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RESUMO  

Nas últimas décadas, os centros urbanos verificaram o aparecimento de novos formatos 

comerciais emergentes. Tem a presente dissertação o objetivo de abordar os impactos de 

um formato comercial em particular que surgiu reinventado e que tem sido uma peça 

importante na evolução experimentada pelo sector comercial nos últimos anos – os 

mercados municipais. A requalificação e revitalização dos mercados municipais tem sido 

uma das estratégias usadas para dar coesão e revitalizar os bairros e as cidades, e introduz 

uma nova dinâmica dentro do próprio mercado e na relação do mesmo com a cidade.  

A partir do caso de estudo do mercado de Campo de Ourique e através de uma da análise 

exaustiva da informação recolhida juntos dos diferentes stakeholders, são estudados os 

impactos da revitalização deste mercado municipal ao nível do comércio circundante e da 

dinâmica do bairro onde o mesmo se encontra.  É feita uma análise  aos princípios que 

levaram à sua reestruturação e à aplicabilidade do modelo noutros mercados.  

Por fim, são identificadas algumas lacunas e oportunidades na implementação do modelo em 

estudo e são elaboradas propostas e sugestões baseadas na análise que foi feita ao longo 

desta dissertação.  
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ABSTRACT 

In recent decades, urban centers experimented the appearance of new emerging commercial 

formats. This thesis addresses the impact of a specific commercial format that emerged 

reinvented and has been an important part of the evolution experienced by the commercial 

sector in recent years - city markets. The requalification and revitalization of local markets has 

been one of many strategies used to connect and revitalize neighborhoods and cities, and 

introduces a new dynamic not only within the market but also between the market and the 

city. 

Using as a case study the Campo de Ourique market, and through an exhaustive analysis of 

information collected with the support of the stakeholders involved in this project, it was 

possible to study the impact of the revitalization of this city market regarding not only the 

dynamic experienced in its own neighborhood, but also the surrounding businesses. The 

elements that led to restructuring the market are analyzed, as well as the applicability of this 

model in similar markets. 

Finally, gaps and opportunities are identified in the implementation of this model and 

therefore some proposals and suggestions are presented, based on the analysis throughout 

the thesis. 
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1. Introdução 

As grandes cidades enfrentam atualmente o desafio da queda do pequeno comércio face ao 

comércio de grande escala. O comércio do centro urbano de Lisboa, metrópole cosmopolita em 

constante evolução, tem vindo a sofrer as consequências destas mudanças na dinâmica comercial.  

Com o comércio de rua a acompanhar a descentralização do comércio e o aparecimento de novas 

polaridades em Lisboa, num sector onde ainda predominam as micro empresas, muitas delas de cariz 

familiar, instaladas há anos e resistentes à mudança e pouco recetivas à adaptação a novos formatos 

comerciais, surge a necessidade de criar respostas às necessidades da realidade atual: dinâmica e 

competitiva, em constante inovação e recriação.   

Por outro lado, o aparecimento e proliferação de grandes grupos comerciais, nacionais e 

estrangeiros, veio colocar uma sombra sobre o comércio tradicional nos centros urbanos, que perdem 

grande parte dos seus clientes e iniciam um processo de declínio que se tem verificado ao longo das 

últimas décadas. O comércio tradicional percebe que, para sobreviver, não poderá tentar competir 

com os grandes grupos comerciais, mas sim tornar-se uma alternativa viável a estes.  

Nas últimas décadas, os centros urbanos verificaram o aparecimento de novos formatos comerciais 

emergentes, caracterizados pela enorme capacidade de inovação a nível do marketing e imagem, 

organização, gestão e tecnologia. Este estudo pretende abordar em particular os impactos de um 

formato comercial que surgiu reinventado e que tem sido uma peça importante na adaptação, 

evolução e dinâmica experimentada pelo sector nos últimos anos – os mercados municipais. A 

requalificação e revitalização dos mercados municipais tem sido uma das estratégias usadas para dar 

coesão e revitalizar os bairros e as cidades e tem tido um papel fundamental na sustentabilidade 

urbana, contribuindo para elevar o patamar das exigências de modernização física e reestruturação 

funcional do pequeno comércio. Modernizar os mercados municipais, tornando-os atuais e 

apetecíveis às novas gerações e, consequentemente, aumentando a sua capacidade de atração, 

introduz uma nova dinâmica dentro do próprio mercado e na relação do mesmo com a cidade.  

Esta dissertação tem como objetivo analisar as novas tendências no comércio e serviços urbanos de 

proximidade, centrando-se no caso de estudo do Mercado de Campo de Ourique. Através de uma da 

análise exaustiva da informação recolhida juntos dos diferentes stakeholders, pretende-se estudar os 

impactos da revitalização deste mercado municipal ao nível do comércio circundante e da dinâmica 

do bairro onde o mesmo se encontra, bem como efetuar uma análise interna ao próprio mercado 

municipal de Campo de Ourique, os princípios que levaram à sua reestruturação e a aplicabilidade do 

modelo noutros mercados.  

Os próximos capítulos estão estruturados da seguinte forma: breve reflexão sobre a identidade e 

evolução dos mercados de Lisboa, a história e identidade do bairro de campo de Ourique, 

contextualização histórica e evolução dos mercados na Europa ao longo do tempo e as mutações que 

estes sofreram, à luz da literatura, a análise das características dos mercados municipais vs. as 

grande superfícies comerciais, a análise ao consumidor e a evolução deste ao longo do tempo, à luz 
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da literatura e por fim a análise da relação entre a cidade, os seus habitantes e o comércio. 
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2.  Caso de Estudo – O Mercado de Campo de Ourique 

O Mercado de Campo de Ourique foi alvo de uma intervenção, não só arquitectónica como de 

conceito. O novo espaço do mercado consiste numa zona de restauração gourmet, mantendo-se na 

periferia do mercado as bancas tradicionais de produtos alimentares. Esta revitalização do mercado é 

o resultado da iniciativa de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a empresa MCO, que 

ficou a cargo da nova área concessionada do mercado. Com este estudo pretende-se não só 

perceber qual o impacto deste novo formato comercial, cuja nova faceta foi inaugurada a 26 de 

novembro de 2013, mas também compreender como é feita a transição da gestão pública para uma 

gestão público-privada, quais as implicações deste processo e como os interesses da gestão privada 

vieram influenciar o funcionamento do Mercado de Campo de Ourique. 

Nas secções seguintes abordar-se-á a evolução do bairro Campo de Ourique, a evolução do próprio 

mercado, o perfil e exigências do consumidor atual e ainda a forma como todos estes fatores se 

relacionam entre si.  

 

2.1 Os mercados municipais em Lisboa 

Os mercados municipais são estruturas tradicionais de comércio retalhista de proximidade presentes 

em praticamente todo o território nacional. Muitos destes mercados exercem a sua influência no 

território através do seu valor histórico-patrimonial, da identidade criada com o espaço urbano e da 

tradição como lugar de encontro e convivência social. Este formato de comércio tradicional serve 

como âncora de atração do bairro, promovendo que as pessoas se desloquem a pé para fazer as 

suas compras e, assim, com a localização certa, promovendo os negócios adjacentes à área em que 

o mercado está instalado, revitalizando a área circundante.  

De acordo com o relatório Estudo do Comércio de Lisboa, comparativamente à média do restante 

território nacional, é na capital que se verifica o maior número de mercados municipais antigos. Nas 

décadas de 80 e 90, com a entrada no sector do comércio de diversos grupos, nacionais e 

estrangeiros, a estrutura do comércio tradicional ressentiu-se e sofreu profundas mudanças. O 

estabelecimento de novas formas de comércio na cidade, dotadas de ferramentas estratégicas e 

tecnológicas mais poderosas face ao comércio tradicional, veio mudar não só a estrutura do comércio 

urbano na cidade como também os hábitos de consumo da população e comportamento dos 

consumidores. No entanto, nem todas as zonas de comércio lisboeta se ressentiram com o 

aparecimento dos supermercados e grandes centros comerciais. Na década de 70, a zona Baixa/ 

Chiado continuava a ser um local privilegiado pelos consumidores que procuravam produtos com 

qualidade e lojas de especialidade, estatuto que se manteve até meados dos anos 80.   

Segundo o mesmo relatório, o verdadeiro ponto de viragem na revolução comercial em Lisboa deu-se 

com a abertura do Centro Comercial Amoreiras e do Centro Comercial Fonte Nova, em meados da 

década de 80. Confrontados com o impacto da forte concorrência, muitas zonas reconhecidas como 

polos de comércio tradicional foram revitalizadas com ofertas competitivas em termos de qualidade e 
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diversidade de produtos, como foi o caso da Av. De Roma. A década de 90 veio apenas intensificar e 

cimentar a aceitação dos novos formatos comerciais, com a abertura de mais formatos de grandes 

dimensões, como foi o caso do Centro Comercial Colombo e diversos hipermercados na cidade.  

De acordo com o relatório Evolução do Comércio a Retalho Alimentar na cidade de Lisboa entre 1995 

e 2002, assistiu-se em Lisboa a uma evolução do comércio urbano na medida em que diversos 

pequenos estabelecimentos de cariz familiar e micro empresas foram dando lugar, ao longo do 

tempo, a um menor número de empresas de maiores dimensões. Contraditoriamente, verifica-se uma 

valorização do pequeno comércio e o seu atendimento personalizado, com a especialização em 

determinados produtos de elevada qualidade. Fatores como o aumento de rendimento das famílias, 

diminuição do número do agregado familiar, aumento do número de idosos na população total, 

aumento de consumo de refeições fora do lar e preocupações ambientais e de saúde alimentar são 

apontados como decisivos para as mudanças verificadas no comércio urbano tradicional.  

 

 

Figura 1 – Variação da área comercial dos mercados retalhistas de Lisboa entre 1997 e 2001 

 

Face a todas estas mudanças no comércio tradicional, os mercados municipais ressentiram-se e a 

sua realidade tem-se vindo a alterar ao longo do tempo. Como se pode verificar na figura 1, a área 

comercial dos mercados municipais, de forma geral, diminuiu - embora não acentuadamente - entre 

1997 (amarelo) e 2001 (encarnado). Entre 2001 e 2007 também se pode constatar uma diminuição 

significativa na taxa de ocupação dos mercados municipais (tabela 1). 

