mapa internacional e que potenciaram alterações de dinâmicas de espaço público: a cidade
muralhada de D. Fernando, a Baixa da Expansão Portuguesa, a Reconstrução da Baixa, a Baixa da
Modernidade e Cultura e a Baixa Internacional. E uma segunda parte, centrada na última década, que
nomeia e caracteriza as principais intervenções de cariz político, de espaço público e turístico que
influenciaram as transformações urbanas do território entre 2008-2018.

3.3

Etapas

influenciaram

históricas
a

que

transformação

urbana da Baixa-Chiado

3.4 Esquemas das transformações
do território da Baixa ao longo da
história de acordo com as etapas
identificadas

54

“a zona histórica é recortada por ruas (...) que nos levam da Praça do Comércio, e do Tejo, ao Castelo de São Jorge, do Rossio, aos

bairros típicos do Bairro Alto, Alfama e Mouraria, num complexo jogo de cores e vivências que está na base da alma lisboeta” (CML,
2018).
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Antes da conquista de Lisboa em 1147, que estava sob a ocupação islâmica desde 719, a
cidade dividia-se em três partes, a zona do Castelo, a Alcáçova e por fim, a zona delimitada pela Cerca

A Cidade Muralhada de D.
Fernando

Moura ou Cerca Velha onde habitava a maioria da população (França, 1997, pp. 8 — 10). A Cerca Moura
continha cinco portas fortificadas que abriam para caminhos que serviam os dois arrabaldes e apontavam
para o desenvolvimento destes (ibid., p. 11).
Desta maneira, duzentos anos mais tarde, em 1373, depois da cidade ter sido elevada a
estatuto de capital, D. Fernando mandou construir a Cerca Fernandina (como consequência da peste
negra e da guerra com Castela) que abrangia seis vezes mais área que a antiga Cerca Moura. Tal como é
possível observar na figura 3.6, a cerca rodeava parte da área de estudo (GEO, 2013). “Rapidamente
construída, ante ameaças de guerra com Castela, em dois anos estavam de pé os 5400 metros de

3.5 A cidade fechada sobre si própria

muralha e as duas 77 torres” (França, 1997, p. 11). Ao contrário do que acontecia na cidade moura, a
“nova cerca” continha uma grande superfície plana – correspondente à actual Baixa-Pombalina –
destinada ao desenvolvimento da parte mais rica da cidade.
No entanto, a cidade desenvolvia-se conforme as necessidades locais e obedecia aos polos de
atracção da época: os conventos, as paróquias e casas senhoriais (ibid., pp. 11-12). Ou seja, a cidade
seguia uma matriz medieval e o vale da Baixa “era cortado nas direcções mais variadas por seis ou sete
dúzias de ruazinhas curtas e estreitas, travessas de modestas aspirações, biquinhos de palmo e meio,
alfurjas e betesgas, viélazinhas inquisitorialmente torcicoladas, entre as quais de vez em quando
suspirava confragido um pátiozinho (...)” (Pastor de Macedo, 1938, p. 6).
Em 1395, o rei D. João I impõe pela primeira vez ordem no caos urbano, através do arruamento
dos mesteres, provocando um desenvolvimento considerável na cidade. (França, 1980, p.16).

3.6 Representação da Cerca Moura
e da Cerca Fernandina sob uma
planta da cidade de 1884 (Vieira da
Silva, 1987)
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No arranque dos Descobrimentos, no início do século XVI, D. Manuel I instalou a corte no novo

A Baixa da Expansão
Portuguesa

paço real — Paço da Ribeira (Santos, 2000, p. 29) — fora da cerca medieval, forçando a deslocação do
centro da cidade em direcção ao Tejo, ponto vital do novo comércio do qual dependia o destino da capital.
O abandono do rei do antigo castelo medieval, altera profundamente a estrutura urbana da cidade de
Lisboa que agora se encontrava polarizada entre a praça do Rossio e o novo Terreiro do Paço (França,
1980, p. 19).
Na Lisboa da Expansão Portuguesa, as casas senhoriais e os novos palácios são erigidos à beira

3.7 A cidade volta-se para o mar com
a transferência do Paço Real para
junto do rio

rio, como é o caso da Casa dos Bicos (construída no primeiro quartel do séc. XVI). As Judiarias e o bairro
da Mouraria, com a expuslsão dos seus habitantes, são absorvidas pela Baixa e as casas mais baixas
aumentam o número de andares (ibid., p. 22). É nesta altura, também, que surgem novos conventos e
igrejas, fora no núcleo fortificado, como é o caso da Igreja de Santa Catarina e o convento de São Roque, e
que começa a ser contruído o Mosteiro dos Jerónimos em Belém (Santos, 2000, p. 30).
Lisboa, e em particular a zona da actual Baixa-Pombalina, no século XVI era o centro comercial e
urbano mais cosmopolita da Europa. “(...) a Rua Nova dos Mercadores era uma pequena babel. Nos

3.8 Representação do Paço da
Ribeira
Fonte:

Marinha

de

Guerra

Portuguesa

edifícios, moravam italianos, flamengos, andaluzes, portugueses (...) [e] cristãos-novos, judeus,
estrangeiros, escravos vindos de 20 nações africanas e escravos árabes passeavam-se (...) [e] faziam trocas
comerciais” (Ferreira, 2015). De acordo com a historiadora alemã Annemarie Jordan, a Rua Nova dos
Mercadores era a “Quinta Avenida do seu tempo”55 (ver figura 3.9).
O século XVII, foi marcado por duas obras que contrastavam com a restante cidade: o Bairro
Alto, em grande parte consequência da ocupação espanhola e ao reinado filipino que trouxe com ela a
arquitectura do “Siglo d’Oro” (França, 1980, p. 24) e que se destacava em termos de arquitectura e
urbanismo racional e o aqueduto “que em França se descrevia como ‹a mais magnífica e sumptuosa
empresa (do) género›” (França, 1978, p. 11).

3.9 Rua Nova dos Mercadores, séc.
XVI
Fonte: Público

3.10 Planta da cidade de Lisboa
por J. Nunes Tinoco, 1610-1689
Fonte: Biblioteca Nacional de
Portugal
55

Fonte: https://www.publico.pt/2015/12/10/ciencia/noticia/a-quinta-avenida-do-seculo-xvi-ficava-em-lisboa-1716946
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Na segunda metade do século XVII, a estrutura urbana da cidade ainda era marcadamente
medieval com algumas alterações como é o caso da Rua Nova do Almada, que dava passagem ao bairro
de Santa Catarina (Chiado), e a Rua Nova da Palma que sofreu um importante alargamento em 1673. É
nesta altura também que J. Nunes Tinoco tira a primeira planta da cidade de Lisboa (ver figura 3.10) cuja
cópia chegou até aos dias de hoje (ibid., pp. 27-28).
Lisboa é marcada por ambientes luxuosos nos palácios e igrejas (Santos, 2000: 32) e pelas
calçadas em ruínas. De acordo com a descrição de José Augusto França, temos:
“Manchas maiores ou menores, lineares ou enoveladas em bairros mais antigo, elas fazem de
Lisboa joanina, com as suas calçadas em ruína (1746), mau-grado o fausto da corte do rei
Fidelíssimo e a sua riqueza decorativa (e mesmo contando as suas duas praças, nobre uma
popular outra), o que o famoso viajante francês (L.S. Mercier) achou ser uma cidade de África. E
o Cavaleiro de Oliveira, exilado, nada mais que uma fermosa estrivaria” (França, 1980, p. 39).

“A história de Lisboa, e com ela a do país inteiro, ficou marcada pelo terramoto que, na manhã

A Reconstrução da Baixa

de 1 de Novembro de 1755, destruiu quase completamente a velha cidade que vivia então os
restos da sua opulência” (França, 1978, p. 9).
Parte da cidade ficou arrasada pelo sismo e a maior parte devastada pelo fogo. Os danos e as
perdas foram incomensuráveis e o terramato representou assim a ruína da capital portuguesa, num país
empobrecido. Várias foram as publicações internacionais sobre o sucedido, em que figuravam nomes
3.11 A regularização da malha

como Voltaire e Kant e de Philippe Le Bas, gravador régio de Paris (França, 1978, pp. 9 -16).
É depois do terramoto de 1755 que a zona de estudo sofre as maiores alterações: “A pronta

urbana

intervenção dos seus actores principais – Marquês de Pombal, Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e
Carlos Mardel – possibilitou o nascimento de uma nova Lisboa, sob a égide do Iluminismo” (GEO, 2013,
p. 17).
Assim, em 1758, é posto em execução o plano desenhado por Eugénio dos Santos sob a
orientação de Manuel da Maia que abrange a área da Baixa, do Chiado e da zona riberinha (Santos,
2000: 38-83). No entanto, “a sua parte principal define-se entre o Terreiro do Paço e o Rossio,
regularizando as duas praças tradicionais e criando, de uma para a outra, uma rede de ruas longitudinais
e transversais, cortando-se em ângulos rectos, com importância variada que é expressa pela largura dos
seus leitos, passeios (e esgotos), inovação nos hábitos urbanos” (França, 1978, p. 45).
Este documento determinava ainda, que os trabalhos dividir-se-iam em três fases, a
implantação das ruas da área da Baixa, excluindo as Praças do Terreiro do Paço e do Rossio, a melhoria
das ruas que iam para o Bairro Alto e a abertura de uma comunicação directa para a Praça do Rossio
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3.12 Baixa-Pombalina
Fonte: Ciência Viva

(Santos, 2000, p. 75). A par disto, o plano estabelecia uma hierarquia que determinou a existência de
ruas principais, secundárias e travessas consoante os seus usos e morfologias. O desenho das fachadas
dos edifícios reforçou esta hierarquia ao ser apropriado a cada tipo de rua e não a cada tipo de quarteirão
(ibid., p. 87).
A nova Baixa de Lisboa, “refinadamente pombalina, com o comércio e os ofícios distribuídos
pelas suas ruas” (Pastor de Macedo, 1938, p. 15), “na sua brutal operação cirúrgica, marca uma etapa
fundamental, separando duas Lisboas – a medieval e barroca e a moderna, que o século XIX
desenvolverá” (França, 1980, p. 53).

3.13 Planta de reconstrução da
Baixa-Pombalina por Eugénio dos
Santos e Carlos Mardel
Fonte: Museu da Cidade

O avançar da reconstrução pombalina permite que várias funções se instalem nesta área: o

A Baixa da Modernidade e
Cultura

Chiado é o centro da vida social e cultural lisboeta no séc. XIX; a Baixa torna-se um polo económico da
cidade, com a instalação de escritórios nos 1º e 2º andares dos edifícios e comércio nos pisos térreos,
enquanto os andares superiores eram ocupados com habitação (Brandão, A., 2008, pp. 124 – 125).
Na segunda metade do século XIX, “Lisboa passa (...) por um profundo processo de
modernização e requalificação, baseado num ideal de embelezamento e que reflecte a relação entre a
economia portuguesa e a economia internacional” (GEO, 2013, p.20). Foram construídos em torno do
núcleo pombalino, equipamentos lúdicos como o Coliseu dos Recreios, o Politeama, o Teatro da Trindade

3.14 Construção de equipamentos
lúdicos e ferroviários em torno do
núcleo pombalino

e o S. Carlos e também equipamentos ferroviários como a Estação do Rossio e a Estação de Santa
Apolónia (Tostões, 2008, p.181).
No início do século XX, a expansão da cidade de Lisboa para Norte, inicia-se com as Avenidas e
é suportada por várias acções de planeamento urbano ao longo do sec. XX56 Estas vão também reforçar a
56

Por exemplo, o Plano Geral de Urbanização de Lisboa (desenvolvido entre 1938 e 1948 por Etienne De Groer) determinava que a

Baixa “deveria ser um bairro de negócios, sem qualquer tipo de habitação, focando-se em duas variáveis máximas para o
tratamento desta área: a circulação e o saneamento” (Cisneiros, 2016, p.73) No entanto, este plano não teve aplicação práticas na
Baixa.
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transferência de parte do sector terciário para a nova cidade. A centralidade e dinamismo característicos
da Baixa e do Chiado começaram a entrar em declínio: o despovoamento e transferência da população
para as avenidas novas, registados desde o início do século XX aliados à perda de centralidade económica
da Baixa e consequente migração de emprego para norte (por exemplo o bairro de Alvalade) na segunda
metada do século XX, refletiram-se no esvaziamento e degradação do património urbano (PEDULx, 2016,
p. 25).
Em 1988, um incêndio tomou conta da zona do Chiado e de parte da Baixa, que já tinham
caído num processo de desertificação. A “deslocalização dos bancos, dos tribunais, da universidade, com
o despontar dos grandes centros comerciais na periferia e o consequente declínio do comércio
tradicional” (Tostões e Rossa, 2008, pp. 237-238) reforçou “a tendência para a desertificação do centro e
(...) as mudanças nos hábitos de locomoção das pessoas, em que o automóvel privado se tornou
omnipresente.” (ibid., pp. 237-238). No entanto, “o incêndio do Chiado em 1988 (…) teve o mérito de
levar à praça pública o problema e a discussão de soluções. Mas a reconstrução do Chiado não incluiu a
Baixa, nem a induziu numa nova dinâmica e a degradação continuou a decorrer” (Brandão, A., 2008, p.
127).

3.15 Incêndio do Chiado, 1988

Nos anos 1990, começam a existir alguns movimentos de investimento e aposta na zona da

A terciarização do território é

Baixa Pombalina bem como na zona ribeirinha. Álvaro Siza Vieira desenvolve o Plano de Recuperação da

para o descontrolo do incêndio

Zona Sinistrada do Chiado – cujas obras são apenas concluídas no final de 201557. A publicação do

muitas vezes apontada como causa
uma vez que ocorreu durante a
madrugada.

segundo ciclo de colóquios Arquitectura na Cidade em 1991 apresenta algumas ideias para a cidade de

O incêndio do Chiado deixou cinco

Lisboa, entre os quais a proposta dos arquitectos Gravata Filipe e David Colley resultante do concurso para

pessoas desempregadas.

a zona ribeirinha de Lisboa, onde com a melhoria infraestrutural no âmbito dos transportes com a

famílias desalojadas e duas mil
Fonte: amb sachetti fotografia

ampliação do terminal ferroviário, do terminal fluvial e da linha de elétricos rápidos e intervenções na
praça do Rossio, da Figueira e do Terreiro do Paço, bem como novos alojamentos e equipamentos
terciários relacionados com a nomeação da cidade como Capital da Cultura em 1994 (Associação de
Arquitectos Portugueses, 1991, p. 26). Muitas destas ideias foram evoluindo e sendo concretizadas ao
longo do tempo.

A aposta nos eventos de visibilidade internacional é iniciada com “Lisboa Capital Europeia da

Baixa Internacional: A

Cultura”, em 1994 e depois com o grande investimento da Expo’98. É a propósito da Exposição

Expo’98 e o Turismo

Internacional que é constituída a Associação de Turismo de Lisboa com o propósito de transformar Lisboa
num destino turístico competitivo internacionalmente. Para isso é elaborado o primeiro plano estratégico
do Turismo Lisboa (Programa Lisboa 2002) que apresenta a capital portuguesa “como um destino
57

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/no_cache/noticias/detalhe/article/obra-municipal-dos-terracos-do-carmo-vence-premio-sil-2016
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turístico de eleição, possuidor de uma trilogia desafiante, História, Escala Humana e Resort, factores
distintivos de outros destinos turísticos urbanos” (Turismo de Lisboa, 2017, p. 6).
Nos anos 2000 “a aposta vai para grandes projectos e eventos que passam pela cidade: o Euro
2004, o Rock in Rio. É a Lisboa como capital multi-cultural” (Brandão, A., 2008, p. 128). Nesse sentido a
aposta da ATL vira-se para a acessibilidade, “desenvolvendo-se pela primeira vez uma estratégia (Lisboa
tanto, tão perto 2003/2006) de captação de companhias aéreas de baixo custo, que tinham gerado
grandes desenvolvimentos noutros destinos internacionais (nomeadamente Barcelona), mas que ainda
não tinham rotas em Portugal” (Turismo de Lisboa, 2017, p. 6). É neste plano estratégico que se define,
3.16

Crescimento

impulsionado

da

pelos

cidade
grandes

eventos da viragem do séc. XXI

pela primeira vez, o Terreiro do Paço como centralidade turística, retomando uma relação da cidade com o
rio que veio revelar-se muito importante na última década (2008-2018) adiante.
Em 2005, inicia-se a discussão sobre a possível nomeação da Baixa-Pombalina como
património mundial da UNESCO e é apresentado o “Pedido de Inclusão na Lista Indicativa Nacional para
Candidatura a Património Mundial” (CML, 2004). No entanto, a proposta não foi aceite uma vez que não
atentava à conservação e reabilitação de um território que se encontrava desertificado.
É na sequência destes eventos que, em Setembro de 2006, surge a proposta de revitalização da
Baixa-Chiado (CML, 2006), focada na estratégia e na regeneração do território. O documento enumera os
principais factores de declínio da Baixa, bem como as oportunidades relevantes e define estratégias
assentes em sete pontos fundamentais:

3.17 Exposição Universal, 1998
Em 1998, a população da zona
oriental de Lisboa, passou de cerca
de 700 pessoas para mais de 20
mil
Fonte: Mota Engil

1.