 

Fonte: Análise da evolução comercial dos mercados retalhistas de Lisboa, 1997-2001 



	
5	

Tabela 1 – Taxa de ocupação dos mercados municipais de Lisboa nos anos 2001 e 2007 

Mercados de Lisboa 2001 2007 

Alvalade Norte 96,1 91,4 

Arroios 98,8 89 

Benfica 99,5 100 

Campo de Ourique 82,3 72,6 

24 de Julho 95,6 82,4 

31 de Janeiro 89,8 76,9 

Ajuda 1* 98,6 
Alcântara 86,9 63,2 

Bairro Santos 100 95,9 

Encarnação Norte 98,2 100 

Encarnação Sul 82,1 89,5 

Forno do Tijolo 87,7 78,9 

Lumiar 100 87,5 

Olivais Sul B 100 93 

Olivais Sul E 97,8 72,7 

S. Domingos Benfica 93 76,9 

Sapadores 77,6 53,3 

Alvalade Sul 100 100 

Arco do Cego 80 66,7 

Bairro Alto 70 33,3 

Bairro Padre Cruz 95 100 

Bairro S. João 100 100 

Galinheiras 100 77,8 

Picheleira 82,6 60 

Rato 90 50 

Santa Clara 100 100 

S. Bento 88,9 100 

Xabregas 70,6 88,9 

Zona J de Chelas 93,8 100 
Taxa de ocupação geral 93,2 

 
83,6	

 

																																								 																					
1	O	mercado	da	Ajuda	foi	inaugurado	em	2005	

Fonte: Análise da evolução comercial dos mercados retalhistas de Lisboa, 2001-2007 
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Segundo os dados do relatório Análise da evolução comercial dos mercados retalhistas de Lisboa, 

2001-2007,  em 2001 dos 29 mercados municipais existentes em Lisboa estavam disponíveis um total 

de 1814 pontos de venda (lojas ou bancas).  Deste valor, 1690 pontos de venda estavam ocupados 

resultando em 124 pontos de venda vagos. A taxa de ocupação neste caso, para 2001, é de 93,2%. 

Em 2007 verifica-se uma variação de -9,6% de pontos de venda ocupados, passando assim a taxa de 

ocupação para 83,6%. Estes valores espelham a rota descendente em que já teriam entrado os 

mercados municipais nas datas citadas. De acordo com o mesmo relatório, os pontos de venda 

diminuiram significativa e generalizadamente em todos os mercados da região de Lisboa. No entanto 

verifica-se um aumento da área comercial, como se pode constatar na tabela 2. 
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Tabela 2 – Comparação entre o nº de pontos de venda de cada mercado municipal de Lisboa, e 

respetivas áreas, nos anos 2001 e 2007 

  2001 2007 

Mercados Nº 
Pontos 

de 
venda 

Área 
(m2) 

Nº 
Pontos 

de 
venda 

Área 
(m2) 

Alvalade Norte 122 1872,3 106 3478,8 

Arroios 160 2134,5 130 1923,5 

Benfica 118 1781,5 112 1781,5 

Campo de Ourique 102 1740,5 77 1526 

24 de Julho 200 2922,8 159 2649,3 

31 de Janeiro 123 2094 83 1874 

Ajuda * * 136 1448,3 

Alcântara 53 898,5 36 743 

Bairro Santos 51 755 47 998,5 

Encarnação Norte 54 1120 50 1153,5 

Encarnação Sul 32 842,5 34 869,5 

Forno do Tijolo 57 1124,3 45 2006,8 

Lumiar 42 556,3 35 483,8 

Olivais Sul B 55 523 45 503,3 

Olivais Sul E 45 491,3 32 372,5 

S. Domingos Benfica 40 806,8 30 733,8 

Sapadores 38 564.3 24 485,5 

Alvalade Sul 16 135 13 102,5 

Arco do Cego 12 289,2 10 297 

Bairro Alto 7 86 3 62 

Bairro Padre Cruz 19 512 19 519,5 

Bairro S. João 8 40 6 35 

Galinheiras 8 97,5 7 82,5 

Picheleira 38 545,5 27 385,5 

Rato 45 632,5 25 403,5 

Santa Clara 25 556 12 451,5 

S. Bento 8 61,5 9 245,5 

Xabregas 12 266 8 240 

Zona J de Chelas 15 170 16 188 

 Fonte: Análise da evolução comercial dos mercados retalhistas de Lisboa, 2001-2007 
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Apesar das debilidades evidenciadas pelo comércio tradicional, tanto a nível estrutural como da oferta 

adequada de produtos face às mudanças de comportamento dos consumidores, este ainda 

representa um papel importante na cidade e tem tido a capacidade de se adaptar e reinventar de 

diversas formas, em diversos polos de comércio da cidade de Lisboa.  

Atualmente, como resultado do surgimento de novas formas de comércio, verifica-se um regresso às 

origens e à ideia de Market Cities. Com os mercados a funcionarem como catalisadores para a 

criação de centralidades que perderam o verdadeiro sentido de comunidade as Market Cities são 

lugares com fortes redes de distribuição de produtos saudáveis que são produzidos localmente e em 

cidades contíguas. Estas cidades possuem mercados que funcionam como polo comercial central, 

com diversas atividades comerciais em seu redor. Podem encontrar-se nestas cidades lojas de 

pequeno comércio tanto no sector alimentar como de vestuário, artesanato, entre outros que 

dependem apenas de pontos de distribuição numa escala reduzida. De forma a construir estas redes 

de distribuição, as cidades investem nas atividades comerciais existentes na cidade 

independentemente da sua dimensão comercial, uma vez que se acredita que as mesmas 

providenciam múltiplos benefícios económicos e sociais que são essenciais para a criação de uma 

comunidade empática, dinâmica e apelativa tanto para viver como para trabalhar e frequentar por 

lazer. O conceito de mercados tradicionais em contexto urbano constitui um centro vital de trocas 

económicas e comercias, unindo o ambiente rural com o ambiente o urbano e criando um impacto 

extremamente positivo na comunidade.  

 

2.2.  O Mercado de Campo de Ourique 

O Mercado de Campo de Ourique é um dos mercados mais antigos de Lisboa, tendo sido inaugurado 

em 1934. Destaca-se o peso deste mercado municipal nos anos seguintes à sua inauguração, que 

serviria como uma das principais fontes de abastecimento deste importante bairro lisboeta. No 

entanto, nos últimos anos, o Mercado de Campo de Ourique teria vindo a sofrer um decréscimo no 

afluxo de clientes, o que consequentemente levou à extinção de inúmeras bancas de comércio 

tradicional que exerciam a sua atividade no mercado. 

Segundo o relatório Análise da evolução comercial dos mercados retalhistas de Lisboa, 1997-2001, 

este mercado sofreu um decréscimo no número de bancas, com uma diminuição de taxa de 

ocupação em cerca de 18%, o que corresponde a 22 pontos de venda. Também na área do sector 

alimentar, mais concretamente o sector de venda de peixe fresco e produtos hortícolas, foi registada 

uma diminuição de 115m2 e 90m2, respetivamente.  

Segundo o mesmo relatório, o  Mercado de Campo de Ourique tem o menor poder de atração 

comparativamente aos restantes quatro mercados de Lisboa categorizados como sendo mercados de 

grande dimensão, sendo o principal fator de atração e motivo pelo qual as pessoas se deslocam ao 

mesmo, a proximidade do mercado à sua residência. Os clientes deste mercado não destacam a 

qualidade dos produtos e serviços prestados, mas sim a facilidade de acesso que o mercado lhes 
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proporciona. 

Em 2002, o peso do setor alimentar na estrutura global do Mercado de Campo de Ourique no que 

concerne a superfície de exposição de venda em m2 seria de 84%. Já no que diz respeito ao número 

de pontos de venda, o peso era de 87%. No ano de 2003, e no que diz respeito ao peso dos pontos 

de venda e respetiva área do talho no Mercado de Campo de Ourique em relação à oferta da 

freguesia de Campo de Ourique, este assume os valores de 82% e 65%, respetivamente. Na mesma 

lógica, a peixaria assume valores de 97% tanto para o peso dos pontos de venda como para o peso 

da área em m2. Estes dados refletem que os formatos de comércio especializado, em particular a 

peixaria, eram escassos no bairro de Campo de Ourique, o que não significa que os mesmos 

produtos não pudessem ser comercializados noutros pontos de venda, que oferecessem mais 

variedade de produtos. A tendência de desertificação do Mercado de Campo de Ourique continuou 

nos anos vindouros, como se pode confirmar através do relatório Análise da evolução comercial dos 

mercados retalhistas de Lisboa, 2001- 2007.  

 

	

Figura 2A – Mercado de Campo de Ourique - vista exterior 
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Figura 2B – Mercado de Campo de Ourique – vista da nova zona concessionada 

 

Durante o período em análise, o Mercado de Campo de Ourique registou um decréscimo de 14% no 

número de lojas e de bancas ocupadas, correspondente a 1526m2 em 2007, face a 1740,5m2 em 

2001. Este é ainda o mercado com a taxa de ocupação mais baixa face aos restantes mercados de 

Lisboa de grandes dimensões, com 72,4% de taxa de ocupação. A justificação para este decréscimo 

prende-se com o fato de o sector alimentar ter verificado, no decurso deste período, uma perda 

significativa de lojas e bancas, que correspondeu a 329m2 de área comercial.  

Ainda segundo o mesmo estudo, no que concerne à zona circundante do mercado, no ano de 2006, 

verificavam-se 816 estabelecimentos de comércio a retalho e de restauração e bebidas, no entanto 

apenas 1 supermercado2. Estes relatórios vêm confirmar a tendência de declínio do mercado ao 

longo dos anos. Não existem dados relativos ao mercado a partir do ano de 2007, pelo que não é 

possível afirmar com exatidão a evolução do mercado desde esse período até à inauguração da nova 

faceta do mercado, que teve lugar no ano de 2013. No entanto, os promotores do novo espaço do 

mercado são unânimes em afirmar que o mesmo se encontrava em abandono quando foram 

iniciadas as obras de revitalização.   

 

 

 

																																								 																					
2 Num raio de 750 metros com centro no mercado 
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2.3. O Bairro de Campo de Ourique 

De acordo com o relatório Estudo do Comércio de Lisboa, a zona de Campo de Ourique pode ser 

categorizada, face aos restantes centros urbanos de Lisboa, como uma zona residencial de comércio 

tradicional. 

Segundo o mesmo estudo, nesta zona urbana de forte densidade populacional conclui-se que o 

sector da restauração detinha uma posição cimeira com 29% face aos 19% do setor de equipamentos 

para o lar, 4% do setor higiene e saúde e 3% do setor de materiais de construção. 

O estacionamento foi desde sempre apontado como elemento penalizador para esta zona. Com a 

crescente utilização de automóvel por parte da população e cada vez maior afluência de pessoas ao 

bairro de Campo de Ourique, a problemática do estacionamento tem vindo a agravar-se e torna difícil 

a circulação com este meio de transporte.  

 

	

Figura 3 – Rua do Bairro de Campo de Ourique 

	

O bairro de Campo de Ourique é frequentado por clientes pertencentes à classe etária adulta e o 

mesmo se passa com os seus residentes, verificando-se no entanto cada vez mais a mobilização de 

famílias jovens para este importante bairro residencial. O nível de rendimento dos habitantes é médio-

alto, sendo que o preço das habitações nesta zona são elevadas quando comparadas a zonas 

periféricas da cidade. 

Se antigamente no comércio nesta zona se verificava uma forte especialização em equipamento do 

lar, hoje em dia é cada vez mais frequente o aparecimento de boutiques e lojas trendy, direcionadas a 

uma camada mais jovem e cosmopolita, com concept stores a dominarem algumas ruas do bairro. 

Também se verifica um maior número de restaurantes e pastelarias com conceitos e imagem mais 

atuais face aos antigos estabelecimentos de comércio tradicional.  
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Ainda segundo o relatório Estudo do Comércio de Lisboa, Campo de Ourique apresentava a menor 

percentagem no que concerne a oferta de cultura e lazer, com apenas 9% face aos restantes polos 

de comércio, nomeadamente Avenidas Novas, Benfica, Baixa/Chiado e Almirante Reis. Verificava-se 

assim um ponto fraco neste bairro e simultaneamente uma oportunidade para atividades desses 

setores se instalarem. 

 

 

Figura 4 – Localização do Mercado de Campo de Ourique face ao centro de Lisboa 

	

Segundo o documento Carta Estratégica do Comércio de Lisboa (2003), estaria previsto,  pela 

Direção Municipal de Atividades Económicas da Câmara Municipal de Lisboa, a “reconversão 

funcional de espaços de comércio devolutos ou com manifesta dificuldade de funcionamento; 

contenção do uso comercial, designadamente no Plano de Artilharia Um; qualificação dos principais 

eixos comerciais de Campo de Ourique (Ruas Ferreira Borges, Saraiva de Carvalho, Coelho da 

Rocha, Tomás da Anunciação, Francisco Metrass e Almeida e Sousa)”.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1.  A evolução dos mercados municipais na Europa 

Para se compreender o que representam os mercados municipais hoje em dia é necessário perceber 

a história e evolução que os mercados municipais sofreram ao longo do tempo, sobretudo na Europa. 

Tendo o Mercado de Campo de Ourique sido inspirado na revitalização dos mercados de Barcelona, 

será destacado também este caso particular na revisão bibliográfica, através da análise aos estudos 

conduzidos por Fava, Oyón e Guàrdia.  

Desde os primórdios da sua existência, os mercados municipais da Europa têm sido instrumentais na 

estruturação da vida urbana, fazendo o nexo entre a vida rural e a vida citadina e servindo como 

espaço para socialização e trocas comerciais. Têm sido, e ainda são, elementos essenciais nas 

lógicas comerciais de proximidade.  

Segundo estudos conduzidos por Guàrdia, Fava e Oyón (2009), a transformação das cidades a partir 

do século XIX influenciou a renovação dos mercados tradicionais e estes eram considerados 

importantes infraestruturas na política de planeamento urbano. Estas mudanças vieram em resposta 

ao rápido crescimento urbano e à existência de novas exigências culturais.  Do ponto de vista da 

cultura do consumo, os mercados edificados foram resultado de uma transição dos mercados a céu 

aberto, que representavam a cidade pré-industrial, para os grandes centros comerciais modernos. 

O decorrer do século XIX e as primeiras três décadas do século XX foram a época dourada para os 

mercados tradicionais da Europa, embora este efeito não se tenha sentido simultaneamente em todos 

os países. Em 1850, a Grã-Bretanha e Paris destacavam-se por possuírem novos mercados com 

grande capacidade de inovação, servindo de modelo para os mercados que viriam a ser construídos 

um pouco por toda a Europa.   

Barcelona, assim como outras cidades em Espanha, iniciaram este processo mais tarde: inicialmente 

com a renovação dos conventos de Sant Josep e Santa Caterina, que entretanto se tornaram 

desatualizados, adotando o novo modelo de mercado municipal apenas em 1870. O que torna o caso 

de Barcelona interessante é que, desde esse momento, a cidade iniciou a criação de um sistema de 

mercados que nunca mais parou de crescer. Por volta de 1914, quase todos os grandes bairros de 

Barcelona tinham o seu próprio Mercado tradicional.  

Por outro lado, no início do século XX, apareceram os primeiros sintomas de estagnação na 

expansão dos mercados em muitos dos países que iniciaram a renovação. A Grã- Bretanha abrandou 

o ritmo de construção de novos mercados em 1890. Segundo os autores Guàrdia e Oyón (2007), o 

principal motivo para este declínio reside na revolução imposta pelos grandes  grossistas que vieram 

dominar a cadeia de distribuição, afastando a relação próxima e local entre produtores e vendedores, 

que até então estavam à frente da gestão do modelo de distribuição de produção de alimentos e 

gestão agrícola. 
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Noutros países europeus, a crise dos mercados foi acelerada durante o período pós Segunda Guerra 

Mundial. Seguiu-se um longo período com a ausência de investimentos, a renovação dos centros 

históricos das cidades e, particularmente, a motorização e descentralização das populações. 

Relativamente ao comércio alimentar, também o aparecimento de supermercados e lojas self-service 

levaram à produção em massa de produtos e serviços, deixando para segundo plano os mercados 

locais, que passaram a ser vistos como uma forma de comércio urbano desatualizado . A qualidade 

passou a estar ligada a marcas e não a estabelecimentos comerciais. Durante os anos 50 e 60, os 

novos formatos comerciais desenvolveram-se rapidamente e estabeleceram-se um pouco por toda a 

Europa. O boost económico dos anos 60 trouxe consigo novas formas de produção alimentar, 

armazenamento, conservação, distribuição e tecnologias, bem como o estabelecimento de modernos 

centros comerciais.  

Por outro lado, em Espanha, os mercados na sua maioria mantiveram a sua importância durante o 

século XX. Tal como referido nos estudos conduzidos por Fava, Guàrdia e Oyón (2010), em muitas 

cidades espanholas e particularmente em pequenas cidades da Catalunha, as primeiras décadas do 

século foram um ótimo período para a construção de novos mercados, graças à forte ação municipal 

e às políticas de investimento público. Precisamente durante o período em que o resto da Europa 

sofria um declínio nos mercados municipais, Barcelona duplicou e consolidou o conceito de Mercado 

tradicional, o que torna a cidade um caso de exceção.  

Com o número de mercados municipais a diminuírem um pouco por toda a Europa, devido à 

expansão de novos formatos comerciais, tentativas de modernização em Espanha colidiram com uma 

envolvente ainda bastante tradicional. Apesar das tentativas de estabelecer supermercados e 

Figura 5 – Islington Market, Londres (1904) 
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lojas self-service, seguindo o modelo de outros países, a modernização dos mercados surgiu como a 

hipótese óbvia e imediata. Enquanto 18 mercados teriam sido construídos ou renovados em 

Barcelona até 1939, apenas entre 1940 e 1969 foram construídos 21 mercados e adicionalmente 

mais 6 mercados até 2009.  

A experiência vivida em França, que no decurso dos anos 60 recebeu de braços abertos as grandes 

superfícies comerciais, trouxe à luz o efeito negativo que tais medidas provocaram nos comerciantes 

tradicionais. A lei Royer, em 1973, estabeleceu limites no tamanho dos supermercados, sendo esta 

lei criada para proteger os pequenos comerciantes e não por motivos de desenvolvimento urbano. 

Em Espanha, o efeito do impacto das grandes superfícies não foi sentido até ao período de 1984-

1996.  

 

	

Figura 6 –  Mercado La Boqueria, Barcelona (2015) 

	

Hoje em dia nesta cidade poucas pessoas vivem a menos de 10 minutos de distância de um 

mercado, tendo sido investidos milhões de dólares na renovação dos mesmos, ajudando a revitalizar 

os bairros que os estes serviram ao longo de um século. Barcelona é um bom exemplo de como as 

ações governamentais podem acionar uma transformação no papel dos mercados municipais.  

 

3.2.  Mercados Municipais vs. Grandes Superfícies Comerciais 

Servindo um mercado municipal como a principal fonte de abastecimento do seu bairro, estes sempre 

tiveram um papel preponderante no bairro em que estão localizados, revelando-se uma mais valia 

para a dinamização dos centros das cidades. No entanto tem-se verificado, ao longo do tempo, um 

decréscimo no afluxo de clientes e envelhecimento e degradação da edificação alguns destes 

espaços históricos, inviabilizando o seu crescimento. Isto deve-se não só a fatores relacionados 
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com a política interna e a autarquia local, como a falta de serviços de apoio e o modelo de gestão, 

mas também com a inevitável desertificação das áreas centrais das cidades, sobretudo das camadas 

mais jovens, que acabam por frequentar novos polos de atração como as grandes superfícies 

comerciais, nomeadamente supermercados e hipermercados.  

Os hipermercados têm como principal característica a sua dimensão, que deverá ser superior a 

2000m2 de área comercial e possuem vantagens incontornáveis relativas ao comércio tradicional, 

nomeadamente maior facilidade de acesso e estacionamento, horários alargados contrastantes com 

os horários reduzidos dos mercados municipais e a constante oferta de promoções de produtos e 

serviços, bem como diversidade de produtos e oferta de produtos complementares. O facto de 

estarem inseridos em superfícies comerciais com lojas que oferecem outro tipo de produtos também 

leva a que mais consumidores procurem estes estabelecimentos para fazerem as suas compras. 

Segundo o relatório Evolução do Comércio a Retalho Alimentar na cidade de Lisboa entre 1995 e 

2002, os hipermercados registaram um aumento de área de 45898m2 na cidade de Lisboa.  

Com as fragilidades já inerentes aos mercados municipais, aliadas à falta de qualificação profissional, 

com o predomínio de empresas de cariz familiar e a ausência de dinâmica e animação, é fácil 

perceber que os mercados se encontram numa posição debilitada face aos novos formatos 

comerciais.  