Recuperação e reabilitação do edificado, num horizonte de médio prazo;

2.

Desenvolvimento de um grande espaço qualificado na frente ribeirinha;

3.

Afirmação de um novo Terreiro do Paço;

4.

Desenvolvimento de um pólo cultural e de atividades criativas, polarizado pelas Belas Artes;

5.

Desenvolvimento de um espaço comercial a céu aberto;

6.

Construção de um espaço público de excelência, aproveitando a redução do tráfego automóvel;

7.

Reforço da mobilidade interna e externa, favorecendo os acessos e circulação dos vários pólos
da Baixa-Chiado.
De acordo com o plano, o modelo de financiamento adoptado, baseou-se no investimento

público em intervenções principais, nomeadamente no espaço público, de modo a atrair investimentos
privados. A par disso, a forte expansão do turismo internacional foi considerada como uma oportunidade
e um objetivo dinâmico e definido para estimular o mercado. É nesta altura que, após alguma
instabilidade, começa um novo ciclo político local (Lusa, 2007).
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O ano de 2008 foi um ano charneira, não apenas a nível político e económico (o início da crise

Actualidade

financeira e consequente recessão económica), como também para o turismo, com aumento das
actividades turísticas com efeito nas dinâmicas urbanas do território em estudo que também tiveram, na
última década, um papel de destaque na agenda política da cidade de Lisboa.
Analisando o território nestas três frentes (política, urbana e turística) existem alguns
acontecimentos relevantes para a transformação da Baixa-Chiado. Nessa perspectiva, podemos salientar
três eventos que de alguma forma serviram de mote para as mudanças verificadas nos últimos dez anos
na cidade:
•

Em 2007 inicia-se um novo ciclo político na cidade, que dura até à actualidade, com a eleição
de António Costa como presidente da Câmara de Lisboa, mudando as prioridades do programa

3.18 Macro centralidades, frente
Ribeirinha, Lisboa

de acção política para a capital.
•

A Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado que é consolidada através do Plano de Pormenor
de Salvaguarda da Baixa Pombalina (2011), com várias intervenções decorrentes58.

•

Em 2007 é apresentado o TLX10 (Plano Estratégico 2007-2010) em que são criadas três microcentralidades de atracção unidas pelo eixo ribeirinho (Turismo Lisboa, 2017, p. 7): o Parque
das Nações, o centro histórico lisboeta e a zona de Belém59. Uma das principais medidas deste
plano, é a aposta da promoção turística nos meios online, esta redefinição estratégica foi crucial
para o crescimento do turismo na cidade e acabou por ser estendida a todo o país (ibid.).

Assim, a partir de 2008, com origem nestes antecedentes e tendo em conta o contexto

Transformações de Espaço
Público

internacional, começam a fazer sentir-se as primeiras mudanças no panorama da Baixa.
Como consequência do Plano de Revitalização da Baixa-Pombalina surgiram várias intervenções de
cariz estrutural e de redesenho do espaço público, principalmente na frente ribeirinha que fortaleceram a
ligação cidade-rio: Terreiro do Paço (2010), Ribeira das Naus (2014), Terminal de Cruzeiros (2017), Cais
do Sodré (2017) e Campo das Cebolas (2018). Outras intervenções contribuíram para a melhoria da
acessibilidade e mobilidade pedonal, como a obra do percurso pedonal assistido da Baixa ao Castelo
(2013), que vem completar uma rede de atalhos que melhoraram a relação entre colinas. Em linha com a
estratégia de polarizar a Baixa-Chiado como centro cultural e criativo, são criados os novos museus como
o MUDE (2008) e Museu do Dinheiro (2016), que a par do núcleo pré-existente, Faculdade de Belas

2018

Artes, Museu do Chiado, São Luiz e São Carlos, vieram reforçar a índole cultural do território.
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Comparando com o montante global do investimento público previsto para os cinco planos monitorizados da mesma altura, o

Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina totalizou 82% do investimento, portanto desproporcionalmente superior
aos restantes (REOT, 2015, p. 338).
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3.19 Campo das Cebolas, Maio de

Através do trabalho de campo conseguimos perceber que até hoje a cidade de Lisboa é promovida através destas

microcentralidades unidas pelo Tejo.
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Podemos concluir que existiu uma forte iniciativa de investimento público — e questionar se
fomentou a iniciativa privada — o que provocou uma mudança de dinâmicas de espaço público e vida
pública no território.

No tecido comercial também se verificaram mudanças, de acordo com os dados levantados junto do

Transformações das
dinâmicas comerciais

Observatório de Turismo de Lisboa e com o trabalho de campo desenvolvido, verificámos que a grande
maioria das actividades relacionadas com o turismo e o comércio são financiadas por investidores
privados.
Assim, constatámos que entre 2010 e 2016 das 900 lojas que existiam na Baixa apenas
permaneceram abertas com o mesmo uso e tipologia 50% (Pereira, 2017). Em 2015 a Câmara Municipal
de Lisboa cria o projecto “Lojas com História” (aprovado através da Deliberação nº 99/CM/2015) movida
pelo sentido de urgência em preservar e dinamizar o património em causa60.
A ATL passou a ter uma participação activa na criação e gestão de projectos e equipamentos de
interesse turístico da cidade, como é o caso do Pátio da Galé no Terreiro do Paço, em 2011, ou a abertura
ao público do Arco da Rua Augusta em 2013.
Em 2011 é publicada o TLX14 (Plano estratégico para o Turismo de Lisboa 2011-2014) que tem

3.20 Rua Garret, Março de 2018

como objectivo colocar Lisboa no top of mind das capitais Europeias (TLX14), fomentando o aumento do
fluxo turístico na capital e aumentar a notoriedade do destino. Neste mesmo plano é pela primeira vez
definida uma estratégia de resposta à globalização do mercado turístico, onde a oferta supera a procura
(Turismo de Lisboa, 2017, p. 8).

Turismo produtor da
cidade

Assim, o investimento do sector turístico no centro histórico lisboeta aumentou de forma premente–
por exemplo tanto a oferta hoteleira como os estabelecimentos de alojamento local apresentam a maior
concentração no centro histórico, onde a Baixa e o Chiado se destacam em relação à restante cidade
(PEDULx, 2016, pp. 305 – 313).
É nesta altura que no turismo se começa a pensar Lisboa para além da cidade e em 2015 é
apresentado o Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa (2015-2019) que tem como
objectivo “criar uma visão coerente da Região, através de soluções mais adequadas tendo em conta as
especificidades e diferenças das cinco macro centralidades turísticas existentes — Lisboa, Cascais e Sintra,
bem como Arrábida e Arco do Tejo (Turismo de Lisboa, 2017).
Acontece que os resultados são atingidos três anos antes da data prevista (em 2016) e em 2017
surge a Estratégia Turismo 2027 (ao nível nacional) que introduz novas temáticas na promoção e
60

Fonte: http://www.lojascomhistoria.pt/sobre.

46

estratégia do turismo. Pela primeira vez surge a ideia de sustentabilidade económica, social e ambiental
e são identificados os cinco principais desafios, entre eles, a valorização do Património e Cultura e a
desconcentração da procura.

3.21 Arco da rua Augusta, Março
de 2018
Em 2013 a ATL abre ao público o

2012

Arco da rua Augusta.

3.22 Evolução das actividades turísticas entre 2008 e 2018 na área de estudo. Levantamento disponível nos anexos.

No caso da Baixa estes dois pontos são relevantes61, visto que a concentração da procura dentro da
cidade de Lisboa está muito associada ao território em análise. Tornando clara a diferença de
concentração de actividades turísticas na área de estudo na última década.
Para que os dados apresentados sobre o período entre 2008 e 2018 se tornem mais claros, em seguida
apresentamos uma cronologia relativa a essa mesma década, em que de forma sucinta são destacadas as
principais transformações no contexto político, urbano e turístico da zona de estudo.

61

De acordo com o levantamento feito junto da ATL em conjunto com os dados recolhidos no trabalho de campo.
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3.23 Cronologia 2008-2018, intervenções espaço público e turismo

62

Fonte: Diário da República, 1ª série, nº 239 (2008) Resolução do Conselho de Ministros nº 192/2008
Fonte: Diário da República, 2ª série, nº 55, Aviso nº 7126/2011 Aprovação do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa
Pombalina.
64
Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/notícias
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Fonte: http://websummit.com/.
Fonte. http://www.museudodinheiro.pt
67
Dados recolhidos através de contacto com a yellowbus, responsável pelos vaículos turísiticos da Carristur
68
Dados recolhidos através do contacto com a APECATE
69
Dados recolhidos através do contacto com várias empresas de Sightseeing a operar em Lisboa.
70
Dados recolhidos através da ATL.
71
Fonte: http://observador.pt
72
Fonte: http://www.publico.pt
66
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2.2
ANÁLISE DO ESPAÇO PÚBLICO DA BAIXA-CHIADO: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA PSSS
Em primeiro lugar, estabelecemos que neste caso o objectivo da análise é perceber a influência
do sistema turístico no sistema de espaço público da Baixa-Chiado e para isso seguimos os passos do
roteiro do método PSSS.
O Roteiro da ferramenta, apresentado na figura 3.24, organiza e estrutura as diferentes fases do

O Roteiro

processo de avaliação do espaço público. A primeira fase corresponde ao momento de estruturação da
avaliação, onde se decide e se estrutura o objecto e objectivo da avaliação. Na segunda enquadram-se
tarefas de identificação — observação directa do espaço público e de recolha de informação relativa ao
mesmo, reunindo o que queremos avaliar naquele espaço e de análise — em que se definem as
prioridades da avaliação, com base na informação recolhida e na identificação dos quatro conceitos-chave,
se tecem as primeiras interpretações seguindo vários critérios (diversidade, conectividade, interacção,
atratividade, escalas de influência e inteligibilidade).
A síntese dos resultados obtidos ocupa o terceiro momento e deve retomar o objectivo da
avaliação, organizando e debatendo os resultados da análise e a diversidade de juízos de valor
detectados.
Por último, se apropriado, podem avançar-se recomendações e uma eventual definição de
estratégias e alternativas possíveis.

Em termos práticos, foi necessário reunir a informação essencial sobre o caso de estudo que

Organização do trabalho
de campo

sustentasse a análise, o que implicou várias tarefas de recolha de dados e de trabalho de campo. Entre
Outubro de 2017 e Setembro de 2018 foram realizadas diferentes visitas à área de estudo que se
dividiram em três etapas essenciais: Identificação, confirmação e análise.
Na primeira etapa, o propósito foi identificar os quatro conceitos-chave da ferramenta, ou seja,
perceber as relações preponderantes do território de modo a entender quais os limites do sistema em
análise, quais os principais serviços e actores e quais valores existentes na Baixa-Chiado. Foi um trabalho
de observação repetido em vários momentos (de dia, de noite, com chuva, com sol, durante a semana,
durante os fins-de-semana, em épocas festivas, etc.) com o objectivo de levantar as características
fundamentais do sistema urbano. Recorreu-se essencialmente à fotografia como mecanismo de registo,
fundamentalmente com a intenção de captar o território sem nenhum julgamento à priori.
Na segunda etapa, organizou-se o material recolhido previamente e centrou-se o trabalho de
campo na confirmação das ilacções retiradas das primeiras visitas ao local. Ou seja, procedemos a
levantamentos de maior rigor, como a contagem do número de pessoas e veículos em diferentes
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períodos, levantamento dos serviços nos principais eixos do sistema e foram feitas entrevistas a vários
actores das diversas categorias. Ainda nesta fase entrámos em contacto com os principais actores
turísticos da área de estudo e através deles conseguimos recolher dados relativos ao crescimento do
turismo na área de estudo — abertura de alojamentos turísticos no território, evolução do número de
chegadas (aeroporto e terminal de cruzeiros), acesso a planos e estratégias, etc.
Finalmente, num terceiro momento, depois do tratamento de toda a informação recolhida,
passou-se para a análise que exigiu um profundo conhecimento do território, das suas dinâmicas e da
sua evolução e que a própria ferramenta PSSS permitiu estruturar de forma clara e intelegível. Assim
através da análise e reflexão sobre o conhecimento adquirido, retomaram-se os objectivos de
interpretação e debateram-se os principais resultados e juízos de valor detectados, de maneira a produzir
uma avaliação clara e precisa.

3.24 Roteiro ferramenta PSSS
Fonte: Lugares do Comum 2018
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Partindo do contexto urbano apresentado no sub-capítulo anterior, em que entendemos a

Identificação do sistema
de espaço público

evolução do território ao longo do tempo e as respectivas mudanças de usos e dinâmicas, identificámos
os limites do sistema em análise.
O sistema que delimitámos inclui a Baixa-Chiado e tem em conta o rio e a frente ribeirinha —
uma vez que, como referido anteriormente, a melhoria da relação da cidade com o rio foi sempre um
parâmetro nos objectivos da promoção turística de Lisboa. Por isso, o sistema em análise incluiu também
a frente ribeirinha que une o novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa ao Cais do Sodré.
Assim, de seguida apresentamos uma representação esquemática da limitação do sistema.

3.25 Rua do Carmo, Agosto de
2018

3.26 Sistema urbano da BaixaChiado
Limites
Norte: Rossio e Praça da Figueira
Sul: Rio Tejo
Oeste: Praça Luís de Camões e Cais
do Sodré
Este: Rua da Madalena e Santa
Apolónia
Sistema de estudo

Neste sentido, podemos constatar que o sistema da Baixa-Chiado é composto por três

Sistema interno

subsistemas relevantes: a Baixa-Pombalina, o Chiado e a frente rio.
Cada um destes sistemas internos tem um cariz morfológico próprio e compreende dinâmicas
de espaço público próprias que se articulam e complementam num todo. Contudo, pudemos também
constatar que as actividades e usos do turismo se relacionam com os restantes numa lógica de
sobreposição. Apesar deste subsistema turístico recorrer ao hardware dos outros sistemas urbanos — o
espaço público (enquanto espaço físico) é o mesmo — do ponto de vista do software pode ser visto de
forma autónoma. Ou seja, existem actores e serviços vocacionados exclusivamente para o turismo: os
turistas, os pontos turísticos, os hóteis, as tours, os veículos de uso turístico, etc. Nas figuras seguintes
apresentamos os três subsistemas apresentados anteriormente e definimos os limites de cada um.
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3.27 Ribeira das Naus, Abril de 2018

3.28 Rua dos Correeiros, Abril de 2018

3.29 Largo Camões, Agosto de 2018

3.30 Sistema interno da BaixaChiado
Subsistemas
Área de Estudo
Chiado
Baixa-Pomabalina
Frente ribeirinha

Esta definição do sistema turístico foi feita com base no trabalho de campo desenvolvido.
Tentámos perceber junto dos principais actores institucionais relacionados com o turismo quais os
principais percursos recomendados aos turistas e quais os lugares considerados atracções. A par disto,
durante as entrevistas aos restantes actores (turistaS) tentámos perceber quais os principais percursos
feitos na área e quais os pontos que consideravam turísticos. Por fim, com base na informação recolhida,
na observação e contagem do número de pessoas feita nas visitas de estudo, produziu-se um mapa dos
principais fluxos turísticos e não turísticos de maneira a que se pudesse definir o que considerámos ser o
subsistema turístico da área (ver figura 3.32).

3.31 Rua do Carmo, Outubro de
2018
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Subsistema
turístico
3.32 Subsistema turístico

Tal como o sistema da Baixa inclui os subsistemas enunciados, reconhecemos que ele próprio

Sistema Externo

pertencerá a um sistema urbano de escala mais alargada. Este sistema – sistema externo – representa as
relações estabelecidas com a restante cidade e com os restantes sistemas urbanos que a conformam (ver
figura 3.33):
•

A frente ribeirinha nos seus extremos une Belém ao Parque das Nações e estabelece a relação
primordial da cidade com a outra margem;

•

O Rossio e a Praça da Figueira são os nós que permitem as ligações a Norte através da Av. da
Liberdade e da Av. Almirante Reis;

•

Por fim os atalhos urbanos existentes estabelecem uma plataforma de comunicação entre a
colina do Castelo e a colina do Bairro Alto.
Além das relações com a restante cidade, o sistema externo permite estruturar as macro

ligações de Lisboa com o exterior através de ligações ferroviárias e fluviais (os interfaces do Rossio, Cais
do Sodré e Santa Apolónia) que proporcionam a relação com outros territórios da área metropolitana de
Lisboa e em maior escala com outras cidades portuguesas (ver figura 3.34).

Num exercício de paralelismo, percebemos que o subsistema turístico potencia também

Sistema turístico externo

algumas relações externas – em particular com o Parque das Nações e Belém73 — e estende as macro
relações a cidades internacionais através do terminal de cruzeiros a Sul e das ligações directas ao
aeroporto (aerobus) a Norte
73

Referidas nas estratégias de promoção de turística como as restantes micro-centralidades da cidade além do centro histórico.
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Sistema em estudo

Principais ligações

Pontos

principais

externas

ligações ao exterior

de

3.33 Sistema externo da Baixa-Chiado

No caso comparativo do sistema turístico de Barcelona implantam-se de forma similar: a norte a
Praça da Catalunya viabiliza as principais relações com o exterior através, não só das ligações directas com
o aeroporto, mas também através da estação ferroviária e metropolitana que acomoda; a Sul de La
Rambla existe o terminal de cruzeiros de Barcelona que possibilita as macro-relações com outras cidades
(ver figura 3.34).

Sistema em estudo

Principais ligações

Pontos

externas

ligações ao exterior

principais

de

3.34 Comparação dos sistemas urbanos de Lisboa e Barcelona
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Através desta ideia de relações internas e externas percebemos que existem espaços fulcrais
nessas relações, por exemplo: o terminal de cruzeiros na relação com outras cidades ou o Terreiro de Paço
na relação com o rio. A esses espaços denominamos de espaços âncora porque ancoram a restante rede
de espaço públicos. No caso do sistema da Baixa-Chiado podemos destacar — além dos espaços
enunciados anteriormente — a Rua Augusta ou a Rua Garret. Na figura seguinte apresentamos estas
designações no sistema em estudo.
Sistema em estudo

Terreiro do Paço,
Rua Augusta, Rua
da Vitória, Rua
Garret, Largo do
Camões, Praça da
Figeuira,
Rossio,
Rua do Carmo
Estação do Cais do
Sodré, Armazéns do
Chiado, Estação do
Rossio, Arco da Rua
Augusta, Estação
Santa
Apolónia,
Terminal
de
Cruzeiros

3.35 Espaços Âncora

É através desta distinção, entre espaços âncora e rede de espaços públicos que conseguimos,
então perceber, as dinâmicas e ligações internas e externas do sistema. Internamente, entendemos que o
Terreiro do Paço, a Rua Augusta e a Rua Garret são espaços âncora promotores das principais relações e
conexões do sistema. Percebemos também que a frente ribeirinha, os Armazéns do Chiado e a Rua da
Conceição pertencem a uma rede de espaços públicos que suporta os principais fluxos e ligações e que as
diferentes ruas da Baixa-Pombalina, por exemplo, suportam diferentes actividades (acesso, estada,
passeio).
Na sua relação com o exterior existem espaços âncora que promovem a atracção fora do sistema
assim como existem espaços âncora que não pertencem ao sistema mas que tem um papel fundamental
na relação de atracção com a restante envolvente urbana.
Para concluir a caracterização do sistema da Baixa, é importante perceber que interacções e
conexões existem com outros sistemas urbanos: o caso do Tejo torna esta divisão muito clara, uma que
vez que representa um elemento natural que potencia a interacção de vários sistemas urbanos interconexos. O mesmo acontece, de um ponto de vista infraestrutural, com a rede viária, com a rede de
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transportes públicos, com o saneamento, a comunicação e num paralelismo com o sistema turístico, a
rede dos veículos de sightseeing e tuk-tuks.

Nos serviços de espaço público, foram identificados todos os tipos de serviço no sistema da

Identificação dos serviços

Baixa-Chiado – suporte, interacção e referência. Porém, percebemos que algumas das subcategorias se

de espaço público

destacam e outras têm uma presença menos evidente.
No caso do sistema da Baixa-Chiado, a sua centralidade permite que esta zona preste variados
serviços de acesso de forma evidenciada. Do ponto de vista do subsistema turístico percebemos que a
centralidade da Baixa-Chiado (inclusivamente em relação às restantes ligações turísticas: Parque das
Nações e Belém) permite ser o ponto principal de serviços de acesso vocacionados exclusivamente para as
dinâmicas turísticas — é com saída da Baixa-Chiado que partem várias tipologias de transporte turístico
para outras zonas da cidade. Assim, na Baixa-Chiado (e nas suas imediações) encontram-se os principais
pontos de estacionamento e paragem das redes de transportes relacionados com o turismo.
Em seguida apresentamos alguns exemplos dos serviços identificados:
1.

3.36 Metro Rossio, Outubro de

Rio Tejo: Providencia a possibilidade de acesso a outras zonas da envolvente urbana, como por
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exemplo Almada, e mesmo a destinos internacionais (através do Terminal de Cruzeiros).
2.

A estação ferroviária do Rossio, de Santa Apolónia e do Cais do Sodré: compreendem o acesso à

área metropolitana de Lisboa e a outras cidades.
3.

As estações de metro da Baixa-Chiado e do Rossio: estabelecem relações com a restante cidade.

4.

Os atalhos: como os elevadores de rua (Castelo, Chão do Loureiro, Terraços do Carmo e

elevador de Santa Justa) e as passagens pelo interior dos edifícios (Armazéns Grandella, Armazéns do
Chiado e a estação de metro da Baixa-Chiado) que facilitam o acesso ás colinas contíguas à Baixa.
3.37 Terminal de Cruzeiros, Abril
de 2018

No que diz respeito aos serviços de acolhimento, a Baixa-Chiado fica aquém para o número de
actividades e pessoas que alberga. Noutro exemplo no caso da frente ribeirinha que garante o
acolhimento de elementos naturais, na maioria das vezes sente-se a falta de locais de abrigo e protecção.
No caso da rua Augusta, por exemplo, que é a rua com maior tráfego pedonal da cidade de Lisboa74, a
carência de bancos públicos é notória (ver figura 3.41) deixando que esse serviço seja apenas prestado
pelas esplanadas que apenas podem ser utilizadas em caso de consumo.

74

Fonte: http://www.meiosepublicidade.pt/2017/06/sao-estas-as-ruas-maior-trafego-pedonal-do-pais/
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Serviços de acolhimento

3.38 Ribeira das Naus, Abril 2018

3.39 Sem abrigo que aproveita as
condutas de ventilação como
aquecimento. Rossio, Outubro de
2018

3.40 Tal como na rua Garret, é
visível a falta de bancos públicos.
Rua Augusta, Julho de 2018

Quanto aos serviços de interação, estes manifestam-se de forma clara e demarcada. Visto que esta

Serviços de interação

área apresenta uma elevada carga de utilização, pudemos identificar vários serviços relacionados com a
interação – espaços de trocas comerciais, tanto no edificado como no espaço público, espaços de encontro e
recreio, oferta de diferentes serviços de transporte e estruturas que simplificam a mobilidade local. No
levantamento que foi feito dos serviços de interação pudemos verificar uma prevalência dos serviços de
interação turísticos face aos restantes sendo que existem partes do sistema em que esta relação é mais
evidente.
Partindo das três subcategorias mais relevantes (Trocas, Encontro e Recreio e Mobilidade) identificámos
os seguintes serviços:
01. Trocas
a.

Comércio e espaços de restauração — lojas, cafés, restaurantes, quiosque,
esplanadas, etc.

b.

Feiras e mercados de rua – feira do livro na rua Serpa Pinto e o mercado sazonal da
praça da figueira.

c.

Oferta de diferentes actividades turísticas – tours de diferentes veículos turísticos,
campanhas, pontos de informação, hotéis, etc.
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d.

Vendedores de rua – vendedores de flores, fruta, castanha, promotores de
restaurantes, campanhas de angariação de fundos, promotores e operadores
turísticos, etc.

e.

Distribuição de panfletos – publicidade, campanhas de sensibilização, etc.

No levantamento que foi feito dos tipos de consumo pudemos verificar uma prevalência do turismo
face aos restantes tipos sendo que existem partes do sistema em que esta relação é mais evidente (ver
figura 3.42 ).
3.41 Rua Serpa Pinto, Outubro de
2017
Feira do Livro

3.42 Gráfico de prevalências de tipos
de consumo na rua dos Correeiros,
na rua da Prata e na rua Augusta.
Levantamento disponível em anexo.

02. Encontro e recreio
a.

Áreas culturais – igrejas, museus, teatros.

b.

Descanso e lazer — proporcionado por elementos como bancos, áreas de estada,
esplanadas, etc.

c.

Eventos e manifestações – por exemplo: a Eurovisão, concertos de passagem de ano,
festividades, manifestações políticas, etc.

d.

Performances de rua – estátuas humanas, tunas, bandas de rua, etc.

e.

Excursões – visitas de estudo, turistas de cruzeiros, grupos de turistas, excursões
seniores, despedidas de solteiro, etc.

2018

Nesta categoria, mais do que listar os pontos de interacção e recreio existentes no
espaço público, é importante atentar às actividades que nele se passam. Nesse
sentido, no caso da Baixa-Chiado é de ressalvar a forte intensidade de actividades
relacionadas com o passeio.
03. Mobilidade
a.

Rede viária – dificulta o acesso a veículos de motor

b.

Rede de transportes públicos – variedade de oferta de transportes públicos, com
destaque para os eléctricos que circulam no centro histórico.

c.

3.43 Largo do Chiado, Abril de

Atalhos e ruas pedonais – facilita a relação entre as colinas e a frente rio.
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d.

Estacionamento – Vários parques subterrâneos para automóveis, reservando a
maioria do estacionamento para veículos turísticos e residentes.

04. Controlo e Gestão
No que diz respeito aos serviços destinados ao controle e gestão do espaço público
identificámos desde serviços de limpeza e manutenção do espaço público, prestados pela CML e pelas
respectivas Juntas de Freguesia; ao policiamento das ruas levado a cabo pela Polícia Municipal e pela
PSP, assim como a vigilância informal, por exemplo proporcionada pela segurança dos estabelecimentos
comerciais. No entanto constatámos que existe uma falha de regulação e fiscalização relativa aos
principais agentes do turismo — por exemplo os regulamentos mais recentes disponíveis, que
estabelecem as normas de estacionamento de veículos turísticos, são desrespeitados na sua maioria
pelos tuk-tuks75.
3.44 Rua Garret, Abril 2018.
A maiorira da manutenção do
espaço público é feita durante a
noite.

3.45 Rua Garret, Abril de 2018
3.46 Rossio, Abril de 2018

Os serviços de referência são bastante relevantes no âmbito da promoção turística de um meio

Serviços de referência

urbano, entre outras coisas, integrados na projecção de uma imagem de cidade usada como ferramenta
de fomentação do turismo nesse lugar. Partindo de uma análise ao consumidor (neste caso o turista), que
pode ser mais detalhada76 ou mais genérica77, a cidade é apresentada enfatizando os pontos
considerados com maior atractividade turística. No caso da cidade de Lisboa, de acordo com o

75

De acordo com o Despacho n.º 123/P/2015 respeitante às Condições de circulação dos veículos afetos à atividade de Animação

Turística, o número de lugares de locais de paragem de serviços turísticos não corresponde ao número de lugares contabilizados
durante o trabalho de campo.
76

Perfil do turista traçado com base em estudos de caso e levantamentos no local.

77

Perfil do turista traçado com base em descrições teóricas como é o caso da obra Tourist Gaze de John Urry.
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levantamento feito através das entidades promotoras, a maioria dos pontos de atracção da cidade
encontram-se na Baixa-Chiado. A importância histórica da Baixa, bem como a sua relevância formal,
permitem-nos reconhecer muitos exemplos destes serviços:

•

A forma e a imagem regular – desde a calçada portuguesa à repetição das
fachadas ou a malha regular, são características formais que são associadas à
imagem de Lisboa.

•

Marcos simbólicos e monumentos – Elevador de Santa Justa, Arco da Rua
Augusta, a relação com o rio Tejo, e as colinas (neste caso a do Castelo e a do
Bairro Alto) são pontos de referência.

•

Referências históricas – A toponímia (por exemplo, as ruas da Baixa-Pombalina
que tem nomes das actividades que nelas tomavam lugar no passado) a
existência de elementos de vários períodos, pré-terramoto (as ruínas do Carmo),

3.47 Casa dos Bicos, Abril de 2018

pós-terramoto (Baixa-Pombalina), pós-incêndio do Chiado (os Armazéns e os
terraços do Carmo), contemporâneo (a Ribeira das Naus, o Campo das Cebolas e
o terminal de cruzeiros) que permitem entender as várias camadas de história
da cidade.

Em contrapartida, ao entendermos que os serviços de referência não se esgotam nas acções de
promoção turística, no sentido que também materializam as memórias e significados como elementos
intangíveis dos sistemas urbano (Brandão e Brandão, 2018) percebemos que então as operações de
fachadismo78 e turistificação presentes no território de estudo — que alteram o seu perfil populacional,
comercial e tradicional — comprometem a integridade do sistema urbano. Por outras palavras, existem
operações relacionadas com o crescimento turístico, que acrescentam valor de imagem num determinado
lugar mas que ao mesmo tempo, podem representar perdas de valor de significado.

Sendo uma das áreas mais importantes e centrais da cidade, a zona da Baixa-Chiado tem
diferentes tipos de actores que utilizam e integram o sistema urbano, seja de forma ocasional ou de
forma regular na produção, legislação, manutenção e fiscalização. A imagem seguinte apresenta uma
hipótese de caracterização e identificação dos actores.

78

Fachadismo: operação em que se opta unicamente pela manutenção da fachada existente de um edifício, demolindo todo o seu

interior, que é integralmente reconstruído (Melâneo, 2017).
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Identificação dos actores
do espaço público

3.48 Turistas, Rossio, Outubro de
2018

3.49 Trabalhador entrevistado, Rua

3.50 Mapa de actores: comparação entre o sistema urbano e o subsistema turístico.

dos Correeiros, Março de 2018

Através da figura anterior entendemos que, actualmente a Baixa-Chiado reúne vários actores
com vários perfis que se relacionam entre si. Como objecto de análise, a figura distingue os actores
identificados no sistema urbano da Baixa-Chiado dos actores relacionados com o turismo.
A figura permite-nos perceber que não existem actores que pertençam a uma categoria
exclusiva, por exemplo a CML tanto pertence à categoria dos reguladores como dos produtores do espaço
público e que existem actores que cumprem um papel em todas as categorias, tais como os proprietários.
Além disso, a separação dos actores relacionados com o turismo permiti-nos perceber que
recente aumento do turismo trouxe novos actores que cumprem papéis relacionados com todas as
categorias mas que também provocou algumas perdas de actores maioritariamente ex-residentes e excomerciantes.
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Finalmente, podemos identificar os valores presentes reconhecidos e atribuídos pelos actores
do sistema, através das entrevistas e conversas realizadas no local. Os valores de um espaço público não
decorrem apenas das suas qualidades físicas mas, sobretudo, da forma como essas qualidades são
percebidas e interpretadas, assim sendo, é frequente que no mesmo sistema encontremos valores
contraditórios e conflituantes.
No caso de estudo, é evidente que a percepção dos valores é afectada pelo processo de
transformação de que o território tem sido alvo nos últimos anos. O demonstrado aumento das
actividades turísticas da área em conjunto com a regeneração urbana e a globalização do comércio
contribuiu para a atractividade financeira da área e consequentemente para a sua valorização económica.
A par disso, nos dias de hoje, a zona de estudo apresenta um elevado valor de uso, na sua
maioria relacionado com o turismo e com actividades de lazer e comércio, que implica uma pressão de
utilização em vários pontos do sistema. Da mesma forma que o valor de uso da Baixa já foi considerado
muito baixo, o que levou a acções de revitalização e regeneração do território que se encontrava
desertificado. O domínio do turismo e do comércio diminuiu e excluiu outros usos e funções o que está
na origem de situações de conflito e tensão do espaço público.
Na área de estudo é possível observar uma grande variedade de actores com diferentes
origens, interesses e culturas o que contribui para uma valorização social. Além disso, os vários espaços
de socialização (praças, ruas pedonais, etc.) são utilizados para eventos, performances e manifestações
onde a socialização é promovida entre os actores. Apesar da variedade de actores e de espaços públicos
sociáveis, a interação social não é sempre concretizada, o que pode ser justificado porque cada actor
utiliza o espaço público de forma muito específica. Da mesma forma que Zukin afirma que promover a
variedade de funções e de usos não é o mesmo que promover a diversidade dos seus utilizadores e
residentes (Zukin, 2010, p.25), a existência de uma grande variedade de utilizadores não significa que
exista um elevado valor social.
A Baixa e o Chiado tem elevados valores de imagem e cultural que são potenciados pelas
actividades de lazer e turismo. A memória da história desta parte da cidade pode ser encontrada na
toponímia, na estatuária, nos monumentos, na referência à reconstrução pós-terramoto e pós-incêndio,
etc. Por outro lado, as características encontradas ao longo do território são associadas a toda a cidade de
Lisboa e não apenas ao centro histórico. Por exemplo, na promoção turística a imagem da cidade é
sempre associada à calçada, ao rio Tejo, às colinas que albergam os bairros típicos como a Mouraria e
Alfama mesmo que isso não corresponda a toda a cidade de Lisboa. Todas estas características contribuem
para os valores de imagem e cultural da área de estudo tornando-a facilmente reconhecível e inteligível.
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Identificação dos valores
de espaço público

De seguida, tentamos entender que consequências surgiram com as alterações sofridas no

Análise do espaço público

território nos últimos dez anos, relacionadas com a sobreposição do turismo como um subsistema da área
de estudo. E assim responder à pergunta “Como se caracteriza o espaço público da baixa-Chiado na
actualidade?”.