Existem no entanto diversos pontos a favor dos mercados e que os destacam das demais ofertas 

comerciais. A relação de proximidade que o consumidor cria com os vendedores, que assenta numa 

base de confiança estende-se aos produtos que são vendidos. Os clientes dos mercados municipais 

procuram os mesmos porque acreditam que ali encontram uma oferta com mais qualidade, sobretudo 

nos produtos hortícolas e frescos. O atendimento personalizado é valorizado pelo cliente. O hábito de 

ir ao mercado incutido nas camadas mais idosas, bem como a proximidade à habitação e o clima de 

familiaridade com o espaço e os vendedores, contrastante com a impessoalidade dos hipermercados 

e outras grandes superfícies, faz com que os mercados municipais continuem a ser o espaço 

comercial de eleição para muitos dos residentes dos bairros em que se localizam. Na tabela 3 e 

tabela 4 encontram-se destacados alguns dos pontos fortes e pontos fracos que se reconhecem nos 

mercados municipais e grandes superfícies comerciais, respetivamente. 
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Tabela 3 – Pontos fortes e pontos fracos das grandes superfícies comerciais 

   Grandes Superfícies 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
§ Facilidade de estacionamento 
§ Facilidade de acesso a um maior 

número de habitantes 
§ Oferta mais variada de produtos 

complementares 
§ Flexibilidade horária 
§ Qualificação profissional 
§ Constantes promoções e descontos 

em produtos e grupos de produtos 
§ Preços mais reduzidos em produtos 

de procura frequente 
§ Possibilidade de entregas ao domicílio 
§ Pagamento com multibanco 

 

 
§ Atendimento impessoal 
§ Afluência muito grande de pessoas que 

provoca mais demora nas compras 
§ Espaço pouco familiar 
 

 

   Fonte: Estudo do Comércio de Lisboa (UACS, 2001) 

 

Tabela 4 – Pontos fortes e pontos fracos dos mercados municipais 

  Mercados Municipais 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
§ Qualidade de produtos hortícolas e 

peixe 
§ Atendimento personalizado 
§ Relação de proximidade com o cliente 
§ Ambiente familiar que transmite noção 

de confiança nos produtos  que são 
vendidos  

§ Satisfatória relação qualidade-preço 
§ Reduzida variação do preço dos 

produtos comercializados 
 

 
§ Dificuldade de estacionamento e 

falta de parqueamento 
§ Horários reduzidos 
§ Oferta de produtos complementares 

pouco variada 
§ Falta de qualificação profissional 

 

 

  Fonte: Estudo do Comércio de Lisboa (UACS, 2001) 
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3.3.  A evolução do perfil do consumidor 

É essencial avaliar a evolução do consumidor ao longo do tempo e paralelamente à evolução 

comercial que se tem verificado nas últimas décadas, uma vez que ambos estão diretamente 

relacionados e se influenciam mutuamente. 

Muitos autores definem o consumo como forma de distinção entre classes sociais desde o início do 

século 20. Analisando o consumo cultural, Bourdier (1984), sugere que a força motriz dos hábitos de 

consumo reside nos gostos e necessidades individuais e que os mesmos variam consoante classes 

sociais. Os indivíduos com maior acesso à educação, que promove mobilidade social para lá dos 

meios económicos, são os mesmo que vão determinar o que caracteriza o bom gosto. Bourdier 

(1984) critica a estratificação da sociedade segundo classes e hierarquias sociais, notando que a 

definição de bom gosto determinada pela classe social mais alta, com maior poder económico, 

implica uma desvantagem para a classe social mais baixa. O autor sugere ainda que, numa 

sociedade contemporânea, a satisfação de uma necessidade invoca necessariamente o 

aparecimento de outra. 

Embora seguindo uma linha de investigação diferente de Bourdier (1984), Baudrillard (1981) 

converge com o autor na noção de que a estratégia de consumo resulta numa diferenciação e 

estratificação social. Segundo Baudrillard (1981), o consumo de bens materiais é elemento 

diferenciador do estilo de vida de um indivíduo e que o mesmo é consequência de uma diferenciação 

e distribuição hierárquica. O valor da distinção social a que o indivíduo associa o objeto de consumo 

ganha mais peso em oposição à necessidade do mesmo.  

Já Bauman (2000) critica a desvalorização de um bem de consumo, provocada pela necessidade de 

mudança. Os bens materiais desejados hoje, perdem atratividade a curto prazo, dada a celeridade do 

desejo de mudança na perspetiva do consumidor. Bauman (2000) defende que as necessidades são 

tão rapidamente satisfeitas quanto substituídas por novas necessidades, referindo-se a uma 

sociedade líquida, caracterizada por excesso, em que a eternidade dos objetos deixou de ter 

importância uma vez que nada é insubstituível. Em suma, segundo os autores supracitados, os 

estratos sociais parecem assumir um papel preponderante nos hábitos de consumo da sociedade 

moderna. Segundo Cachinho (1999), no que concerne aos hábitos de consumo, a respostas às 

perguntas onde, como e porquê parecem ser fundamentais para a percepção da dinâmica entre os 

indivíduos e  o meio envolvente e na caracterização de lugares e consumidores.  Na verdade, a 

resposta a estas perguntas é também essencial como diretriz estratégica na reestruturação e 

planeamento de espaços urbanos, uma vez que, sem se perceber a procura, não se pode dar uma 

resposta completa e eficaz em termos de oferta. 

Numa sociedade em que a informação se difunde rapidamente através de múltiplos canais e está, de 

forma geral, disponível a toda a população, não é difícil perceber que os consumidores estão cada 

vez mais informados e exigentes no que diz respeito aos seus hábitos de consumo e, mais 

especificamente, à sua alimentação. Com a saúde alimentar na ordem do dia, são cada vez mas as 

pessoas que privilegiam uma alimentação biológica, próxima dos produtores, rejeitando uma 
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alimentação com base em produtos processados ou produtos hortícolas vendidos em massa, como a 

que é largamente oferecida nas grandes superfícies.  

Segundo Miele (2001), existe uma sofisticação da procura, com o crescente interesse do consumidor 

por produtos orgânicos. Segundo a autora, verifica-se em praticamente todos os países europeus, 

desde os anos 80, um aumento significativo no número de consumidores que procuram produtos de 

origem biológica, como consequência da crescente preocupação com questões de saúde e 

segurança alimentar. Miele (2001) sugere ainda que os consumidores deste tipo de produtos 

alimentares pertencem a um estrato socioeconómico médio-alto, com um nível de escolaridade acima 

da média, bem como poder económico mais elevado, factor que motiva as grandes superfícies a 

oferecerem produtos de origem biológica, tidos por esta classe social como sendo produtos com 

maior qualidade.  

A crescente preocupação dos consumidores em perceberem a origem dos alimentos que consomem 

é abordada pela autora Parham (2012), que destaca a valorização do consumidor moderno por 

alimentos biológicos e a preferência dos mesmos em adquirirem produtos alimentares diretamente ao 

produtor ao invés de através de intermediários e de grandes cadeias de abastecimento.  

Os autores Liu et al. (2007) analisam a relação da obesidade infantil com a envolvente urbana/rural 

em que as crianças crescem, associando meios urbanos mais citadinos a maiores taxas de 

obesidade infantil.  

Existem no entanto diversos fatores que se cruzam na tomada de decisão do consumidor e que o 

influenciam no momento de optar pelo estabelecimento em que vai fazer as suas compras. Segundo 

a UACS são os seguintes os fatores críticos: 

 

Horário do estabelecimento 

Horários alargados e flexíveis são uma mais valia. Para muitos consumidores, os horários laborais 

ultrapassam os horários do comércio tradicional, pelo que a existência de espaços comerciais em 

funcionamento para lá do horário pós-laboral, ajustado às necessidades do consumidor, é um 

importante fator de decisão, senão a única opção para muitos consumidores. Também se privilegia os 

espaços que estejam em funcionamento durante o período do almoço. Talvez por estes motivos se 

tenha verificado nos últimos anos o alargamento dos horários nos mais importantes centros urbanos 

das cidades. 

Parqueamento  

A  crescente motorização das famílias e dificuldade em circular nas áreas comerciais urbanas com 

maior densidade comercial é um problema conhecido dos centros urbanos. Com tão poucas opções 

de parqueamento disponíveis para o largo número de veículos que circulam na cidade, a existência 

de um parque de estacionamento, gratuito ou pago, é um fator preponderante na escolha dos 

consumidores. 
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Segurança 

A segurança continua a ser uma questão sensível nas cidades cosmopolitas, pelo que muitos 

espaços comerciais optam por soluções como videovigilância, ou empresas de segurança 

contratadas para o efeito, o que transmite uma sensação de maior tranquilidade ao consumidor. No 

comércio de rua, acresce o facto de a zona urbana ter ou não patrulhamento policial. 

Limpeza 

As condições de saneamento dos espaços comerciais, com especial enfoque nos estabelecimentos 

que vendem produtos frescos como carne, peixe, produtos hortícolas, entre outros, são uma questão 

de saúde pública que deve ser assegurada pelos respetivos estabelecimentos. No caso dos 

mercados municipais, são as respetivas Câmaras Municipais que devem assegurar as condições de 

saneamento e limpeza dos mercados. 

Acessibilidade 

A rede de transportes que existe na envolvente de determinado espaço comercial potencia a sua 

afluência, com especial destaque para turistas no caso dos estabelecimentos e polaridades 

comerciais mais divulgados.  

Atendimento 

Existem consumidores que privilegiam o atendimento personalizado e mais próximo que se encontra 

no comércio tradicional. No entanto, outro tipo de consumidores prefere um atendimento 

especializado, profissional e rápido, ainda que isso promova uma sensação de distanciamento entre o 

cliente e o comerciante. 

Hábito e zona de conforto 

Muitos consumidores, especialmente nas faixas etárias mais velhas, optam não pela solução mais 

vantajosa em termos de parqueamento, horário, ou melhor relação qualidade-preço dos produtos, 

sendo o hábito de irem a determinado estabelecimento, incutido nas suas rotinas há vários anos, o 

principal fator de decisão. 

Regime alimentar 

O tipo de dieta alimentar praticada por determinado agregado familiar influencia o tipo de 

estabelecimento que os mesmos procuram quando fazem as suas compras. Consumidores com 

regimes alimentares considerados mais saudáveis, que procurem alimentos não-processados, sem 

conservantes e com poucos índices de açucares podem recorrer a estabelecimentos especializados 

para o efeito.  