Os sistemas da Baixa-Chiado apresentam características formais e morfológicas diversas: o rio,
as colinas e a malha regular da Baixa-Pombalina, aliados à forte presença histórica e intervenções
contemporâneas, num coração da cidade mais globalizado e receptivo a novos usos e funções, resultam
numa variedade formal, porém coerente, do território. Apesar de no passado, a Baixa e o Chiado terem
atravessado por um processo de desertificação e abandono, a coerência formal (presente na reconstrução
pós-terramoto e pós-incêndio) e a riqueza urbana (a pluralidade de respostas na conciliação da topografia
e do rio) concretiza-se num sistema dotado de características identitárias e inteligíveis. No entanto, com o
crescimento do turismo na cidade de Lisboa nos últimos anos, pôde verificar-se uma preponderância de
funções e actividades no espaço público, relacionadas com esse sector, que põem em causa a diversidade
funcional a longo prazo.
Além disso, existem vários tipos de utilizadores, atraídos pelos diferentes componentes deste
sistema urbano. Além dos turistas, podemos encontrar lisboetas a fazer compras (sobretudo na altura do
Natal) vendedores e artistas de rua, grupos de jovens estudantes da faculdade de Belas Artes e
trabalhadores de ateliers e estúdios criativos. Porém (tal como em Barcelona) a diversidade de perfis dos
actores não corresponde a uma diversidade dos papeis que desempenham no espaço público sendo
possível distinguir um padrão de comportamentos: por exemplo, a maioria dos trabalhadores das lojas
de conveniência e lembranças de baixo custo são originários do Indostão79, a maioria dos residentes são
seniores e a maioria dos turistas são Europeus.

A promoção turística do território aliada ao processo de revitalização da Baixa Chiado,
contribuiu para ampliação e multiplicidade de escalas de atratividade e influência80. O sistema em
análise tem a capacidade de atrair público de todo o mundo, através da continuidade das ligações
(directas e indirectas) dos seus componentes entre eles e com o exterior: a presença do Terminal de
Cruzeiros e a oferta vários tipos de transporte (transportes públicos, táxis, serviços de motoristas,

79

A designação de indostânicos utilizada corresponde aos originários do continente asiático a sul dos Himalaias e à península

indiana: Paquistão, Bangladesh, India e Sri-Lanka (Pereira, 2017).
80

“A Baixa de Lisboa revelou-se como um dos espaços da cidade com maior dinamismo na atração de novas unidades hoteleiras,

promovendo a importância do turismo na economia local” (PEDULx, 2016, p. 33).

64

aerobus,etc) que ligam a área de estudo ao Aeroporto, por exemplo. Da mesma maneira que as ligações
com a zona metropolitana de Lisboa e periferia através da rede de transportes públicos (Metro, Carris,
Transtejo e Comboios de Portugal) ampliam a escala de proximidade e a ideia de centro urbano. Por outro
lado, as ruas pedonais, os atalhos e a existência de várias possibilidades de percurso (promovidas pelo
sector turístico), facilitam a mobilidade e o acesso.

Partindo da observação e análise do espaço público, de seguida enumeramos os conflitos identificados

Síntese da avaliação

com o intuito de responder ao objectivo principal da análise, o de perceber a influência do sistema
turístico no sistema de espaço público da Baixa-Chiado. Para isso baseamos a nossa abordagem nos
“conflitos típicos” nomeados pelo Arqto. Nuno Portas na obra “O Tempo das Formas, a Cidade Feita e
Refeita” (2005, pp. 159 - 164) relativos às “áreas existentes”:

1.

Os bairros antigos81 contêm uma importante parte das actividades que vivem da
acessibilidade das pessoas e veículos e que é dificultada pela falta de medidas nesse
sentido.

2.

Os residentes dos bairros antigos são na sua maioria camadas sociais de menores
recursos e maior idade. A inserção de novas camadas de habitantes mais jovens e de
outras classes sociais, vê-se dificultada com a inércia dos municípios e entidades

3.51 Residente a sair da Joalharia

reguladoras em actuar nos bairros, “remetendo-se ao papel de licenciar
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automaticamente novos edifícios”.
3.

“O facto dos poderes públicos só pensarem, em geral nas zonas novas e nas suas
carências de equipamento, foi deixando para trás o equipamento social das zonas
existentes e assim, mobilizando os residentes mais novos a abandoná-las”.

4.

A competição das áreas antigas e novas no que diz respeito aos recursos públicos e à
relação de oposição entre ambientes e formas urbanas.

Assim, podemos dividir os conflitos identificados em quatro categorias principais correspondentes aos
conflitos enumerados por Portas: Acessibilidade e mobilidade, Domínio da actividade turística, relação
com a restante cidade e gestão e segurança.

81

“ ‘antigas’ e não ‘históricas’ porque o que nos interessa é encarar os problemas das zonas existentes e consolidadas, incluindo as
construídas já neste século e não apenas aquelas partes a que se atribui um valor histórico ou monumental especial” (Portas, 2005,
p. 155)
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Barbosa, Rua da Prata, Abril de

•

Acessibilidade e mobilidade
Tal como vimos anteriormente, nos últimos dez anos o território de estudo sofreu diversas
alterações no que diz respeito à sua acessibilidade e mobilidade. Houve uma melhoria no
acesso dos transportes públicos, com a abertura das estações de metro do Terreiro do Paço e de
Santa Apolónia (2007), a par da reabertura da Estação do Rossio (2008); assim como se
verificaram melhorias na mobilidade pedonal com a inauguração da Ribeira das Naus e do
Campo das Cebolas e dos atalhos entre colinas com a obra do percurso pedonal assistido da
Baixa ao Castelo e dos Terraços do Carmo. Além disso, o acesso ao território mudou com a
introdução dos veículos turísticos (tuk-tuks, aerobus, sightseeings, etc) e com a abertura do
novo Terminal de Cruzeiros.
No entanto, um dos mais visíveis conflitos relacionados com o uso do espaço público e das
actividades turísticas é o congestionamento. A seguinte figura (ver figura 3.52) demonstra os
principais pontos de sobrecarga do território de estudo. Estes podem ser representativos da
obstrução viária (nº5: Rua da Conceição), da apropriação do espaço público por actividades
turísticas (nº1 e nº6: estacionamentos de tuk-tuks, tours turísticas) ou da concentração dos
pontos de atracção e tipologias de serviços urbanos (nº4: Rua Augusta).

Sistema em estudo

3.52 Estudo de sobrecargas do sistema turístico da Baixa-Chiado
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Principais eixos de sobrecarga

•

Domínio da actividade turística
O número de actividades económicas relacionados com a actividade turística e comercial
concentrados no território aumentou de forma acentuada. Esta concentração de novos serviços
e actividades permitiu a atracção de população mais jovem e classes sociais mais variadas,
porém excluindo outras pré-existentes. Apesar de não termos dados que sustentem a
percepção dos actores entrevistados; com base nas conversas que tivemos durante o trabalho
de campo, e por comparação à Ciutat Vella em Barcelona, podemos questionar se a Baixa e o
Chiado estão perante fenómenos de gentrificação.

•

A relação com a restante cidade
Partindo do quarto conflito típico das áreas existentes (Portas, 2005), que diz respeito à
competição pelos recursos públicos entre as áreas antigas e novas, neste caso apontamos um
conflito relacionado.
No caso do turismo, uma das principais questões relativas à distribuição dos recursos
públicos diz respeito à taxa municipal turística de dormida82 e à aplicação das receitas geradas —
se deve ser feita em toda a cidade ou apenas nas áreas de maior concentração de actividades
turísticas.
No caso da cidade de Lisboa e em particular do caso de estudo, este conflito só é relevante
uma vez que existe uma separação de dinâmicas entre as áreas turísticas e as restantes áreas da
cidade, uma vez que são promovidas e intervencionadas como se de duas cidades diferentes se
tratassem o que conduz à ideia de que a taxa turística deve ser aplicada numa das áreas em
deterior das outras.
Além disto, no que diz respeito à restante cidade, podemos questionar se as alterações
urbanas consequentes do aumento do turismo no território da Baixa-Chiado não poderão
causar conflitos nas zonas próximas como o Beato, Xabregas e Alcântara.

•

Gestão e Segurança
A grande presença do turismo e vocação comercial do sistema em análise83 aliados aos
horários restritos de funcionamento das opções de acesso local (que representam uma elevada

82

“A taxa municipal turística de dormida, em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2016, é cobrada pelos empreendimentos turísticos

e estabelecimentos de alojamento local aos respetivos hóspedes” (fonte: http://www.cm-lisboa.pt).
83

“A oferta hoteleira da cidade de Lisboa encontra-se localizada essencialmente no centro da cidade (Baixa Pombalina) e (...)

recentemente tem-se vindo a verificar um acréscimo da oferta turística na Baixa Pombalina, quer pela abertura de novos hotéis,
quer de alojamento local” (REOT, 2015, p. 305).
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3.53 Noite e Dia,
Rua do Carmo, Abril de 2018

carga de utilização durante o dia e o oposto durante a noite) contribuem, de acordo com a
maioria dos actores entrevistados, para a percepção de insegurança por parte dos actores.
Além disso, outras questões relacionadas com a gestão do espaço público não estão a ser
respondidas, tais como: carência de serviços de acolhimento público (bancos e sombreamento),
falta de limpeza, ruído e escassez de estacionamento (e consequente estacionamento abusivo).

Com o objectivo de perceber o recente processo de transformação e regeneração da Baixa, do
Chiado e da frente Ribeirinha, a análise feita através da ferramenta PSSS, colocou em evidência algumas
das suas consequências, tendo como objecto de estudo a influência do turismo no respectivo sistema de
espaço público.
A alteração do papel do turismo de contraciclo económico84 na reabilitação do edificado em
processo de degradação, até ser encarado, em excesso como uma problemática social e urbana – deve ser
notado, assim como a ausência do investimento privado nas últimas décadas, que fortemente contrasta
com a atratividade económica e uma elevada utilização do espaço dos dias de hoje.
3.54 Rua do Comércio, Outubro de
2018

A análise deste processo, permite-nos assim, sintetizar da seguinte forma, as questões mais
relevantes da reflexão.
Sendo um tópico relevante na actualidade, a maioria dos discursos políticos e mediáticos sobre
o turismo na capital lisboeta não têm a distância crítica necessária. Associar o turismo a fenómenos como
a gentrificação, o despovoamento e a segurança pública exigem, dada a complexidade destas matérias,
um conhecimento global que deve ter tido em conta, especialmente na comparação com outros casos.
Apesar de uma das nossas finalidades ser justificar a necessidade de encarar o sector turístico como um
problema urbano de espaço público e não apenas como um problema social (por exemplo a pressão da
habitação), entendemos que para compreender a problemática na sua génese temos de de ter em conta
as particularidades de cada lugar. A título de exemplo, o processo de turistificação da Baixa não tem as
mesmas consequências que o mesmo processo nos bairros históricos de Alfama ou da Mouraria, ou que
os grandes extremos verificados nos exemplos estrangeiros referidos..

84

“O setor do Turismo revelou-se, a nível nacional, com um comportamento de crescimento económico de contraciclo, que, a par

das exportações, contribuiu para atenuar algum do efeito económico resultante da crise” (PEDULx, 2016, p. 32).
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Em segundo lugar, percebemos que grande parte do investimento no espaço público do
sistema em análise, promove as actividades de lazer e facilita as tendências de consumo com ela
relacionadas. Assim como permitiram uma grande melhoria em termos de acessibilidade e mobilidade
dentro do território e com a sua envolvente. Apesar de hoje, a maioria desses espaços públicos
apresentarem uma elevada concentração turística, não podemos afirmar que foram projectados com esse
propósito.
Assim, entendemos que a relação entre os processos de investimento e revitalização do espaço
público com o desenvolvimento das actividades turísticas não é de causa-efeito mas que deve ser
compreendida e analisada.

3.55 Rua 1º Dezembro, Outubro de

Compreendemos também que existe um desajuste entre as políticas responsáveis pela gestão

2018

e manuntenção do espaço público e as suas consequências. De acordo com o levantamento feito
conseguimos perceber que existe um desfasamento entre o que está previsto em lei e o verificado em
trabalho de campo85.
Por último percebemos que as actividades turísticas pervertem as dinâmicas e usos préexistentes do sistema de espaço público. A rápida mudança e crescente demanda não estão a obter a
mesma rapidez de resposta por parte das políticas públicas e correntemente, a problemática do turismo,
é tratada de acordo com cada área de impacto (habitação, economia, sociedade, etc.). O espaço público
por se tratar num âmbito pluridimensional e multidisciplinar — para além de tratar do lugar onde muitas
actividades turísticas têm palco e no limite concretizar o próprio objecto de consumo (a cidade como um
produto) — terá a capacidade de articular e integrar as diferentes dinâmicas.

3.56 Rua do Carmo, Outubro de

No mínimo, pensar no turismo como um sistema urbano de espaço público, em toda a sua

Fila de turistas atravessa a rua à
espera de subir ao elevador de

complexidade e interdependência, permitirá uma leitura da problemática mais precisa e proveitosa.

85

2018

Santa Justa

A título de exemplo, de acordo com o Despacho da CML que diz respeito às Condições de Circulação dos Veículos Turísticos afetos

à Actividade de Animação Turística (CML, 2015, p. 3), o número de lugares reservados para estacionamento de tuk-tuks não
corresponde em nenhum dos casos ao que acontece na realidade.
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CONCLUSÃO

4.1 Ribeira das Naus, Abril de 2018

O fecho desta dissertação divide-se em duas partes, uma primeira onde se demonstra de que maneira os
objectivos iniciais foram alcançados, pondo em evidência as principais conclusões ao longo do processo e
uma segunda parte em que enunciamos algumas hipóteses de futuros trabalhos e eventuais
desenvolvimentos.
O principal objectivo desta dissertação é entender a preponderância do Turismo nas recentes

Considerações Finais

transformações do espaço e da vida pública de uma área do centro histórico como é o caso da BaixaChiado. E para isso, recorremos a três questões de investigação, que nos guiaram ao longo da presente
dissertação:

•

Como se caracteriza o espaço público da Baixa-Chiado na actualidade?

•

Que fenómenos influenciaram as transformações urbanas na Baixa-Chiado?

•

Qual a relevância do papel do turismo nas dinâmicas do espaço público dos centros
históricos?
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A Baixa-Chiado foi sempre considerada o centro da cidade, tanto no sentido literal e físico,
como de um ponto de vista mediático — desde o terramoto até à desertificação e abandono da área do
final do século XX. Nesse sentido, a concentração do turismo veio contribuir para essa centralização,
fomentando as relações e dinâmicas da vida pública da área de estudo, apesar de, em contrapartida ter
também contribuído para conflitos e sobrecargas do espaço público, tendências de que se desconhecem
ainda a evolução futura.