Preocupações ambientais e éticas 

É comum ver cada vez mais consumidores alerta para questões de índole ética e ambiental que 

optam por uma alimentação vegetariana ou vegan, e que tal, como referido no ponto acima, dão 
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primazia a produtos de origem biológica, optando por adquirir os mesmos diretamente aos 

produtores.  

Como outros fatores de decisão, destaca-se a diversidade de oferta comercial,  qualidade dos 

produtos e serviços, a relação qualidade preço, a proximidade à residência ou a proximidade ao local 

de trabalho. 

 

3.4.  Comércio em Contexto Urbano – A relação entre a cidade, os seus 
habitantes e o comércio 

São diversos os fatores que influenciam a envolvente urbana, a oferta e a procura, sendo importante 

identificar os mesmos de forma a perceber as variáveis estratégicas a levar em conta na análise do 

sucesso de revitalização de determinada zona urbana. A figura 7 identifica os elementos que 

influenciam os três vetores de análise: a cidade, o comércio e os habitantes. 
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§ Parqueamento – a existência ou não de parqueamento gratuito, parques de 

estacionamento ou lugares de estacionamento nas ruas pagos mediante 

tarifa 

§ Ambiente social – ambiente familiar, com agregados familiares numerosos/ 

jovens a residir em determinado bairro vs. ambiente idoso, com uma 

população predominantemente mais velha a residir no bairro 

§ Espaços verdes – existência ou carência de parques e jardins na cidade 

§ Mobilidade – tipo e diversidade da rede de transportes; existência ou não de 

ciclo vias 

§ Segurança – policiamento da zona, existência de esquadras 

 

Cidade 

 

Comércio 

 

Habitantes 

§ Tipologia do 

estabelecimento 

§ Dimensão do 

estabelecimento 

§ Especialização vs. 

diversificação da oferta 

comercial 

§ Qualidade do serviço 

prestado 

§ Nível de profissionalização 

dos comerciantes 

§ Preço dos produtos 

comercializados 

§ Qualidade dos produtos 

comercializados 

	

§ Faixa etária 

§ Tipologia do agregado familiar 

§ Rendimento do consumidor/ 

agregado familiar 

§ Tipo de regime alimentar 

	

 

Figura 7 – Fatores que influenciam a cidade, os seus habitantes e o comércio 

Fonte: Estudo do Comércio de Lisboa, União de Associações do Comércio e Serviços (2001) 
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Salgueiro (1997) refere-se à fragmentação dos centros urbanos apontando como principais motivos a 

alocação de atividades comerciais a novas polaridades dentro da cidade, o aumento do consumo, 

aumento da mobilidade da população, motorização das famílias bem como o surgimento de conceitos 

comerciais inovadores.  

Salgueiro (1998), sugere uma fragmentação das cidades nos anos 70, provocada pela combinação 

de fatores como a crise económica, o avanço tecnológico dos transportes públicos e consequente 

aumento da mobilidade e uma fragmentação da estrutura social. Segundo a autora, a 

descentralização dos centros urbanos é consequência de uma multiplicação de centralidades. Esta 

ocorrência está diretamente relacionada com o aumento de mobilidade verificado nos anos 70, uma 

vez que a distância entre diferentes polaridades deixa de ter um peso tão significativo, verificando-se 

a substituição de zonas especializadas em determinadas áreas de atividade por espaços de 

atividades mistas. O declínio das zonas de comércio tradicional é destacado, sendo o mesmo 

relacionado com o facto de a distância do cliente e a área de comércio já não ser um fator de decisão 

prioritário, a par do surgimento de novas polaridades comerciais com grande capacidade de atração. 

A mobilização das populações para as periferias das cidades é também apontado como fator que 

contribui para a desertificação dos centros das cidades 

Salgueiro (2006) correlaciona o crescimento populacional, e consequente aparecimento de novos 

residentes e visitantes aos espaços urbanos, com a mudança nos hábitos de consumo das 

populações. Segundo a autora, os novos consumidores dão prioridade à componente estética do 

espaço envolvente, o que fomenta o aparecimento de novos conceitos de comércio, edificações, 

eventos e revitalização urbana.  
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4.  Metodologia 

4.1. Estratégia metodológica 

A estratégia de investigação passa por reunir informação qualitativa e quantitativa relevante e, por 

conseguinte, pressupõe a aplicação de um diferente conjuntos de métodos para obter essa 

informação.  

Na  formulação de uma estratégia metodológica é importante definir os métodos de trabalho a serem 

seguidos, tanto na recolha de dados como, posteriormente, na análise da informação obtida. Assim, 

nesta fase serão identificados os diferentes stakeholders do projeto, bem como os métodos de 

recolha e  análise de dados, face aos recursos disponíveis e à acessibilidade da informação. 

A informação qualitativa deve ser o mais pormenorizada, rica e fidedigna possível, uma vez que parte 

da estratégia de análise da informação passa por uma abordagem descritiva da mesma. Deve ainda 

ser proveniente de diversas fontes relevantes para o caso de estudo, não ignorando a problemática 

da fiabilidade das mesmas, de forma a que o resultado não seja enviesado e para que daí se possam 

tirar ilações relevantes para a temática em questão (Robson, 1993). 

A informação quantitativa ajuda a completar e/ou preencher as lacunas deixadas pela informação 

qualitativa, em alguns casos corroborando a mesma de forma a validar algumas das questões mais 

pertinentes. 

Este documento de trabalho, pela sua natureza de investigação predominantemente qualitativa da 

temática em causa, não pretende ser demasiado exaustivo, pelo que a estrutura adotada segue uma 

lógica sequencial que se articula através das diversas entrevistas e reuniões para obtenção de 

informação fidedigna, passando pela análise em linhas gerais da atuação estratégica das diferentes 

forças políticas e externas, culminando numa análise objetiva e de diagnóstico para que possam ser 

feitas propostas de intervenção perante o cenário traçado. A metodologia seguida baseia-se 

fundamentalmente numa sistematização da informação disponível. 
 

4.2. Fontes de informação 

Em termos metodológicos, pelo vasto conjunto de vertentes que envolve a temática das novas 

tendências no comércio urbano –  recaindo, após o devido enquadramento, no caso específico do 

Mercado de Campo de Ourique – este estudo tem como ponto essencial a questão das fontes de 

informação a utilizar e, dada a natureza do projeto, este implica necessariamente algum trabalho de 

campo. 

A recolha de informação passou essencialmente pelos seguintes instrumentos: 
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Entrevistas  

São realizadas entrevistas aos diferentes stakeholders do projeto (empresa concessionária, 

elementos da Câmara Municipal de Lisboa, comerciantes, etc.). O objetivo das entrevistas é 

confrontar os interlocutores com as ideias subjacentes ao projeto e recolhendo as suas opiniões, 

reações e dados factuais, de forma a construir uma base sólida de informação fidedigna e relevante.  

 

Informação estatística	
O maior entrave deste ponto assenta na dificuldade em obter dados estatísticos atualizados. A 

Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza dados referentes aos mercados da cidade de Lisboa até ao 

ano de 2007. O Instituto Nacional de Estatística elaborou o relatório Estatísticas do comércio em 

2009. Em todo o caso, a informação é generalizada e existem poucos dados em concreto e 

atualizados sobre o mercado de Campo de Ourique ou mesmo o bairro de Campo de Ourique.  

Deve por isso ser construído um painel de atores o mais completo possível, que será essencial para a 

recolha de informação necessária à elaboração deste estudo. O levantamento e relação dos 

diferentes intervenientes é contemplado na figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Relação entre os diferentes intervenientes no caso de estudo  
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5. O “novo” mercado de Campo de Ourique: análise de uma 
intervenção  

 

5.1. Introdução 

O fio condutor adotado para a análise a este capítulo baseia-se fundamentalmente nas entrevistas 

efetuadas aos principais atores intervenientes no projeto de remodelação do Mercado de Campo de 

Ourique, bem como aos novos comerciantes que ocupam atualmente o mercado e aos comerciantes 

responsáveis pelas bancas tradicionais. É ainda feita uma análise crítica às forças políticas que 

atuam direta e indiretamente no Mercado de Campo de Ourique, bem como às restantes forças 

externas. Os dados qualitativos e quantitativos, obtidos da auscultação direta de todas as partes, 

permite estruturar o caso de estudo e perceber de que forma o modelo pode ser aplicado com 

sucesso noutras regiões e em que variantes.  

A informação histórica existente para a realização deste estudo, devido à sua natureza inovadora, 

revelou-se praticamente inexistente, estando apenas disponíveis alguns dados veiculados por alguns 

órgãos de comunicação aquando da abertura do novo mercado. Por esse motivo, a informação 

recolhida no decorrer das entrevistas e reuniões é o elemento estratégico fundamental à elaboração 

deste estudo. Por outro lado, estes contactos em debate franco e aberto permitiram a identificação e 

compreensão das características e especificidades estruturais, financeiras e estratégicas do projeto, 

bem como o enquadramento do mesmo em contexto territorial e alguns hábitos de consumo dos 

clientes. Foi também interessante entender melhor e confrontar as diferentes posturas face a este 

formato de mercado e ao comércio e o que motiva cada uma das partes interessadas.  

As entrevistas foram conduzidas de forma semi estruturada, seguindo uma linha de estilo story-teller 

e uma organização por capítulos de interesse. O método de entrevista semi estruturada consiste, 

segundo Drever (1995), em organizar a estrutura geral da entrevista decidindo qual o objeto e 

temática central e quais as principais questões a serem colocadas. A estrutura detalhada deve ser 

definida no decorrer da entrevista e a pessoa a ser entrevistada tem alguma margem de liberdade em 

relação ao que quer debater, como se expressar e a quantidade de informação a fornecer. É assim 

considerada pelo autor citado como uma técnica de investigação flexível que é usada muito 

eficazmente em investigação de pequena escala e principalmente em casos de estudo. 

Para efeitos da investigação em causa, foram entrevistados: Frederico Lebre, Diretor Financeiro da 

empresa concessionária do Mercado de Campo de Ourique, MCO, que teve lugar nos escritórios da 

empresa no próprio Mercado de Campo de Ourique; Pedro Cabral, responsável pelo espaço U-Try no 

Mercado de Campo de Ourique, cuja entrevista foi feita por via telefónica; alguns comerciantes 

tradicionais do Mercado de Campo de Ourique, cujas entrevistas aconteceram no Mercado de Campo 

de Ourique; Dr. António Carreto, Técnico Superior da divisão de Mercados e Feiras da Câmara 

Municipal de Lisboa, cuja entrevista decorreu na Câmara Municipal de Lisboa; Elisabete Vieira, 
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Assessora para a Cultura e Comunicação da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, cuja 

entrevista se realizou nas instalações da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Todas as 

entrevistas decorreram entre Janeiro de 2015 e Dezembro de 2015.  

 

5.2. Génese do projeto de renovação do Mercado de Campo de Ourique 

A implementação deste projeto surge do encontro da necessidade com a oportunidade. Necessidade 

por um lado da parte da Câmara Municipal de Lisboa em revitalizar um espaço que já há muito se 

encontrava ao abandono e cuja desertificação se traduzia tanto no escasso número de comerciantes 

que ainda ocupavam o mercado e, consequentemente, cada vez menos clientes, bem como em 

termos estruturais uma vez que era muito notória a degradação do espaço. Por outro lado uma 

necessidade do próprio bairro de Campo de Ourique que, assumidamente considerado uma zona 

residencial ocupada sobretudo por famílias, carecia de um ponto de interesse que abrangesse 

unanimemente toda a população do bairro e que trouxesse ao mesmo alguma vida e animação social 

e noturna, atraindo não só residentes locais mas também residentes de bairros limítrofes e 

periféricos. Por outro lado, a atual entidade privada que explora o mercado foi atraída pelo sucesso 

que obtiveram estes projetos em grandes metrópoles. Mercados em Barcelona, Madrid e Londres 

foram tidos como exemplo e inspiração e serviram como ignição para avançar com um projeto 

semelhante em Lisboa. O que todos estes mercados tinham em comum e a base para o arranque do 

projeto em Lisboa seria precisamente a fusão do conceito de mercado tradicional - com as bancas de 

frutícolas, hortícolas, peixaria, talho e todos os outros componentes que tão bem caracterizam um 

ambiente típico de mercado – com o conceito de food court existente nas demais estruturas 

comerciais, como os centros comercias.  

 

A oportunidade surge quando a Câmara Municipal de Lisboa, face à problemática do estado de 

deterioração e abandono do Mercado de Campo de Ourique, decide lançar um concurso público com 

vista à revitalização do mercado municipal. A partir daqui, o atual promotor do projeto constitui a 

empresa MCO, monta todo o projeto de candidatura e submete a sua proposta. Tendo sido a única 

empresa candidata e cumprindo os requisitos necessários e estabelecidos pela Câmara Municipal de 

Lisboa, a MCO sai vencedora do concurso. A concessão foi formada, bem como a equipa inicial. 

 

Em suma, a vontade em avançar com o projeto em Lisboa estaria a fermentar na mente do atual 

responsável pela empresa que explora o mercado e, simultaneamente, a Câmara Municipal de Lisboa 

terá detetado o problema e necessidade no Mercado de Campo de Ourique  e lançado o concurso 

público com vista à revitalização do mesmo.  
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5.3. Investimento e modelo de negócio 

5.3.1. Investimento inicial 

Segundo o testemunho do Diretor Financeiro da empresa concessionária MCO, Francisco Lebre, a 

estrutura financeira do mercado foi ditada pela Câmara Municipal de Lisboa. Uma vez que este foi um 

projeto pioneiro em Portugal - nunca tendo sido replicado no país, até à altura, nenhum dos modelos 

de mercados tradicionais em contexto urbano que já existiam nos países vizinhos – existiu por parte 

dos investidores privados muita resistência e reticência em avançar com propostas para o projeto. 

Ciente desse fator e por esse motivo, de forma a impulsionar a participação das empresas no 

concurso, a Câmara Municipal de Lisboa avançou com a co-comparticipação do projeto em metade 

do valor do investimento inicial, mais concretamente 400 mil euros, ficando a restante quantia a cargo 

da empresa MCO, totalizando um investimento inicial de 800 mil euros. Aquando do lançamento do 

concurso público, ficou acordado que quem ganhasse o concurso herdaria um caderno de encargos 

que teria de ser seguido rigorosa e diligentemente. Todo o projeto arquitectónico estava já em 

execução pela Câmara Municipal de Lisboa, ficando no entanto por concluir algumas obras. 

Conforme o que ficou previamente estabelecido, a MCO limitou-se a seguir o caderno de encargos e 

investir o valor dos custos das obras de requalificação, sem que tivesse qualquer intervenção criativa 

nesse aspeto. Obras adicionais foram feitas posteriormente e, até à data, a empresa MCO já investiu 

600 mil € na reestruturação do mercado de Campo de Ourique. Aquando da formação da concessão, 

os promotores tomaram a decisão de vender parte da empresa a investidores de forma a captar 

capital e fazer face ao forte investimento inicial que o projeto exigia. 

No que diz respeito ao tipo e duração da concessão, o Mercado de Campo de Ourique continua a ser 

detido pela Câmara Municipal de Lisboa, que por sua vez cede parte do espaço do Mercado à MCO 

ao abrigo do contrato que ambas as partes estabeleceram. A MCO explora a área de mercado que 

lhe foi atribuída segunda as normas previamente acordadas com a Câmara Municipal de Lisboa e 

seguindo o plano inicial da Câmara para o espaço. A zona não abrangida pela concessão continua a 

ser explorada pela Câmara Municipal e é destinada às bancas dos comerciantes tradicionais. Dado o 

considerável investimento inicial, a Câmara Municipal de Lisboa concedeu um período de 30 anos à 

MCO para exploração da zona delimitada no Mercado, pese embora as previsões na altura da 

entrevista, por parte do concessionário, apontarem para um período de recuperação do investimento 

de 2 anos. A nova face do mercado foi inaugurada a 26 de novembro de 2013.  

Uma das diferenças do modelo de concessão seguido pelo Mercado de Campo de Ourique 

relativamente ao mercado de Barcelona é a existência, no último,  de uma entidade autónoma que faz 

a gestão dos mercados da cidade. Uma vez que a cidade de Barcelona possui um elevado número 

de mercados tradicionais que foram e continuam a ser remodelados – 39 mercados alimentares dos 

quais 25 mercados sofreram renovações3 - foi criado o Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 

(IMMB), que configura um organismo autónomo para a gestão direta dos mercados municipais e que 

																																								 																					
3	Fonte: Site da Câmara Municipal de Barcelona (www.ajuntament.barcelona.cat/es/), consultado em fevereiro de 
2016	
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está sob a tutela da Câmara Municipal de Barcelona, pela qual passa a aprovação da renovação dos 

mercados municipais ou grandes projetos relacionados com os mercados. Dos órgãos de gestão do 

IMMB fazem parte membros representantes da Câmara Municipal de Barcelona, representantes da 

Organização de Comerciantes e ainda membros representantes de consumidores e sindicatos. A 

principal distinção entre os dois modelos é o facto de no mercado de Barcelona existir a participação 

dos organismos públicos bem como da associação de comerciantes na formulação e planeamento da 

remodelação do mercado como um todo, tanto na zona dedicada às bancas tradicionais como 

especificamente da nova zona de restaurantes. Em contraste, no mercado de Campo de Ourique 

existe uma clara distinção entre a gestão da zona concessionada e a gestão da zona de antigos 

comerciantes. Apesar da gestão do mercado permanecer pública,  o novo espaço do mercado está 

exclusivamente a cargo da gestão da empresa concessionária.  

 

5.3.2. Renovação arquitectónica do mercado 

Originalmente, antes das obras de revitalização do Mercado, as atividades comerciais que operavam 

no Mercado de Campo de Ourique eram, na sua essência, atividades tradicionais de venda de frutas, 

hortícolas, enchidos, talho e peixaria, entre outros produtos que habitualmente se podem encontrar 

nos mercados municipais. Os vendedores estavam dispostos por toda a área do mercado, em bancas 

denominadas pedras. De acordo com Francisco Lebre, os meses que antecederam o início das obras 

de renovação, o mercado encontrava-se praticamente ao abandono e na eminência de fechar portas. 

Estavam a exercer a sua atividade comercial apenas sete bancas tradicionais, ao mesmo tempo que 

o mercado estava aberto ao público num horário reduzido, até às 14h, existindo assim muito espaço 

disponível para exploração por parte do novo concessionário. Tal como já foi referido, o planeamento 

arquitectónico foi projetado na sua totalidade pela  Câmara Municipal de Lisboa e, seguindo o plano 

de obras traçado, foram arrancadas as pedras das bancas tradicionais que foram movidas para a 

periferia do mercado, e foi criada uma área central – a zona concessionada – que é delimitada 

conforme se pode ver na figura 9, a amarelo.  
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Figura 9 – Planta do Mercado de Campo de Ourique pós-reestruturação, com nova zona 
concessionada delimitada a amarelo  



	
32	

A nova zona concessionada possui na sua estrutura quatro quiosques principais, cada um dividido 

em quatro espaços comerciais que a MCO denomina como tasquinhas, e cujo layout se pode ver com 

mais detalhe nas figuras 10 e 11. A área central da zona concessionada é ocupada por mesas e 

cadeiras destinadas às refeições dos clientes. No que diz respeito ao conceito do espaço 

concessionado, nomeadamente o lettring do nome dos restaurantes, disposição dos produtos, 

decoração das tasquinhas etc., o concessionário teve liberdade criativa para tomadas de decisão 

independentes da Câmara Municipal de Lisboa. Em suma, todos os aspetos que transitavam do 

projeto para o conceito ficaram a cargo da empresa concessionária MCO que, mais uma vez, se 

inspirou nos exemplos que podem ser encontrados nos vários mercados de Barcelona, Madrid e 

Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Detalhes do projeto dos quiosques da área concessionada do Mercado de 
Campo de Ourique – versão 1 

Figura 11 – Detalhes do projeto dos quiosques da área concessionada do Mercado de 
Campo de Ourique – versão 2 
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De acordo com o testemunho de António Carreto, Técnico Superior da divisão de Mercados e Feiras 

da Câmara Municipal de Lisboa, a renovação da área não-concessionada ficou a cargo da Câmara 

Municipal de Lisboa, não tendo tido qualquer tipo de intervenção por parte da MCO, a não ser numa 

ótica de cooperação. Assim sendo, todo o espaço que não pertence à área concessionada é 

explorado pela Câmara Municipal de Lisboa, espaço esse que inclui todas as bancas de venda de 

frutas e hortícolas, o talho e a peixaria, entre outras bancas que já existiam previamente. A 

remodelação dessas bancas foi feita de raiz, ou seja, as pedras que representavam as bancas foram 

arrancadas e substituídas, ao mesmo tempo que foram relocalizadas para a periferia do mercado. A 

zona da peixaria foi a que sofreu maiores obras de renovação, tendo ficado totalmente modernizada, 

com bancadas em inox e uma nova casa de gelo que permite melhor conservação dos produtos. No 

entanto as restantes bancas, nomeadamente as de venda de frutas e hortícolas, sofreram também 

reestruturações e melhorias funcionais, e as bancas que outrora foram simples e discretas passaram 

a ter prateleiras para expor os produtos comercializados, bem como um toldo, ficando o resultado 

final esteticamente mais apelativo e em linha com o novo conceito do mercado.  