Para caracterizar o espaço público da Baixa-Chiado recorremos à aplicação da metodologia

Caracterização do espaço

PSSS na área de estudo e pudemos verificar que o território se distingue pelo seu cariz comercial e

público da Baixa-Chiado

turístico aliado à centralidade de acessos que estabelece. Além disso, através da revisão bibliográfica e
consulta de dados, percebemos também que, apesar de ser uma realidade muito presente nos dias de
hoje, o turismo só teve um papel determinante como produtor e promotor do território na última década.
Em primeiro lugar, notámos que território da Baixa-Chiado é uma das principais áreas de
consumo da cidade de Lisboa com uma elevada concentração de serviços e actores relacionados com o
consumo, no turismo e comércio que contribuem e impulsionam o entendimento da cidade como um
produto. Ademais, esta característica comercial potencia as trocas e contribui para o elevado valor
económico e de uso do território. Quanto aos valores de imagem e culturais, as actividades turísticas e de
lazer existentes no território propiciam o reconhecimento da área.
Pudemos também constatar que a promoção turística do território (que é desenvolvida
simultaneamente com o processo de revitalização do território) contribuiu para ampliação e
multiplicidade de escalas de atratividade e influência. A área da Baixa-Chiado através da continuidade das
ligações (directas e indirectas) dos seus componentes entre eles e com o exterior, amplia a escala de
proximidade e a ideia de centro urbano. A existência de várias possibilidades de percurso facilita a
mobilidade e o acesso, o que convida vários tipos de utilizadores, atraídos pelos diferentes componentes
deste sistema urbano.
Assim, do ponto de vista do hardware destacámos o tríptico ferroviário (Rossio, Santa Apolónia e
Cais do Sodré) que em conjunto com os atalhos pedonais existentes (Mercado do Chão do Loureiro,
percurso pedonal assistido da Baixa ao Castelo, Armazéns do Chiado, Metro da Baixa-Chiado e Terraços
do Carmo) e os percursos rodoviários (Rua do Alecrim, Ribeira das Naus, 24 de Julho, Rua do Ouro e Rua
da Prata) estruturam as principais dinâmicas de atravessamento que funcionam em diversas escalas:
numa escala menor na conexão de ambas as colinas (atalhos), numa escala municipal na ligação à
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restante cidade (estações ferroviárias e metropolitano) e numa escala internacional através do terminal de
cruzeiros e das ligações ao aeroporto.
No entanto, pudemos perceber que a forte presença de infraestruturas relacionadas com a
actividade turística reforçam os acessos e a mobilidade, mas também contribuem para uma sobrecarga
do sistema urbano, levando-nos a questionar se o continuado aumento do turismo pode resultar em
cenários como a gentrificação turística e a desvalorização social da área.
Relativamente aos conflitos de espaço público causados pela elevada concentração turística,
concluímos que este fenómeno de rápida e crescente mudança (uma procura que resulta também em
novas potencialidades do território) não obtém a mesma rapidez de resposta por parte das políticas
públicas e correntemente, a problemática do turismo na Baixa-Chiado, é tratada como um problema
diferente de acordo com cada área de impacto.
Em referência à metodologia PSSS concluímos que permitiu observar o território urbano tendo
em conta todas as suas componentes: o sistema, o serviço, os actores e o valor. Esta abordagem sistémica
ao caso de estudo permitiu clarificar as relações e dinâmicas de espaço público causadas por um
fenómeno exterior: o turismo. Para além de permitir perceber a influência desta recente realidade no
território da Baixa-Chiado, a utilização da metodologia PSSS possibilitou através dos conceitos inerentes,
uma comunicação mais fluída e estruturante que é de extrema relevância para as suas futuras aplicações.

Fenómenos que

Para perceber que fenómenos influenciaram as transformações urbanas da Baixa-Chiado, para

influenciaram as

além do trabalho de campo, foi essencial a investigação feita sobre a evolução do território até aos dias de

transformações urbanas

hoje tendo em especial atenção a última década.
Antes de tudo, percebemos que a Baixa-Chiado é um território mutável, que se alterou ao

da Baixa-Chiado

longo da história, espelhando alterações na restante cidade e no contexto social em que estava inserida.
Percebemos que a área de estudo sofreu alterações urbanas ao longo da história influenciadas por
fenómenos com ligações ao exterior e destacámos cinco momentos determinantes: a construção da cerca
fernandina como protecção da peste e da guerra de Castela; a construção de casas senhoriais e do Paço
Real na beira-rio, resultado da influência dos Descobrimentos; a edificação da Baixa-Pombalina como
consequência do terramoto de 1755; a construção de equipamentos culturais e terminais ferroviários em
torno do núcleo pombalino como efeito da relação entre a economia portuguesa e internacional; a aposta
nos eventos de visibilidade internacional nas zonas menos centrais da cidade (Expo’98, Rock in Rio, Euro
2004) como consequência do crescimento da cidade fora do centro histórico.
Percebemos também que a última década foi decisiva nas principais alterações urbanas do
território e que é a partir de 2008 que as principais alterações políticas, urbanas e turísticas tem lugar
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nesta área de cidade: o novo ciclo político iniciado em 2007 e que dura até à actualidade e que muda de
forma categórica as prioridades da acção da política da capital; a consolidação da proposta de
Revitalização da Baixa-Chiado através do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina (2011)
que alterou o território através de inúmeras intervenções; a apresentação do plano estratégico do Turismo
em Lisboa (TLX10, 2007-2010) que redefine os pólos de atractividade da cidade de Lisboa (Parque das
Nações, centro histórico e Belém) e aposta pela primeira vez na promoção turística através dos meios
online.
Além disso, a investigação feita permitiu-nos entender que existiram três fenómenos
determinantes para as alterações sofridas na última década: a crise de 2008, a proliferação da internet e a
ascensão do turismo. Concluímos que as alterações da cidade de Lisboa, em particular do centro histórico,
tal como de outras cidades Europeias (como é o caso de Veneza e Barcelona) foram também
consequência do papel activo do turismo aliado à democratização da internet, no contraciclo económico e
das alterações de paradigma no desenho urbano.

Através do trabalho de campo (em Lisboa e Barcelona), da revisão bibliográfica sobre os temas

O papel do turismo nas

do turismo e espaço público e da investigação centrada noutros centros históricos Europeus (como é o

dinâmicas de espaço

caso de Veneza e Dubrovnik) percebemos que o turismo tem um impacto relevante nas dinâmicas de

público dos centros

espaço público dos centros históricos.

históricos

O recente aumento do turismo urbano teve consequências para as dinâmicas da vida pública
da cidade e que nos casos mais extremos resultou em intensos conflitos urbanos tais como o overtourism,
a gentrificação turística e a tendência para a uniformidade de funções e serviços de espaço público. Por
outro lado o turismo tem um papel significativo na produção e promoção dos centros históricos e no
processo da sua reabilitação e reocupação.
Assim, concluímos que o turismo faz parte do sistema da cidade em todas as suas componentes
(serviços, actores e valores) e que portanto deve ser abordado como tal e não apenas como um sector ou
actividade económica sazonal sem impacto nas dinâmicas da vida pública.

Ao longo da presente dissertação levantaram-se algumas questões que poderão ser relevantes
para possíveis desenvolvimentos do tema abordado. De seguida destacamos os três tópicos principais
para futuros trabalhos.
A.

Percebemos que o turismo apesar de ser uma actividade sazonal e temporária teve, em alguns
casos, consequências extremas nas dinâmicas da vida pública.
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Futuros trabalhos

Tal como o turismo, existem outros fenómenos e actividades que não perduram no
tempo de forma fixa, que afectam e influênciam as dinâmicas de espaço público: apesar de não
serem os mesmos actores e actividades, as suas dinâmicas e relações com o espaço público
estarão continuamente presentes e geram consequências muitas vezes imprevistas.
Nessa perspectiva, faria sentido investigar de forma mais aprofundada que tipo de
metodologias e ferramentas poderiam existir na gestão urbana que permitissem ter em conta
os fenómenos temporários ou sazonais no espaço público.
B.

No caso de estudo da Baixa-Chiado, faria sentido num futuro trabalho, partindo da
metodologia PSSS explorar a fase de follow-up, com o intuito de, através dos resultados obtidos
desenvolver as melhores recomendações e estratégias para a resolução de problemas, tendo
em conta os interesses e valores dos diferentes actores.
No decorrer da investigação surgiram algumas potencialidades do sistema que poderão
ser consideradas em futuros trabalhos:
•

A melhoria da rede de transportes e acessos da Baixa-Chiado nos últimos anos é
notória e tem a capacidade para servir de exemplo à restante cidade de Lisboa.

•

A ligação frente-rio entre o Parque das Nações e Belém, como um novo eixo
dinamizador da cidade é uma das principais potencialidades do território de estudo.

•

A forte presença da cultura (pólo cultural referido no plano de revitalização da BaixaChiado de 2006) aliada à regeneração urbana promovida pelo turismo é uma relação
que pode ser explorada noutras áreas da cidade e noutros sectores.

•

A possibilidade de tornar o território da Baixa-Chiado pedonal acessível (com
excepção do acesso local) é uma hipótese a ser estudada na melhoria do espaço
público do sistema de estudo.

C.

Por fim, uma das questões levantadas ao longo da dissertação que pode servir de mote a
futuros trabalhos, diz respeito ao desenvolvimento da cidade turística como um lugar
independente da própria cidade.
Ao longo do trabalho percebemos que, se por um lado, até agora o turismo foi entendido
como um sector, por outro, a cidade, por parte das entidades de promoção turística é
maioritariamente pensada como um produto.
Esta aproximação à cidade demonstra um entendimento na lógica económica de
consumo, que desconsidera a complexidade de dinâmicas e relações que constituem o meio
urbano na sua totalidade.

74

BIBLIOGRAFIA
LIVROS, ARTIGOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

AA.VV. (2005) Do Projecto Ao Objecto. Centro Português de Design. Lisboa.

Aguiar, J. (1998) A Experiência de reabilitação urbana GTL de Guimarães: estratégia, método e algumas questões
disciplinares. Acedido em: https://www.cm-guimaraes.pt/

Almeida, A. (2016) Mouraria: História e Forma Urbana. Dissertação de Mestrado em Arquitectura. Faculdade de
Arquitectura – Universidade de Lisboa, Lisboa.

André, M. (2018) Impacto das plataformas de economia partilhadas nomeadamente a Airbnb, os hóteis em Portugal.
Dissertação de Mestrado em Gestão do Turismo e da Hotelaria. Universidade Europeia, Lisboa.

Ascher, F. (2004) Los Nuevos Principios del Urbanismo. Alianza Editorial. Madrid.

Associação dos Arquitectos Portugueses (1991) Arquitectura na Cidade. Associação dos Arquitectos Portugueses.
Lisboa.

Bauman, Z. (1998) Globalization: The Human Consequences. Polity Press. Cambridge.

Borja, J., Muxí, Z. (2003) El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía. Electa. Barcelona.

Brandão, A. (2008) Cidade, um Drama no Tempo: uma Reflexão Organizada, sobre Factores Temporais, no Desenho da
Cidade. Dissertação de Mestrado em Arquitectura. Instituro Superior Técnico — Universidade de Lisboa, Lisboa.

Brandão, A., Brandão, P. (2018) Lugares do Comum: Guia de Avaliação e Interpretação do Espaço Público. IST-ID.
Lisboa.

Brandão, A., Brandão, P., Ferreira, A. (2018) Public space as a just or unjust service, in uncertain transformation
process? A Lisbon assessment study case. Em: PSUC 2018_AESOP Thematic Group for Public Spaces and Urban
Cultures Series: Unstable Geographies – dislocated Publics, the Urbanization of (in)justice: Public spaces in uncertain
geographies. Nicósia.
Brandão, P. (2002) O Chão da Cidade: Guia de Avaliação do Design de Espaço Público. Centro Português de Design.
Lisboa.

75

Brandão, P. (2008) O software, o espaço público. Em: Manual de Metodologia e Boas Práticas para a Elaboração de
um Plano de Mobilidade Sustentável, Câmara Municipal do Barreiro. Barreiro.

Brandão, P., Brandão, A., Ferreira, A., Travasso, N., Ramesar, A. (2017) What is Public Space’s Service value? Some
relevant research questions. Em: AESOP Annual Congress 2017 – Spaces of dialog for places of dignity: Fostering the
European Dimension of Planning.

Brandão, P., Brandão, A., Travasso, N. (2018) Public Space new streets typologies –a matter of fact (hardware and
software). Em: City Street3 - Transitional streets: Narrating stories of convivial streets. Beirute, Líbano.

Brandão, P., Ramesar, A. (2000) Espaço Público e a Interdisciplinaridade. Centro Português de Design. Lisboa.

Busquets, J., Corominas, M. (2009) Cerdá and the Barcelona of the future. CCCB. Barcelona.

Burkart, A.J., Medlik, S. (1981) Tourism: Past, Present and Future. Heinemann. Oxford.

Cadavez, C. (2017) A Bem da Nação: As Representações Turísticas no Estado Novo entre 1933 e 1940. Edições 70.
Lisboa.

Carmona, M., Heath, T., Tiesdall, S., Oc, T., (2003) Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design.
Architectural Press. Oxford.

Cave, J., jolliffe, L. (2012) Urban Tourism. Em: P. Robinson (ed.) Key Concepts in Tourism. Routledge. Londres.

Čerňanová, I. (2015) Tourism in Early Modern Venice. Acedido no website Vanderbilt Historical Review:
http://vanderbilthistoricalreview.com/

Cisneiros, A. (2016) Habitar a Baixa Pombalina na Contemporaneidade. Dissertação de Mestrado em Arquitectura.
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia — Universidade de Coimbra, Coimbra.

Cocola-Gant, A. (2018) Tourism Gentrification. Em: Lees, L. e Phillips, M (eds.) Handbook of Gentrification Studies.
Edward Elgar Publishing. Cheltenham and Northampton.

Cunha, L. (2001) Perspectivas e Tendências do Turismo. Edições Universitárias Lusófonas. Lisboa.

Cullen, G. (2006) Paisagem Urbana. Edições 70. Lisboa.

76

Davis, R., Marvin, G. (2004) Venice, the Tourist Maze. University of California Press. Londres.

Florida, R. (2017) The New Urban Crisis. Basic Books. Nova Iorque.

Florida, R. (2018) The Global Tourism Backlash. Acedido no website CITYLAB:
https://www.citylab.com/life/2018/08/the-global-tourism-backlash/566228/.

Frade, S. (2016) O fenómeno das companhias aéreas low-cost e o impacto nas companhias tradicionais. Dissertação de
Mestrado em Gestão. Universidade Aberta, Lisboa.

Francis, J. (2001) Overtourism – What is it, and how can we avoid it?. Acedido no website Responsible Travel:
https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism.

França, J. (1978) A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina. Instituto de Cultura Portuguesa. Lisboa.

França, J. (1980) Lisboa: Urbanismo e Arquitectura. Biblioteca Breve. Lisboa.

Freytag, T., Bauder, M. (2018). Bottom-up touristification and urban transformations in Paris. Issue 3 International
Journal of Tourism Space, Place and Environment. Vol. 20.

GEO: Gabinete de Estudos Olissiponenses (2013) História de Lisboa: Tempos Fortes. Acedido no website do: Gabinete
de Esudos Olissiponenses: http://geo.cm-lisboa.pt/index.php?id=6663

Gehl, J. (2006) La humanización del Espacio Urbano: La vida Social entre los edifícios. Editorial Reverté. Barcelona.

Gehl, J. (2011) Life Between Buildings: Using Public Space. Island Press. Nova Iorque.

Gehl, J., Svarre, B. (2013) How to Study Public Life. Island Press. Washington, DC.

Giriwati, N., Homma, R., Iki, K. (2013) Urban tourism: Designing a tourism space in a city context for social
sustainability. Em: Zubir, S. e Brebbia, C. (eds.) The Sustainable City VIII. Vol. 1: 165- 176.

Goeldner, C., Ritchie, J. (2003) Tourism: Principles, Practices, Philosophies. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.

Goodwin, H. (2016) Managing Tourism in Barcelona. Acedido no website da: Responsible Tourism:
https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/.

77

Goodwin, H. (2017) The Challenge of Overtourism. Acedido no website da: Responsible Tourism:
https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/.

Godoy, K., Luna, S. (2018) Museums and city aestheticization policies – Controversies between the touristification of
public spaces and the social role of museological institutions. The Politics and Poetics of Museology. VOL. 46.

Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G. Watts, M. (2009) The Dictionary of Human Geography. Wiley-Blackwell. Oxford.

Harrison, D., Sharpley, R. (2017) Mass Toruism in a Small World. CABI. Oxfordshire.

HOTREC (2018) Putting sustainable tourism on top of the EU policy agenda for the benefits of Society. Acedido no site
da: HOTREC: https://www.hotrec.eu/overtourism-hotrec-position-paper/.
HÜBNER ,H. (1989) Lisboa a reconstrução do Chiado, Um desafio Histórico. Humboldt. Nº59.
Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities. Vintage Books. Nova Iorque.

Le Corbusier (1929) Vers un Architecture (Nouvelle edition revue et augmentée). G. Crès. Paris.

Lickorish, L., Jenkins, C. (1997) An Introduction to Tourism. Butterworth-Heinemann. Oxford.

Madanipour, A. (1996) Urban Design and Dilemmas of Space. Em: Environment and Planning D: Society and Space.
Vol. 14.

Mahfuz, E. (2016) Projectos que valorizam a vitalidade das cidades. Acedido no website Fronteiras do Pensamento:
https://www.fronteiras.com/artigos/projetos-que-valorizam-a-vitalidade-das-cidades.

Melâneo, P. (2017) O fachadismo da reabilitação. Jornal Arquitectos, nº 256. Lisboa.

Melo, J. (2016) O Papel da Internet e da Imagem do Destino Turístico no Turismo de Lisboa. Dissertação de Mestrado
em Turismo e Comunicação. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, IGOT, ESHTE — Universidade de Lisboa,
Lisboa.

Mendes, L. (2017) Gentrificação turística em Lisboa: neoliberismo, financeirização e urbanismo austeritário em
tempos de pós-crise capitalista 2008-2009. Cadernos Metrópole. São Paulo.

Moser, F. (2015) O Turismo da Cidade de Lisboa Numa Perspectiva Cruzada entre a Procura e a Oferta. Dissertação de
Mestrado em Marketing. ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa.

78

Muñoz, F. (2009) L’Any Cerdà: passat i futur de la Barcelona territory. Barcelona Metropolis, nº 76. Barcelona.