 

 

5.3.3. Modelo de negócio 

A empresa concessionária MCO faz a apresentação do recentemente reestruturado mercado da 

seguinte forma:  “Atreva-se a provar o verdadeiro sabor de Portugal num lugar tão histórico quanto 

descontraído. Em Campo de Ourique, um dos mais tradicionais bairros de Lisboa, nasceu em 1934 

aquele que viria a ser um dos mercados mais icónicos do país. 80 anos depois, renovado mas 

mantendo a traça original, o Mercado de Campo de Ourique é já um novo ponto de encontro que 

conjuga na perfeição a receita tradicional portuguesa com as vantagens dos tempos modernos. Às 

bancas tradicionais de legumes, fruta ou peixe, juntaram-se mais de 20 tasquinhas com uma oferta 

muito variada: marisco, doces conventuais, vinhos, gelados, sushi, queijos, petiscos tradicionais ou 

hambúrgueres gourmet, unidos por uma experiência única para o paladar e a visão. Um Mercado 

eclético, em que tradição e a sofisticação trabalham em conjunto para dar a conhecer os grandes 

prazeres da gastronomia portuguesa a qualquer hora do dia, todos os dias.”. É portanto claro aquilo 

que o Mercado de Campo de Ourique aspira ser após a sua renovação.  
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Tasquinhas presentes no food court Atividade/ produto4 

Gin Corner Bar 

U-Try Hamburgueria 

Casa do Leitão Leitão 

Café do Mercado Café 

Empadaria Empadaria 

2 à Esquina Petiscaria 

Copo d’Ourique Garrafeira 

Goji Detox Sumos 

Mercado do Marisco Marisqueira 

Cortesia Chef do Mercado 

Atalho do Mercado Carnes 

Casa dos Ovos Moles Doçaria 

Charcutaria Lisboa Charcutaria 

Casa Japonesa Japonês 

Depois Sobremesas 

Contessa Antipasti Carpacceria 

Gelati di Chef Gelataria 

Bar do Mercado Bar 

 

 

O modelo de negócio aplicado para o efeito é, tal como foi referido anteriormente, o mesmo modelo 

que segue o típico food court. No entanto, em termos de conceito, o modelo afasta-se daquilo que se 

verifica nos tradicionais food courts. Segundo Leard (1984), um food court tradicional pode ser 

caracterizado como sendo uma praça/ área comum, rodeada por 10 a 30 estabelecimentos de venda 

de refeições. Os food courts existem por norma em grandes superfícies, tais como centros 

comerciais, aeroportos, hospitais, etc. e têm por base de construção materiais facilmente 

																																								 																					
4	Classificação	segundo	o	site	do	Mercado	de	Campo	de	Ourique	(www.mercadodecampodeourique.pt)	consultado	em	
março	de	2016	

Tabela 5 – Listagem e classificação dos conceitos presentes na nova zona concessionada 
do Mercado de Campo de Ourique 
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higienizáveis de forma a ser rápida eficiente a limpeza do espaço após utilização dos clientes e 

encerramento do espaço. Tendo em conta descrição de um food court tradicional, pode efetivamente 

dizer-se que a zona concessionada do Mercado de Campo de Ourique assenta neste modelo, no 

entanto não pode ser considerado um típico food court no que diz respeito ao layout e ao conceito, 

principalmente na aproximação ao cliente. No que diz respeito ao layout, os mercados estrangeiros 

serviram como inspiração para a organização e estética do espaço da nova área concessionada. É 

por isso possível encontrar várias semelhanças e pontos de referência entre o Mercado de Campo de 

Ourique e o Mercado de San Miguel, em Madrid, como se pode ver na figura 12.  

 

 

 

 

 

Serviram também como fonte de inspiração o mercado La Boqueria, em Barcelona, e ainda alguns 

mercados em Londres, como por exemplo o Mercado  Brixton Village (figura 13).  As principais 

distinções do food court adotado no mercado de Campo de Ourique em relação aos food courts 

tradicionais são essencialmente a estandardização de todas as bancas da área concessionada do 

mercado – todas as tasquinhas possuem um design, estética e lettering idênticos, conferindo ao 

espaço da nova zona concessionada um aspeto uniforme, clean e moderno. A disposição das 

tasquinhas também apresenta algumas distinções quando comparada com a disposição dos 

estabelecimentos da maioria dos food courts. Ao invés de assumirem uma disposição periférica e 

contígua, os diferentes estabelecimentos de restauração concentram-se na área central do mercado, 

de uma forma geometricamente organizada. 

 

 

 

Figura 12 – Detalhe do interior do Mercado San Miguel, Madrid 
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No que diz respeito à aproximação ao cliente, e apesar de o modelo adotado ser também ele em 

regime de serviço self-service, existem claras distinções face ao que se espera de um food court 

comum, caracterizado pela ausência de vinculação ao cliente e total despersonalização no 

atendimento, enquanto que no modelo adotado pelo mercado de Campo de Ourique se pode ver uma 

maior aproximação ao cliente com um atendimento diferenciado. Ainda em termos de conceito, um 

dos principais focos estratégicos da MCO foi manter a relação próxima entre o mercado tradicional 

que já existia - denominadas por bancas tradicionais - e o novo espaço concessionado. O próprio 

conceito do novo mercado assenta na complementaridade, no mesmo espaço, do comércio 

tradicional com novos conceitos de restauração. A dinamização desta relação tem sido promovida 

pelos responsáveis do concessionário com a participação ativa dos donos das tasquinhas, sendo que 

muitos dos produtos que são usados nos novos espaços são adquiridos diretamente nas bancas dos 

comerciantes tradicionais, fomentando assim uma relação de cordialidade e boa convivência entre 

comerciantes. Outra relação que, na ótica da empresa concessionária e em termos estratégicos, terá 

sido importante preservar, é a relação entre o cliente final e o mercado tradicional. Esta relação é 

parte intrínseca do conceito adotado pelo novo concessionário, que promove que o cliente possa 

frequentar os restaurantes disponíveis na nova zona concessionária e, na mesma visita, fazer 

compras nas bancas tradicionais.  De forma de maximizar esta relação, foram tomadas medidas para 

que as bancas tradicionais pudessem estar em funcionamento com horários mais alargados e assim 

pudessem beneficiar da afluência de clientes que se dirigem ao mercado atraídos pela oferta da nova 

área concessionada. É portanto uma relação benéfica para todas as partes envolvidas, umas vez que 

Figura 13 – Mercado Brixton Village, Londres 
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a empresa concessionária consegue, de uma forma clara, passar a mensagem do conceito, as 

bancas tradicionais estão expostas aos clientes da nova área concessionada, que podem também vir 

a ser seus clientes, e a Câmara Municipal de Lisboa beneficia do sucesso do espaço alugando mais 

bancas tradicionais a vendedores que desejam ali se instalar.  

 

No que diz respeito à gestão do espaço em termos de modelo de negócio e distribuição de receitas, 

esta gestão é em tudo semelhante ao que acontece nos food courts da maioria das grandes 

superfícies. As tasquinhas são exploradas pela empresa que detém o espaço concessionado, que por 

sua vez as aluga aos novos comerciantes, que estão sujeitos a uma renda. São ainda cobradas 

despesas de limpeza e segurança, que ficam a cargo dos responsáveis de cada tasquinha. O negócio 

de cada tasquinha é gerido de forma independente e fica essa gestão a cargo dos responsáveis pelo 

espaço. Além do arrendamento, a MCO recolhe uma percentagem imputada às receitas de cada 

espaço de restauração.  Todas as atividades  que se prendem com as regras dos estabelecimentos, 

as obrigações dos responsáveis por cada uma das tasquinhas, as regras relativas ao recebimento de 

mercadorias, os horários e outras atividades de caráter operacional, são geridas pela MCO 

baseando-se nos modelos tradicionais de food court. Já o bar e o café são explorados diretamente 

pela MCO e faz parte dos planos da empresa ficar também com a garrafeira e assim deter o 

monopólio das bebidas do mercado. Por sua vez, a MCO paga à Câmara Municipal de Lisboa uma 

renda fixa mensal pelo espaço que ocupam no mercado e ainda as despesas de eletricidade que são 

cobradas à Câmara Municipal de Lisboa e cobertas pela MCO.  