Organização Mundial do Turismo (1998) Introducción al Turismo. Acedido no website da Organização Mundial do
Turismo: http://www.utntyh.com/.

Organização Mundial do Turismo (2018) ‘Overtourism’? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond
Perceptions. UNWTO. Madrid.

O’sullivan, F. (2018) Venice Erects Gates Against a Flood of Tourists. Acedido no website CITYLAB:
https://www.citylab.com/life/2018/05/venice-erects-gates-against-a-flood-of-tourists/.

Pastor de Macedo, L. (1938) A Baixa Pombalina. Amigos de Lisboa. Lisboa.

Pereira, F. (2017) Mudanças e Globalização na Baixa Pombalina. Acedido no website da União de Associações de
Comércio e Serviços: https://www.uacs.pt/.

Portas, N. (2005) Os Tempos das Formas, a Cidade Feita e Refeita. Universidade do Minho.

Portas, N. (2014) Os Tempos das Formas, a Cidade Imperfeita e a fazer. Universidade do Minho.

Portas, N. (2012) O Ser Urbano no Caminho de Nuno Portas. ICNM – Imprensa Nacional Casa da Moeda. Lisboa.

Rossi, A. (1982) The Architecture of the City. The Institute for Architecture and Urban Studies. Nova Iorque.

Saalman, H. (1971) Haussmann: Paris Transformed (Planning and cities). George Braziller, Inc. Nova Iorque.

Santos, M. (2000) A Baixa Pombalina Passado e Futuro. Livros Horizonte. Lisboa.

Terrones, E., Buenamañana, M., Codera, I., Martínes, M. (2007) ¿Por qué Barcelona? Análisis de la Evolución del
Turismo em la Ciudad. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Tostões, A., Rossa, W. (2010) Lisbon 1758 – The Baixa Plan Today. Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa.

UN-Habitat (2015) Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. UN-Habitat.
Nairobi.

79

UNRIC: Centro Regional de Informação das Nações Unidas (2009) Crise económica mundial afecta Turismo
internacional. Acedido no website : https://www.unric.org/pt/actualidade/22157.

Urry, J. (1990) The Tourist Gaze. SAGE Publications Ltd. Londres.

Veillon, R. (2014) State of Conservation of World Heritage Properties. UNESCO World Heritage Centre. Paris.

Weber, F. (2017) Overtourism. An analysis of contextual factors contributing to new developments in overcrowded
tourism destinations. Em: BEST EN Think Tank XVII. Lucerne University, Lucerne.

Weber, F (2017) Tourism destinaitons under pressure: Challenges and innovative solutions. Lucerne University of
Applied Sciences and Arts, Lucerne.

Whyte, W. (1980) The Social Life of Small Urban Spaces. The Conservation Foundation. Washington, DC.

WTTC: World Travel & Tourism Council (2018) Economic Impact 2018 Portugal. WTTC. Londres.

WTTC: World Travel & Tourism Council (2018) City Travel & Tourism Impact. WTTC. Londres.

Zukin, S. (2010) Naked City, The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford University Press, Inc. Nova Iorque.

IMPRENSA

Antunes, C. (2009) Turismo em Lisboa está na moda. Expresso, em:
https://expresso.sapo.pt/dossies/dossiest_sociedade/postal_lisboa_turistica/turismo-em-lisboa-esta-na-moda

Arikoglu, L. (2017) Dubrovnik to Limit Tourist Numbers in old Town Using Security Cameras. CNTraveler, em:
https://www.cntraveler.com/story/dubrovnik-to-limit-tourist-numbers-in-old-town-using-security-cameras.

Baptista, L., Melâneo, P. (2013) Entrevista a Pedro Brandão: Novas colectividades – Perspectivas Críticas. Revista
ARQA, em: https://www.revarqa.com/content/1/1279/pedro-brandao/.

Barata Salgueiro, T. (2004) Da Baixa aos Centros Comerciais. Monumentos, nº 21.

80

Barbosa, M. (2014) O negócio dos tuk-tuks já rola por todo o país. Dinheiro Vivo, em:
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/o-negocio-dos-tuk-tuks-ja-rola-por-todo-o-pais/.

Biennial of Public Space (2013) Charter of Public Space. II Biennial of Public Space (Rome). Acedido em:
http://www.biennalespaziopubblico.it/the-charter-of-public-space/.

Boaventura, I. (2013) Eleição para terceiro mandato é resultado histórico, diz candidatura de António Costa. Público,
em: https://www.publico.pt/2013/09/29/politica/noticia/eleicao-para-terceiro-mandato-e-resultado-historico-dizcandidatura-de-antonio-costa-1607496 .

Blanchar, C. (2017) Barcelona aprueba la norma que prohíbe abrir nuevos hoteles em el centro. El País. Acedido em:
https://elpais.com/economia/2017/01/27/actualidad/1485508289_914165.html.

Buckley, J. (2017) Venice to fine tourists up yo €450 for bad beahviour. The Independent. Acedido em:
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/venice-fines-for-swimming-in-canals-is-it-legal-litteringenjoyrespectvenezia-swimsuits-brugnaro-a7864511.html

Buckley, J.(2017) Italy bans huge cruise ship from venice city centre. The Independent. Acedido em:
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/venice-cruise-ship-ban-55-tonnes-marghera-port-where-is-ititaly-a8044026.html.

Câmara Municipal de Lisboa (2018) Centro Histórico de Lisboa. Acedido em: http://www.cm-lisboa.pt/zonas/centrohistorico.

Câmara Municipal de Lisboa (2004) Pedido de Inclusão na Lista Indicativa Nacional para Candidatura a Património
Mundial. CML, Vereação do Licenciamento Urbanístico e Reabilitação Urbana. Lisboa.

Câmara Municipal de Lisboa (2013) A Baixa sobe ao Castelo, de elevador. Acedido em: http://www.cmlisboa.pt/noticias/detalhe/article/a-baixa-sobe-ao-castelo-de-elevador.

Câmara Municipal de Lisboa (2015) Fernando Medina tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
Acedido em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/fernando-medina-tomou-posse-como-presidente-dacamara-municipal-de-lisboa.

Câmara Municipal de Lisboa (2015) Terraços do Carmo e Elevador de Santa Luzia inaugurados. Acedido em:
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/terracos-do-carmo-e-elevador-de-santa-luzia-inaugurados.

81

CML (2018) Lojas com História. Acedido em: http://www.lojascomhistoria.pt/sobre.

Garrido, N. (2018) Lisboa e Porto têm mais turistas por residente do que Londres e Barcelona. Público. Acedido em:
https://www.publico.pt/2018/04/04/sociedade/noticia/lisboa-e-porto-tem-mais-turistas-por-residente-que-londres-ebarcelona-1809036.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2007) António Costa vence eleições para Lisboa. RTP. Acedido em:
https://www.rtp.pt/noticias/autarquicas-lisboa-2007/antonio-costa-vence-eleicoes-para-lisboa_n47606.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2012) Circulação junto ao Terreiro do Paço retomada hoje. Público.
Acedido em: https://www.publico.pt/2012/08/30/local/noticia/circulacao-junto-ao-terreiro-do-paco-retomada-hoje1561079.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2013) Elevador gratuito que liga a Baixa e o Castelo lisboetas
inaugurado no sábado. Público. Acedido em: https://www.publico.pt/2013/08/29/local/noticia/elevador-gratuitoque-liga-a-baixa-e-o-castelo-lisboetas-inaugurado-no-sabado-1604373.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2017) Novo terminal de cruzeiros de Lisboa inaugurado hoje, meses
depois do previsto. Público. Acedido em: https://www.publico.pt/2017/11/10/local/noticia/novo-terminal-decruzeiros-de-lisboa-inaugurado-hoje-meses-depois-do-previsto-1792048 .

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2018) Ribeira das Naus em Lisboa fechada ao trâsito todos os domingos
de Agosto. Diário de Notícias. Acedido em: https://www.dn.pt/lusa/interior/ribeira-das-naus-em-lisboa-fechada-aotransito-todos-os-domingos-de-agosto-9676557.html.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2018) Número de hotéis em Lisboa quase duplica em dez anos. Público.
Acedido em: https://www.publico.pt/2018/04/07/economia/noticia/numero-de-hoteis-em-lisboa-quase-duplica-emdez-anos-1809471.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2018) Em dez anos, hotéis de três a cinco estrelas em Lisboa duplicaram.
Observador. Acedido em: https://observador.pt/2018/04/07/em-dez-anos-hoteis-de-tres-a-cinco-estrelas-em-lisboaquase-duplicaram/.

LUSA: Agência de Notícias de Portugal, S.A. (2018) Campo das Cebolas reabre sábado com concertos. Diário de
Notícias. Acedido em: https://www.dn.pt/portugal/interior/lisboa-assinala-no-sabado-reabertura-do-campo-dascebolas-com-concertos-9252248.html.

82

Metropolitano de Lisboa (2018) Um pouco de História. Acedido em:
https://www.metrolisboa.pt/institucional/conhecer/historia-do-metro/.

Museu do Dinheiro (2018) Reabilitação da sede do Banco de Portugal distinguida com Prémio Valmor. Acedido em:
https://www.museudodinheiro.pt/maismuseu/16/reabilitacao-da-sede-do-banco-de-portugal-distinguida-com-opremio-valmor.

Nogueira, R, (2018) Lisboa já é oficialmente a cidade da Eurovisão. Público. Acedido em:
https://www.publico.pt/2018/01/29/culturaipsilon/noticia/lisboa-ja-e-oficialmente-a-cidade-da-eurovisao-1801196.

Persio, S. (2018) Travelling to Italy? These Cities are Fighting Against Mass Tourism. Newsweek. Acedido em:
https://www.newsweek.com/traveling-italy-these-cities-are-turning-against-mass-tourism-909632.

Pincha, J. (2017) Os Segredos que Puseram Portugal no Mapa do Turismo. Público. Acedido em:
https://www.publico.pt/2017/03/04/sociedade/noticia/os-segredos-que-puseram-portugal-no-mapa-do-turismo1763465.

Puh, B. (2012) Book of Proceedings: Part 2. 1st International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Science
and Business. M-SPHERE. Dubrovnik.

Regione del Veneto (2015) Exponiamo il Veneto. EXPO Milano 2015. Acedido em: http://www.veneto.eu/resource/ .

Rosa daSilva, G, (2015) Crise ajudou à expansão do alojamento local. Expresso Diário. Acedido em:
https://expresso.sapo.pt/dossies/diario/2015-11-26-Crise-ajudou-a-expansao-do-alojamento-local#gs.TsKHQDM.

Sampaio, G. (2015) António Costa abandona a Câmara de Lisboa. Sábado. Acedido em:
https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/antonio-costa-abandona-a-camara-de-lisboa.

Sampaio, Gustavo (2018) Efeitos do Turismo massificado em Lisboa registados em documentário. Jornal Económico.
Acedido em: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/efeitos-do-turismo-massificado-em-lisboa-registados-emdocumentario-281414.

Turismo de Lisboa (2017) 20 anos de Turismo Lisboa. Revista Turismo Lisboa, nº 158. Lisboa.

Turismo de Lisboa (2010?) CitySightseeing Portugal. Acedido em: https://www.visitlisboa.com/pt-pt/citysightseeingportugal-0.

83

UAM (2017) Los destinos madificados toman medidas para que la llegada de turistas no les ahogue. EL PAÍS. Acedido
em: https://elpais.com/elpais/2017/07/19/masterdeperiodismo/1500485744_197337.html.

PLANOS, ESTRATÉGIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS
Ajuntament de Barcelona (2017) Turismo 2020 Barcelona: Uma estratégia colectiva para um turismo sustenible.
Direcció de Turismo. Barcelona.

Boletim Municipal Camâra Municipal de Lisboa, 1º Suplemento ao Boletim Municipal (2015) Resoluções dos Orgãos
do Município, Despacho nº 123/P/2015. Presidência da Câmara.

Câmara Municipal de Lisboa (2016) PEDULx: Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Munícipio de Lisboa.
CML. Lisboa.

Câmara Municipal de Lisboa (2006) Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado. CML. Lisboa.

Câmara Municipal de Lisboa, DMPU (2009) REOT: Relatório do Estado do Ordenamento do Território. CML. Lisboa.

Città di Venezia (2018) Ordinanza n. 229/2018, Venezia, Prot. N. 2018/207596. Misure urgenti per garantire
l’incolumità pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica di Venezia in ocasione del ponte della festività del 1º
maggio 2018. Veneza

Diário da República, 2ª série, nº 55 (2011) Aviso nº 7126/2011 Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa
Pombalina. Município de Lisboa.

Diário da República, 1ª série, nº 239 (2008) Resolução do Conselho de Ministros nº 192/2008. Município de Lisboa.

DMU (2016) REOT: Relatório do Estado do Ordenamento do Território (2016) Volume I. CML. Lisboa

Turismo de Portugal (2017) Estratégia Turismo 2027. Acedido em:
https://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf.

84

SÍTIOS DA INTERNET

Câmara Municipal de Lisboa. http://www.cm-lisboa.pt

PPS: Project for Public Spaces. https://www.pps.org

PSSS: Public Space Service System. http://psss.tecnico.ulisboa.pt

WebSummit. https://websummit.com

85

O TURISMO NO ESPAÇO PÚBLICO
INTERPRETAÇÃO SOBRE A RECENTE TRANSFORMAÇÃO URBANA DA BAIXA-CHIADO

VOLUME II
Anexos

RITA DE MENEZES SOARES MAURÍCIO NEGRÃO

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em
ARQUITECTURA

Orientador: Professor Doutor Pedro Brandão
Co-orientador: Doutora Ana Luísa Brandão
Júri: Doutor Miguel José Das Neves Pires Amado
Vogais: Doutora Maria Teresa Mendes Almeida Alves Pereira; Doutor Eduardo Manuel Dias Brito Henriques

Lisboa, Maio de 2019

LISTA DE ANEXOS

1

1. Conversas com os actores

1

1.1. Utilizadores

2

1.2. Comerciantes

3

1.3. Reguladores

4

2. Levantamento dos estabelecimentos hoteleiros

6

3. Levantamento dos estabelecimentos do piso térreo

3

2

1

1.1

58

73

51

46

Idade

Portuguesa

Brasileira

Portuguesa

Brasileira

Nacionalidade

Rua da Anchieta

Rua do Carmo

Rua Nova do
Almada

Rua Nova do
Almada

Local da
conversa

Casal de turistas há uma semana em
Lisboa

Pedinte que vai ali todos os dias de
manhã

Turista que tinha chegado a Portugal
nesse dia

Descrição

A pé

A pé

A pé

Como se
desloca na
área de
estudo?

A pé

Autocarro e
eléctrico

Metro

Como
chegou até
aqui?

Alojado na Rua do
Loreto

Alcântara

Alojado no
Mercury Hotel

Residência /
Alojamento
Mercado da ribeira, largo do Chiado, Armazéns do
Chiado, Belém, Sintra

Top 5 – locais a visitar

Espaços típicos / tradicionais

Como se desloca do ponto A até ao B?

8

7

6

5

37/35

16-18

27

50/55

33

23

Francesa

Portuguesa

Portuguesa

Portuguesa

Brasileira

Italiana

Bairro Santa
Apolónia

Santa Apolónia

Rua do Carmo

Rua do Carmo

Rua do Carmo

Rua Garret

Saída do metro
Chiado

2 senhoras que vivem no Bairro de
Santa Apolónia

Turista pela primeira vez em Lisboa

Grupo de 3 jovens artistas de rua que
tocavam instrumentos musicais

Turista portuguesa que vive na
Alemanha

Porteiro de um prédio há 6 meses

Turista acompanhada pela família

Estudante de Erasmus que está cá desde
janeiro; vem aqui de vez em quando; no
momento esperava colega da
universidade

A pé

Metro

A pé

A pé

A pé

A pé

A pé

A pé

Carro, barco
e metro

Metro

Metro

Metro

A pé

Comboio

Eléctrico

A pé

Comboio e a
pé

Baixa Pombalina

Bairro de Santa
Apolónia

Airbnb em Alfama

-

Alojada num
hostel nas
proximidades

Alojado no Beco
do Forno (próximo
do Castelo)

Praça da Figueira
(alojamento)

Alhandra

Espaço junto ao rio (não percebi se Ribeira das Naus
ou Cais das Colunas), Sintra, áreas comerciais Ainda não visitaram locais típicos
(Chiado, Armazéns)

Casa do Alentejo (locais na proximidade
Miradouro de Santa Catarina, Convento do Carmo,
Praça da Figueira - Praça do Comércio: ir sempre em
com presença de muitas culturas),
Mercado da Ribeira (visitou uma vez)
frente (afirmou que na baixa é fácil a deslocação)
Alfama

Largo Camões, Armazéns do Chiado

Observações

Apontaram a área de estudo como um local de grande
afluência.

Vê muita gente a passar na rua; Aponta como problemas no
espaço público os "nómadas" que ocupam e sujam o espaço
em frente às entradas dos prédios

Chiado, Baixa, Praça do Comércio, S. Pedro de Bairro alto e bairros mais interiores zonas Rossio - Cais das Colunas:
Alcântara e de Santa Catarina
habitadas, presença de lisboetas)
Rua Augusta ou Rua do Ouro (Áurea)
“Utilização esporádica ao fim-de-semana para lazer, passeio.
Presença de muitos turistas sobretudo na primavera e no verão.
S. Pedro de Alcântra, Miradouro de Santa Catarina, Áreas ainda com moradores, presença de Rua dos Correeiros - Cais das Colunas: descer e ir No seu percurso habitual muitas vezes evita o Chiado (presença
Praça do Municipio, Praça do comércio
lisboetas (como exemplo S. Paulo)
sempre em sempre.
de muitas pessoas). Não aconselha as pessoas a passear na
Baixa; as esplanadas são boas para os turistas, mas dificultam
a circulação”

Martim Moniz - Terreiro do Paço: deslocação a pé,
Alfama (referência aos santos populares),
Rua do Carmo, Largo Camões, Bairro Alto, Terreiro
pela Rua Augusta ou rua Aurea ou Rua da Prata;
Bairro Alto (à noite), Chiado como local
“Há demasiados turistas e que se vê muita população idosa”
do Paço, espaços junto ao rio
Largo do Chiado até ao Castelo: apanhar o electrico,
de compras
subir rua da Madadela

4

Trabalhador de passagem - visitante da
feira do livro. Ex-morador que no
momento da conversa combinava
encontro no café Brasileira

9, 10 e
11

Portuguesa

A pé

Hotel da Baixa, Praça do Comércio, Castelo São
Jorge, Miradouro do Adamastor, Elevador de Santa
Justa
Elevador Santa Justa, Castelo, Arco Rua Augusta,
Praça do Comércio
Elevador Santa Justa, Torre de Belém, Mosteiro dos
Jerónimos, Museu dos Coches, Sé, Estádio da Luz

Mouraria, Intendente

Bairro Alto, Av. Liberdade, Marquês de Da Praça da Figueira para a Praça Luís de Camões:
Pombal, Terreiro do Paço, Pasteis de Sempre em frente até ao Chiado e passar na estátua
Belém
do Fernando Pessoa

“Não há nenhum espaço sem turistas”

Afirmam que "já está tudo contaminado": O aumento do
turismo fez que só existam casas para turistas e restaurantes. O
resto foi tudo fechado. Afirmam que 4000 pessoas saíram das
suas casas, por causa do turismo. Antes do turismo, era uma
zona segura, agora há mais carteiristas. O aumento do turismo
fez com que se tornasse numa zona insegura.
O turismo não ajuda o negócio. As vendas caíram nos últimos
5 anos, porque as pessoas já não vão às lojas tradicionais.
Houve um aumento no nr de lojas, escritórios, restauração,
hóteis e souvenirs (mini-mercados). No prédio só vivem meiadúzia de pessoas.
Alfama, Igrejas, Padrão dos Descobrimentos, Vida
Alfama, Padrão dos Descobrimentos
noturna
Castelo São Jorge, Torre de Belém, Padrão dos
Alfama, Bairro Alto, Eleven (restaurante)
Descobrimentos, Café Brasileira
Da Praça da Figueira para os Armazéns do Chiado:
Torre de Belém, Castelo São Jorge, Mosteiro dos
virar à esquerda, seguir em frente virar na 4ª rua à “O estilo de vida mais típico mudou-se para a periferia”
Jerónimos, Oceanário, Museu do Azulejo
esquerda, subir até ao topo da rua
Do elevador da Rua Madalena para a Praça Luís de
Castelo, Terreiro do Paço, Praça Luís de Camões, Rua Restaurante Moura para comida Camões: descer o elevador, andar sempre em
Augusta, Elevador de Santa Justa
portuguesa, Sapadores, Café Inn
frente, passar pelo metro da Baixa Chiado e sair na
praça Luís de Camões.
“O termo “típicos” é contraditório. Há alterações desde sempre.
O aumento do turismo vem aumentar a mistura de povos a
Do Rossio para a Praça Luís de Camões: Metro e a pé
nível mundial. O inglês é o mais usado. A globalização trouxe
Rua Augusta, Chiado, Belém, Sé, Castelo São Jorge Bairro Alto, Mouraria, Alfama
– se tiver a olhar para o rio, usar a Rua do Carmo até
a unificação – pátria planetária. E agora há uma moda dos
à Rua Garret
nacionalismos que é um retrocesso histórico. Expõe a arte no
centro da Europa para o mundo”.

Zona do Chiado (associa à presença de Rua do Carmo - Terreiro do Paço: ir em frente,
restaurantes e de gastronomia descer, virar à esquerda, ir em frente, depois vê-se a
portuguesa)
estátua

12

60 e 65

Trabalhador na CapelGravo – Gravadores

Castelo, Rua do Ouro

13 e 14

Rua dos
Correeiros

Apartamento em
Alfama

Portuguesa

A pé

55

A pé

Airbnb nos Anjos

15

3 turistas pela primeira vez em Lisboa

Metro

Telheiras

Sueca

A pé

Metro

São Sebastião

20 e 26

Turista pela primeira vez em Lisboa

A pé

Mota

16 e 17

Trabalha em Hotelaria

A pé

Madredeus

Rua dos
Correeiros
Baixa
Pombalina
Baixa
Pombalina

Trabalhador na área de estudo

Autocarro

Grega
Portuguesa

Baixa
Pombalina

Autocarro

25

Portuguesa

Artista de rua

18

24

Rua Augusta

19

20

Portuguesa

Cartaxo

Odivelas
/Sintra/Amadora

57

Carrinha

Metro e
Comboio
A pé

A pé
Vendedor de Castanhas

Trabalhadores da área
Rua Augusta

A pé

Baixa
Pombalina

-

Portuguesa

Portuguesa,
Brasileira,
Cabo-verdiana

A pé

21

22, 23,
24, 25
58

Trabalhador Restaurante Rei do
Bacalhau

26

Rua Augusta

60

Portuguesa

25

1
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CONVERSAS COM OS ACTORES

1.1

UTILIZADORES
Tabela
dos
questionários
realizados aos utilizadores da área
de estudo entre Abril e Outubro de
2018

Nacionalid
ade

Condutor de
Tuk Tuk

Atividade

Largo do
Chiado

Local da
conversa

1 ano

Há quanto tempo
trabalha aqui?
Todos os dias, sobretudo
Tuk-Tuk
(em Tuk-Tuk
(em
Aumento do nº de turistas
Turistas de várias nacionalidades entre as 11h e as 16h.
trabalho); a pé (em trabalho)
Carro
sobretudo no verão
(franceses, espanhóis, alemães)
Percursos no centro histórico
passeio)
(em passeio)
e em Belém

Períodos de maior afluência

Idade

Brasileira

Como se desloca
Como se desloca
até
área
de Principais clientes
na área de estudo?
estudo?

1.2

34

Aumento do número de
turistas, sobretudo agora no Tuk-Tuk
(em Tuk-Tuk
(em
final de Abril. Negócio mais trabalho); a pé (em trabalho); A Pé (em
díficil - muita competividade passeio)
passeio)
devido à elevada oferta

Diferenças na área de
estudo?

1

2 meses

Top 5
Senhora do Monte, Castelo,
Convento do Carmo, Elevador
de Santa Justa e Praça do
Comércio

Espaços típicos

Explicar A- B

Chiado - Terreiro do Paço: Fnac,
virar à direita, descer rua Nova do
Almada, rua
da Conceição
(eletrico), Arco da Rua Augusta e
Praça do Comércio

Praça da Figueira - Elevador de
Santa Justa: Rua da Betesga,
Rossio, na última rua que não é a
subir virar à esquerda e estão lá.

Não conhece espaços típicos, todos
já são turísticos (presença de Largo do Chiado - Cais do Sodré:
restaurantes, lojas de souvenirs, descer a Rua do Alecrim
etc.)

Castelo, Alfama, Nª Senhora Monte,
Belém, Castelo, Mouraria (espaços
antigos, que ainda não sofreram
muitas alterações e/ou referências)

Cais das colunas (ligação
mítica - Índia), Miradouro de
Sábados, todos os dias à hora Santa Catarina, Miradouro de
Bairro Alto (1º traçado moderno na
do almoço e ao fim da tarde S. Pedro de Alcântara, Rossio
cidade)
(trabalhadores locais)
(local
de
importância
histórica) e Parque Eduardo
VII

Turistas de várias nacionalidades
Entre as 10h-13h e as 15h- Nossa Senhora do Monte,
(franceses, italianos, ingleses, alemães,
18h (apenas trabalha nos dias Panteão, Alfama, Largo do
holandeses); presença de alguns turistas
de semana)
Carmo e Rua Garret
portugueses (por ex. do Norte)

Rua Garret

(em Clientes de passagem, ocasionais (há 10
anos tinha outro tipo de clientes, os
colecionadores, os com interesse pelos
(em livros), trabalhadores locais. Atualmente
não há clientes habituais.

Elevador de Santa Justa,
Ruínas do Carmo, Café Alfama
(local
ainda
com Rua do Carmo - Terreiro do Paço:
Brasileira, Armazéns do características típicas, embora as vá escadinhas do elevador de santa
Chiado, Rua do Carmo e Rua perdendo), Bairro Alto
justa, vira à direita, rua augusta
Garret, Rossio

30 anos

Metro

A pé

Metro

Estrangeiros

Turistas

Agora há mais turistas. Notou perda de
clientes habituais, por mudança de
habitação.

Portugueses e clientes habituais. No fim
de semana, os estrangeiros vêm comprar
jornais e mapas.

Miradouros: Nossa Senhora
Penha de França, Campo de
De manhã, às 13h e ao fim do do Monte, São Pedro de e
Ourique, antigo restaurante Tuk Tuk
dia
Adamastor; Parque Eduardo
panorâmico Monsanto
VII, Alto de Belém

Mercado da Figueira, ParisLisboa, Hospital das Bonecas, Mercado da Figueira (produtos Praça da Figueira - Praça Luís de
12h30; Entre as 16h00 e as
Elevador do Pingo Doce para o 100% nacionais), Elevador Santa Camões: Confeitaria Nacional, Rua
19h00
Castelo, Vista na Polux, Praça Justa, Carmo, Castelo
do Carmo, Armazéns, rua Garrett.
do Comércio

Horas de entrada dos navios

De manhã

Sábados e Domingos

Casa das Conservas, Campo
das
Cebolas,
Oculista
Rodrigues (230 anos), Café
Brasileira, Martinho da
Arcada, Café Nicola

Museu do Fado, Bairros
Marvila. De resto, não existem
típicos, Lojinhas de bairro,
mais.
zona do Castelo S. Jorge

Santa
Apolónia

2 anos e meio

Metro / Autocarro

Franceses

Entre as 11h e as 17h

Castelo, Bairro Alto, Alfama

Barco

É dificil apontar um horário,
Carrinha
(em
depende muito. As horas de
Sobretudo os turistas, de várias
trabalho);
de
maior afluência na rua e com
nacionalidades. Os portugueses já não
metro e a pé (em
maior fluxo de passagem
compram CD’s
passeio)
nem sempre representam
horas de maior venda
Nas horas de almoço e de
Estudantes e pessoas mais velhas, jantar, no parque de
porque vão aos restaurantes. O rent-a-car estacionamento. Por ser na
é mais usado pelos turistas.
zona da discoteca Lux, à noite
também há grande afluência

Carro
trabalho);
Transportes
públicos
passeio)

Condutor de
Tuk Tuk
Decréscimo do consumo
motivado pela crise e pela
diminuição do interesse pelo
livro. Há muita gente a A pé
circular, maior presença de
turistas, o que leva a que
acabem por comprar.

Portugues
a

Há 10 anos que
faz a feira

Aumento do nº de pessoas
que passam, sobretudo de
A pé
turistas, o que é bom para o
negócio

21

50 anos (com a
carrinha há 20)

Aumento do turismo. Mas no
terminal de cruzeiros, ainda A pé
não notou diferença.

2

Rua do
Carmo

3 ou 4 anos

Santa
Apolónia

7 anos

Mais turismo. Perda de
clientes nacionais.

Carro

Portugueses entre os 25 e os 90 anos

Horas de almoço

Rossio, Bairro Alto, Santa
Não há.
Apolónia

Alfabarrista

Comerciante
"Carrinha do
Fado"

Santa
Apolónia

65

Portugues
a

Trabalhadora
do Parque de
Estacionamen
to

3

66

Portugues
a

Santa
Apolónia

7 e 3 anos

Mais tuk tuk e mais turistas

Comboio

Clientes habituais mais velhos

Todo o dia é igual

8

A pé

Tuk Tuk

Do Rossio até ao Terreiro do Paço: a
pé, em frente pela Rua Augusta.

Observações

Zonas mais invulgares Amoreiras, Campolide,
Aquedutro

Do Terreiro do Paço até aos
Já não há zonas típicas. Só há
Armazéns do Chiado: pela Rua
estrangeiros.
Aurea e virar à esquerda.

Rossio, Praça do Comércio, Praça da Do Rossio até à Praça Luís de
Figueira
Camões: Pela rua do Carmo.

Espaços menos turísticos: Museu
Alfama, Rua Augusta, Rossio,
do Chiado, MUDE, Elétrico 18,
Chiado, Elétrico 28
Mouraria

Panteão, Museu Militar

Belém, Castelo S. Jorge,
Rua Augusta
Oriente.

Funcionário
da Farmácia

Rua
Augusto
Rosa

1 ano e meio

Há oscilações e quebras no
consumo dos últimos 10
anos. Os clientes são da classe A pé (em passeio)
média e média alta, mas não
são turistas.

Comboio

Turistas

Rua da
Anchieta

39

Portugues
a

Portugues
a

5

72

Portugues
a
Guia
intérprete

Baixa
Pombalin
a

30 anos

As casas tradicionais estão a
A pé (em passeio)
morrer.

Metro

4

6

Dono do
Quiosque de
Santa
Apolónia

Portugues
a

Rua da
Prata

27 anos

Menos turistas

60% locais; 30-50% turistas

Desde que a estação do
Oriente abriu, há menos
A pé
hábitos de consumo. Menos
consumidores.
Na farmácia, há os mesmos
hábitos de consumo. Não A pé
notou diferença.

29/4
1

Portugues
a

Trabalhador
na Oculista
Rodrigues

Baixa
Pombalin
a

8 anos

A pé (quando está
Menos pessoas locais e mais
e não está a Metro e barco
turistas
trabalhar)

29

9e
10

50

Portugues
a

Trabalhador
na Sapataria
Lisbonense
1887

Rua
Augusta

2 anos

7

10

52

Portugues
a

Trabalhador
no
Restaurante

Baixa
Pombalin
a

O Lux (discoteca) não é um
Pontos de referência: Estação Santa
sítio turístico. Há drogados da
Apolónia; Alfama
metadona.
Há lixo por todo o lado. O
turismo em massa tem pouca
cultura e não têm respeito
pelo espaço público.

11

60

Indiana

Farmacêutica

Há mais restaurantes e mais Transportes
cafés.
públicos.

12

28

Portugues
a

Trabalhadores
do Chicoração
(Boutique
Alfama)
Condutor de
Tuk Tuk na
zona do
Castelo,
Estrela e
Belém

13

24

12h30 -14h00; 17h30 19h00

14

2
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1.2

COMERCIANTES
Tabela
dos
questionários
realizados aos utilizadores da área
de estudo entre Abril e Outubro de
2018

1.3
Idade

Nacionalidade

Atividade

do

Local da
conversa

Funcionária
da JF Santa
Rua
Maria Maior
Carmo
(limpeza da
rua)

Portuguesa

Polícia

50/55

Portuguesa

1

28

Esquadra

2

Polícia

Polícia

Portuguesa

Portuguesa

54-50

34

3

4

1.1(26)

1.1(17 e 18)

Diferenças na área de
estudo?

Quando está a trabalhar
desloca-se a pé (não vem cá
quando não está a trabalhar reside em Samora Correia)

Como se desloca na área de
estudo?

Transportes
públicos
(comboio,
autocarro
e
metro). Não vem cá quando
não está a trabalhar

Como se desloca até à área
de estudo?

Espaços mais frequentados à
tarde e menos frequentados
Turistas
de manhã - presença no local
todo o dia

Períodos com maior e menor
utilização
Principais utilizadores

Muito mais turistas, ruas
mais sujas, com mais lixo
(situação piorou nos últimos
anos)

Há quanto tempo trabalha
aqui?

Há 14 anos

1.2 (9 e 10)

1.2 (13)

Entre o Cais do Sodré e o
Bairro alto: entre as 10h e as Turistas
20h maior utilização

Top 5

Miradouro Nossa Senhora do
Entre o Bairro e o Cais do
Monte, Vista do topo do
Sodré: entre as 7h e as 10h, Turistas,
trabalhadores,
Parque Eduardo VII, Cristo
por causa dos cruzeiros; portugueses
Rei, Belém, Rua dos
Quando há eventos
Navegaores, Bairro Alto

Na área de patrulha: maior
frequência de pessoas entre Turistas
as 12h e as 16h

Mais turismo

1.1 (20)

Transporte, a pé

1 ano e meio

polícia

Viatura da política e a pé

30 e 28 anos

Deixou de existir residentes;
As lojas tradicionais
passaram a ser de pessoas
do Bangladesh e de Indianos

Veículo da
transportes

e

Muito mais consumo

1.2 (10)

1 ano

1.1 (21)

1.1 (22, 23, 24, 25)

Espaços típicos

Já não existem. Madragoa,
Restelo, Bairro do castelo,
Pena com edificios ao
abandono,
antigo
restaurante de Monsanto

Observações

Segurança: Sem abrigo Residentes - estacionamento
??

Praga dos tuktuk. Já não
existem
bairros
típicos.Edificios
abandonados

3
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1.3

REGULADORES
Tabela
dos
questionários
realizados aos utilizadores da área
de estudo entre Abril e Outubro de
2018

2
LEVANTAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS

Estabelecimento hoteleiro
Avenida Palace (R)
Bairro Alto (encerrado até ago 2018,
obras de ampliação)
Corpo Santo Lisbon Historical Hote
Eurostars Museum
Santiago de Alfama Boutique Hotel
The Lumiares Hotel
behotelisboa
Hotel da Baixa
Hotel do Chiado
Hotel Lis
Hotel Santa Justa
International Design Hotel
Le9hotel Mercy

Endereço
Rua 1º Dezembro, 123 - 1200-359
Lisboa
Praça Luis de Camões, nº 2 - 1200243 Lisboa
Largo do Corpo Santo 25, Lisboa,
1200-129
R. Cais de Santarém 40, 1100-104
Lisboa
Rua de Santiago 10 a 14, 1100-494
Lisboa
R. Diário de Notícias, 142, 1200-146
Lisboa
Rua dos Correeiros, 136 - 1100-168
Lisboa
Rua da Prata, 231 - 1100-143 Lisboa
Rua Nova do Almada, 114 - 1200290 Lisboa
Rua dos Douradores, 146, 1100-207
Lisboa
Rua dos Correeiros, 204, 1100-170
Lisboa
Rua da Betesga, 3 - 1100-090 Lisboa
Rua da Misericórdia 76 - 1200-273
Lisboa

Ano de Abertura
Pré-2008
Pré-2008
2017
2018
2015
2017
2015
2018
2009
2015
2018
2009
2012

4

Lisboa Carmo Hotel
Lisboa Pessoa Hotel
Lisboa Prata Boutique Hotel
Lisbon Arsenal Suites
Lx Boutique Hotel
Pestana CR7 Lisboa
The Beautique Hotel Figueira
Turim Terreiro do Paço
Vila Galé Ópera
Vincci Baixa
Brown's Downtown Hotel
Gat Rossio
Hotel Borges Chiado
MeraPrime Gold Design Hotel
Metrópole (R)
My Story Hotel Ouro
My Story Hotel Rossio
My Story Hotel Tejo
Hotel Riverside Alfama
Rossio Garden Hotel
The 7 Hotel
Brown's Boutique Hotel
Hotel Duas Nações
Hotel Inn Rossio (Americano)
Hotel Monte Belvedere
Hotel Lx Rossio
Altis Prata Suites
Vip Executive Suites Eden
Pousada Lisboa, Praça do Comércio

Rua da Oliveira ao Carmo, 1, 2, 3 1200-307 Lisboa
R. da Oliveira ao Carmo, 8 - 1200092 Lisboa
Rua da Prata, 116, 1100-420 Lisboa
Rua do Arsenal, 60 - 1100-040
Lisboa
Rua do Alecrim, N12 - 1200-017
Lisboa
Rua do Comércio 54 , 1100-150
Lisboa
Praça da Figueira, 16, 1100-241
Lisboa
R. do Comércio 9 - 1100-016 Lisboa
Travessa do Conde da Ponte - 1300141 Lisboa
Rua Do Comércio, 32-38 - 1100-150
Lisboa
Rua dos Sapateiros, 73 - 1100-576
Lisboa
Rua do Jardim do Regedor, 27-35 1150-193 Lisboa
Rua Garrett, 108 - 1200-205 Lisboa
R. Áurea 60, 1100-063 Lisboa
Praça Dom Pedro IV, 30 (Rossio) 1100-200 Lisboa
Rua Áurea, 100 - 1100-063 Lisboa
Praça D. Pedro IV, 59 - 1100-200
Lisboa
Rua dos Condes de Monsanto, 2 1100-159 Lisboa
Rua dos Bacalhoeiros, 12 - 1100-070
Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 24 - 1150194 Lisboa
Rua Áurea, 133-143 - 1100-060
Lisboa
Rua da Vitória, 88 - 1100-619 Lisboa
Rua da Vitória 41 - Lisboa
Rua 1o de Dezembro, 73 - 1200-358
Lisboa
R. de Santa Catarina 17, 1200-401
Lisboa
Rua da Assunção, 52, 2o - 1100-044
Lisboa
Rua da Prata 197, 1100-416 Lisboa
Praça dos Restauradores, 24 - 1250187 Lisboa
Praça do Comércio, 31-34, 1149-018
Lisboa

2012
2016
2013
2014
2010
2016
2013
2015
Pré-2008
2008
2011
2009
Pré-2008
2018
Pré-2008
2014
2015
2010
2016
2014
2015
2014
2011
Pré-2008
2015
2018
2018

2015

5
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LEVANTAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DO PISO TÉRREO

C 1 – Vincenzo’s
C 3 – Taberna
C 4 – American Music Burguer
C 5 – Tapas, Lisboa, Wine and Gin
C 6 – Taberna Vela Branca
C 8 – Cais das Colunas
D 4 – Restaurante Tripeiro
D 5 – O Portas
D 6 – Restaurante Marisqueira Grill
E 1 – Bacalhau com todos
E 3 – O Cadete
E 4 – Obrigado Lisboa
E 5 – Moma Grill
F 1 – A Campesina Leitaria
F 3 – Costa Vicentina
G 1 – Il Gelatone (geladaria)
G 4 – Arte da Comida Tradicional Portuguesa
H 2 – Sabores da Baixa
H 4 – O Ano Novo
H 6 – Falafel and Companhia

Rua dos Correeiros

H 8 – Café Vitória
I 3 – O Cocas
I 4 – Subway

Restauração e cafés: 39
A 1 – Confeitaria Nacional
A 2 – Moderna
A 3 – João do Grão
A 4 – O Rei do Bacalhau
B 1 – Ena Pai!
B 4 – Adega Friagem
B 7 – Gosto imenso de ti…

I 7 – A Covelense
I 8 – El Carpaccio
J 1 / J 2 – Esplanada Dama e Vagabundo (pizzeria)
J 3 – Casteiro
J 4 – Bar Tradição da Baixa
J 5 – Unidos do Minho
J 6 – Marisqueira Popular

Lojas turísticas: 7

6

C 7 – Mini Supermarket (mercado/souvenirs)

C 2 – Be Hotel Lisboa

E 2 – Souvenirs

H 3 – Good night Hostel

F 2 – Souvenirs

I 6 – Lisbon Happy Hostel

G 7 – Mini-mercado (Mercado/Souvenirs)
H 5 – Souvenirs

Serviço Público: 3

I 2 – Souvenirs

D 3 – Finanças

J 2 – Souvenirs

F 4 – Núcleo arqueológico (monumento nacional)
F 5 – Millenium (banco)

Lojas globalizadas/merchandise: 12
B 1 – Acústica Médica
B 3 – Numismática
B 8 – Birkenstock (sapataria)
D 1 – Figurino das noivas
D 2 – A. S. Musgueira, Lda (gravadores, carimbos)
D 7 – Samsonite (malas)
E 6 – Amanhecer (mercearia)
G 5 – Lifedent (dentista)
G 6 – Kipling (malas e acessórios) FECHADO
H 7 – José Santos, Lda (imobiliária)
I 1 – Stonefly (sapataria)
I 5 – Contranatura (sexshop)

Comércio/ lojas “tradicionais” portuguesas: 8
B 6 - Cabeleireiro Unissexo (Espaço AB)
E 7 – Nardo (loja de tecidos)
G 2 – Capelgravo (medalhas, taças e troféus)
G 3 – Gatz (joalharia)
G 8 – Cabeleireiro Kbelos (instituto de beleza)
G 9 – Silva and Feijóo (Casas de Produtos Tradicionais Portugueses)
H 1 – Lisbonense (Sapataria)
J 1 – Primeira Casa Bandeiras ( bandeiras, emblemas, medalhas)

Hoteis/ Turismo: 5
A 5 – Hotel Santa Justa
B 5 – Hotel da Baixa

7

K 4 – Restaurante/ Pastelaria Minhota da Praça
K 11 – La Vita é Bella
L 8 – Aldea Restaurante
L 10 – Aldea
M 1 – Caneca de Prata

Lojas turísticas: 19
A 2 – Loja souvenirs
A 3 – Loja Chi <3 (“artesanato”/nacional)
A 4 – Loja souvenirs
A 5 – Tabacaria / souvenirs
B 4 – Tabacaria/ Loja souvenirs
B 8 – Loja souvenirs
B 9 – Tabacaria/Souvenirs/Conveniência
E 7 – Loja souvenirs (Halal)
F 4 – Loja souvenirs
F 6 – Souvenirs
J 2 – Souvenirs
J 3 – Loja Chapéus e Souvenirs
K 1 – Souvenirs
K 3 – Souvenirs
K 5 – Estrela – Loja artesanato e Souvenirs
Rua da Prata

K 9 – Souvenirs
L 2 – Souvenirs

Restauração e cafés: 15

L 5 – Tabacaria / souvenirs

A 1 – Figus

M 5 - Souvenirs

A 9 – Burger and Chips Belgium
A 10 – American Music Burger

Lojas globalizadas/merchandise: 16

C 2 – Pastelaria Ifni

B 1 – Achega (loja de roupa)

E 6 – Nata Lisboa

B 5 – Farmácia Holon

F 2 – Croissanteria Prata (Pastelaria)

C 3 – Teresinha – Sapataria Nacional

F 5 – Da Prata 52 – Restaurante Petiscos

D 2 – T-shirts and all (loja de t-shirts)

H 3 – Martinho da Arcada

D 5 – Padaria Portuguesa

I 3 – Caracol – Pastelaria / Restaurante

D 6 – Ale-Hop

J 4 – Gelataria Fragoleto

E 5 – Amazing Store – Loja design
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K 6 – J. Baptista – ourivesaria

K 7 – Ponto de Prata – Loja de malas /peles

L 3 – Nickolaus

K 8 – Mini mercado

L 6 – Loja de chineses (roupa)

K 10 – Brava Boutique (lingerie)

L 9 – Silver Stone & Tattoos e Piercings

L 1 – Planalto (wellness)

M 6 – Flying Tiger

L 4 – D’alma (loja de roupa)

N 5 – Zeva Boutique (roupas)

L 7 – Ourivesaria Ribeiro

O 5 – Blue Kids (roupa)

M 2 – Wowalbo (loja de vestuário para homem)

O 6 – Club Balão (roupa)

M 3 – Quiosque Tivoli – Jogos de Sorte

O 7 – O Balão (roupa)

M 4 – Olijóias

O 9 – Zeva Boutique

N 1 – Maria Karin (vestidos de noiva)
N 2 – Novo Horizonte – Malas

Comércio/ lojas “tradicionais” portuguesas: 42

N 3 – O Baú – loja de roupas

A 6 – Ourivesaria Pesarum

N 6 – Ourivesaria Crisólita

A 7 – Ourivesaria Lua de Prata

O 1 – Ourivesaria da Moda

A 8 – Artesanato / Arts & Crafts (Mão livre)

O 2 – PeterZiegler (roupa)

B 2 – Dona Noiva (loja de vestidos de noiva)

O 3 – Óptica Miramon

B 3 – Joalharia Indiana etc.

O 4 – Ara shoes (calçado)

B 6 – A Montra VIP (loja de vestidos)

O 8 – Barbosa e Esteves (ourivesaria)

B 7 – Ouro – Ourivesaria
B 20 – Panchito – loja de brinquedos

Hoteis/ Turismo: 4

C 1 – Drogaria Central

D 7 – Lisboa Prata – Boutique Hotel

C 4 – A Chave de prata (chaves)

G 2 – Pestana CR7 Hotel

C 5 – Loja de roupa

K 2 – Pensão Prata

D 3 – Rodrigues Oculista

N 4 – Hotel da Baixa

D 4 – Gil Oculista

Serviço Público: 6

E 1 – Casa das Malas

D 1 – Igreja

E 2 – João Candido da Silva – Ourivesaria

G 1 – PSP

E 3 – Spook leather & goods

H 1 – Autoridade Tributária e Aduaneira

E 4 – Triparte (loja tattoos e piercings)

H 2 – Ministério da Economia

E 8 – A Conserveira – Loja conservas

I 1 – Cruz Vermelha Portuguesa

F 1 – Fábrica das Enguias – Loja conservas

J 1 – Galerias Romanas (CML – monumento)

F 3 – The King of Filigree (Ourivesaria)
F 7 – Império da Sorte (Tabacaria/Totoloto)
I 2 – Capicua – Loja de roupa
J 5 – Pelaria Pampas (malas)
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F 3 – Néné Pastelaria
L 6 – Pastelaria Ferrary
M 1 – Lisbon Art Stay
M 2 – Amorino (gelados)
N 3 – Casa Brasileira
N 4 – Fábrica da Nata
Lojas turísticas: 6
C 4 – Ulisseia, Lda (souvenirs)
C 8 – Luvarte, Lda (souvenirs)
I 4 - !Hola! (souvenirs/tabacaria)
L 2 – Souvenirs
L 5 – Souvenirs
N 5 – Augusta Boutique House

Lojas globalizadas/merchandise: 35
B 1 – Kiko (maquilhagem)
B 2 – Seaside (sapatos)
B 3 – Globo (sapatos)
B 6 – Calçado Guimarães (sapatos)
C 3 – Bijou Brigitte
C 5 – Ale Hop
Rua Augusta

C 6 – Marionnaud (maquilhagem e perfumes)
C 7 – Jandaia Calçado
C 12 – Calzedonia (lingerie)

Restauração e cafés: 16

D 1 – Intimissimi (lingerie)

A 2 – O Barquinho dos Gelados

D 3 – Parfois

A 3 – Bella Pasta

F 1 – Achega (roupa)

A 4 – Casa Macário

F 2 – Springfield (roupa)

A 6 – 100% Restaurante

I 1 – Adidas

B 4 – Concha D’Ouro

I 2 – Mango

D 2 – Grilled & Company

J 1 – Pull & Bear (roupa)

D 4 – Paul

J 2 – Bershka (roupa)

D 8 – São Nicolau

J 3 – Havaianas/Paez (calçado)

E 1 – Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau

J 6 – Stradivarius (roupa)

E 2 – Casa Pereira da Conceição

K 1 – Seaside (calçado)
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K 2 – Sunglass Hut (óculos)

N 6 – Londres Salão (tecidos)

K 3 – Misako (malas)
K 4 – Calçado Guimarães (sapatos)

Hoteis/ Turismo: 1

K 5 – H&M (roupa)

J 4 – Travellers House (Hostel)

K 6 – Benfica Official Store (desporto)
L 1 – Zara (roupa)

Serviço Público:6

L 4 – Wells (parafarmácia)

A 1 – Novo Banco

M 3 – WS2 (roupa)

B 7 – Montepio

M 4 – Miss Pepper (roupa)

E 3 – Millenium

M 6 – Solaris (óculos)

G 1 – MUDE – Museu do Design

M 8 – Pedemeia

H 1 – BPI

M 9 – Loja Verde Official Store (desporto)

M 7 – Santander Totta

N 7 – Nova Câmbios
N 8 – United Colors of Benetton

Comércio/ lojas “tradicionais” portuguesas: 20
A 5 – Vitrine (roupa)
A 7 – Casa da Sibéria (malas/carteiras handmade)
B 5 – Casa Canadá (malas)
C 1 – Sapataria Lisbonense
C 2 – Perfume Arte
C 9 – Truz (roupa)
C 10 – Pikolinos (calçado)
C 11 – The Ceramic Heart (artesanato)
D 5 – Langiarte (lingerie)
D 6 – Bruxelas (roupa)
D 7 – Clavis (roupa)
I 3 – Margarida Pimentel (ourivesaria)
J 5 – Thypographia (roupa design)
L 3 – Ricami Veronica (artesanato)
L 7 – Camiseiro (roupas)
L 8 – Sapataria e Chapelaria Lord
M 5 – Farmácia Barral
N 1 – Ourivesaria Pimenta
N 2 – Casa Frazão (tecidos)
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