 

Francisco Lebre refere ainda que a estratégia para a escolha dos espaços de restauração que iriam 

ocupar os 16 quiosques pré-definidos pela MCO passou por, antes de mais, definir quais os conceitos 

em que se pretendia apostar – Carnes, Marisco, Café, Doces, Bebidas – e posteriormente foi feita  a 

captação de clientes, abordando diretamente os restaurantes que se enquadravam nos perfis 

definidos. A MCO acredita que o sucesso que o novo espaço tem hoje em dia se deve ao mix 

equilibrado do conjunto de restaurantes com que o mercado foi inaugurado. Nesta fase do projeto 

todos os quiosques estavam já prontos a serem ocupados, no entanto não foi fácil convencer os 

restaurantes a participar no projeto. O facto de ser um conceito ser totalmente pioneiro e disruptivo 

com o que existia até à data em Portugal fez com que existisse grande relutância e resistência por 

parte dos potenciais clientes, que dificilmente acreditaram que o projeto viria a vingar. Hoje em dia, se 

um restaurante sair do mercado é substituído por outro no espaço de uma semana, sendo este um 

dos indicadores do sucesso do projeto. Com a inauguração  do novo mercado foram criados mais de 

350 postos de trabalho, com cerca de 50 postos de trabalho referentes aos comerciantes dos 

quiosques e os restantes divididos entre antigos comerciantes que se relocalizaram no mercado e 

ainda funcionários responsáveis pela limpeza e segurança do espaço. Neste momento o Mercado de 

Campo de Ourique contabiliza cerca de duas mil visitas diárias, chegando às quatro mil visitas 

durante sábado e domingo. Estima-se que cada cliente gasta uma média de 15€ por visita no novo 

espaço concessionado.  
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No que diz respeito aos segmentos de mercado e público-alvo a que se destina a nova zona 

concessionada do Mercado de Campo de Ourique, a localização geográfica do mercado e o facto de 

estar instalado num bairro residencial com um poder de compra favorável promoveu que a aposta 

fosse feita no segmento da classe média-alta, e também isso terá sido preponderante na escolha dos 

restaurantes. O cliente alvo é portanto um cliente com algum poder de compra, que se considera 

trendy e gosta de conhecer coisas novas e frequentar espaços que trazem novos conceitos. De 

acordo com o testemunho de Pedro Cabral, responsável pelo conceito U-Try, no Mercado de Campo 

de Ourique existe uma transversalidade em termos de faixa-etária, sendo tão comum clientes com 20 

anos como clientes com 70 anos a frequentarem o espaço concessionado do mercado. O facto de se 

Clientes
/dia	

Total	faturado	pelos	
lojistas	no	primeiro	
ano	de	atividade	

Tasquinhas	

Postos	de	
trabalho	
criados	

Gastos/	
visitante	

Aumento	da	
faturação	dos	
antigos	
comerciantes	

Bancas	
tradicionais	

Investimento	
inicial	

2	mil	 15€	

6	
milhões	

350	

40	20	

150%	

800	
mil	€	

Figura 14 – O Mercado de Campo de Ourique em números  

Fonte:	Diretor	Financeiro	da	MCO,	Frederico	Lebre	



	
39	

localizar num bairro residencial proporciona ainda uma base de clientes muito constante. 

Um dos segmentos-alvo identificados mais difíceis de captar tem sido o cliente turístico, uma vez que, 

apesar de o bairro de Campo de Ourique ser um ponto de referência na cidade de Lisboa para os 

locais, com vários pontos de interesse a explorar por turistas, não faz parte do roteiro turístico nem é 

um ponto de referência turístico na cidade de Lisboa. Um dos principais entraves à atração deste tipo 

de cliente prende-se com a mobilidade, uma vez que em Campo de Ourique não existe estação de 

metro nem comboio, que a par dos táxis são os transportes públicos de eleição usados pelos turistas. 

De forma a combater esta lacuna, a MCO pretende criar parcerias com a famosa carreira 28, 

aproveitando a proximidade  ao terminal da mesma.  

 

5.4. Estratégia de desenvolvimento e promoção/ comunicação do mercado: 
aspetos inovadores 

Sendo este um conceito pioneiro e inovador em Portugal, um bom planeamento de estratégia de 

comunicação terá sido essencial no arranque do projeto. Um dos principais objetivos, e que tem tido 

influência direta na estratégia de divulgação do mercado é, tal como foi referido acima, a captação do 

cliente turístico. Como tal, no ano de 2014 foi feito um forte investimento em publicidade nos guias e 

spots turísticos, tendo sido investidos 100 mil euros em publicidade face aos guias turísticos. Tem 

ainda havido um trabalho de colaboração com o autocarro que para em frente ao Mercado de forma a 

promover este novo roteiro turístico. Por outro lado, a estratégia de atração dos clientes portugueses 

foca-se principalmente nas redes sociais e no passa-palavra e é essencialmente através do 

Facebook (figura 15) que é feita a aposta de divulgação das notícias, novidades e eventos do 

mercado. Além disto, as novidades sobre o mercado são divulgadas através de publicação de 

notícias em revistas da especialidade como a Time Out e a NiT - um magazine online – bem como 

nas secções lifestyle de revistas e jornais de caráter generalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Visão geral da página de Facebook do Mercado de Campo de Ourique  
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A empresa concessionária promove ainda algumas ações de solidariedade (figura 16), entre outras 

ações de promoção da marca (figura 17).  

 

 

 

 

Tal como já foi referido, antes da reestruturação do mercado foram poucos os que acreditaram que a 

ideia iria vingar e todo o conceito foi alvo de algum ceticismo por parte dos comerciantes abordados a 

participar no projeto. No entanto, após a sua inauguração e prova de conceito, pareceu demasiado 

óbvio que este tipo de espaço comercial fazia falta na cidade de Lisboa. Assim, após a abertura da 

nova face do Mercado de Campo de Ourique foram reestruturados outros mercados tradicionais em 

Figura 16 – Imagem de uma das ações de solidariedade promovidas pela MCO  

Figura 17 – Imagem de iniciativa de promoção do Mercado de Campo de Ourique  
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Lisboa e arredores, mercados esses que replicam o conceito do Mercado de Campo de Ourique, 

verificando-se mesmo um “boom” na dinamização de mercados tradicionais num curto espaço de 

tempo, com a inauguração do renovado Mercado da Ribeira a 17 de maio de 2014 (figura 18), 

seguindo-se o Mercado de Algés a 8 de julho de 2015 (figura 19), o Mercado de Carcavelos  a 6 de 

dezembro de 2015 (figura 20) e ainda o Mercado de Arroios, cujas obras de renovação foram 

iniciadas em Janeiro de 2015 e que começou a receber novos espaços comerciais em abril desse 

ano. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2016 e nas obras de requalificação está 

comtemplado um parque de estacionamento subterrâneo com ligação interior ao Mercado. 

 

 

 

No entanto, e apesar de todos serem mercado tradicionais com um conceito implícito de food court, o 

Mercado de Campo de Ourique continua a distinguir-se dos demais pelo aspeto único de fusão, 

harmonia e interação entre as novas ofertas do mercado e os antigos comerciantes, algo que não se 

verifica nos restantes mercados. A aposta do Mercado de Campo de Ourique é precisamente explorar 

o produto da junção do tradicional com o moderno, e é essa a imagem e conceito que os promotores 

do projeto pretendem passar aos clientes.  

Figura 18 – Mercado da Ribeira  
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Figura 19 – Mercado de Algés  

Figura 20 – Mercado de Carcavelos  
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A estratégia de desenvolvimento a longo prazo foca-se na inovação. A aposta da MCO é que o 

mercado se destaque com uma oferta única que não se encontre facilmente na cidade de Lisboa. 

Dentro do próprio mercado, os planos de desenvolvimento estratégico passam pela dinamização do 

espaço com a criação de noites temáticas, concertos, noites de fado (figura 22), DJ’s para animar as 

noites de sexta e sábado e com isto atrair uma nova vaga de clientes. Ao nível dos produtos que o 

mercado oferece, a aposta continua a ser em produtos diferentes e inovadores, conceitos que não 

existem ou que não são muito visíveis nem divulgados na cidade de Lisboa e que acabam por 

oferecer algo novo ao cliente final. 

 

Figura 21 – Localização dos Mercados de Campo de Ourique, Ribeira, Algés, Arroios e 
Carcavelos  

Mercado de 
Arroios 

Mercado de 
Algés 

Mercado da 
Ribeira 

Mercado de Campo 
de Ourique 

Mercado de 
Carcavelos 

Figura 22 – Imagem de promoção do evento “Há fado no Mercado”  
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5.5 Avaliação dos comerciantes 

A sensibilidade de quem trabalha no Mercado de Campo de Ourique também permitiu, em 

auscultação direta, compreender melhor o enquadramento do novo mercado no bairro e das suas 

relações com todo o território envolvente, e ainda a observação de aspetos complementares de 

diagnóstico. 

A primeira área a sofrer intervenção arquitectónica e de remodelação foi precisamente as zona de 

bancas tradicionais (figura 23), pelo que quando a empresa concessionária tomou posse da zona do 

mercado que lhe foi atribuída, os antigos comerciantes já estavam instalados nos seus novos postos.  

Atualmente, na zona dedicada às bancas tradicionais pode encontrar-se no sector alimentar bancas 

dedicadas à comercialização de peixe fresco, legumes, fruta, carne, congelados, bacalhau seco, 

padaria, charcutaria, conserveira, especiarias e temperos, doces e compotas, frutos secos e 

desidratados, bombons, chocolates, bebidas e produtos alimentares regionais do Algarve, 

churrascaria, café e cybercafé. No setor não alimentar encontram-se bancas/ lojas que comercializam 

flores, plantas e artigos de jardinagem, papelaria, loja de compra e venda de ouro, artesanato, roupa 

para criança, acessórios de moda e utensílios tradicionais de cozinha. No que diz respeito a serviços, 

a zona não-concessionada do mercado conta com uma engomadoria, atelier de costura, reparação 

de calçado e execução de cópias de chaves e cabeleireiro e clínica de podologia.  

Sendo a Câmara Municipal de Lisboa a entidade responsável pela exploração e pelas operações que 

dizem respeito a estes comerciantes, os responsáveis pelo novo concessionário não lidam 

diretamente com os mesmos. Os obstáculos que surgem da relação entre ambos são sempre 

reportados diretamente à Câmara Municipal de Lisboa, que toma as medidas necessárias para que 

os conflitos sejam resolvidos. No entanto, a Câmara não representa uma autoridade tão forte (ou 

melhor, tão próxima) sobre os comerciantes quando comparada com um concessionário, sendo mais 

fácil ao concessionário fazer cumprir as regras do espaço que explora que a Câmara Municipal de 

Lisboa fazer o mesmo com os antigos comerciantes. Existe no entanto uma relação de cordialidade 

entre ambos os espaços de forma a existir uma relação empresarial e comercial saudável. 
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Do ponto de vista da área não concessionada, os antigos comerciantes são unânimes ao afirmar que 

a abertura do novo mercado veio revolucionar o seu próprio negócio. Os comerciantes que já se 

encontravam no mercado antes da sua reformulação, alguns a operar há 40/ 50 anos, mostraram-se 

cépticos em relação ao sucesso do projeto, e apesar do abandono em que se encontrava o mercado 

e a pouca afluência de clientes, houve uma grande resistência à mudança. Hoje em dia, os 

comerciantes tradicionais admitem que estão satisfeitos com as mudanças provocadas pela 

renovação do Mercado. A faturação de alguns destes comerciantes, principalmente dos que se 

encontram instalados nas áreas limítrofes da área concessionada, aumentou cerca de 150% desde a 

inauguração da nova face do mercado. As bancas mais afastadas da área concessionada, que se 

encontram instaladas na zona periférica dos limites do mercado, como é o caso da peixaria, não 

obtiveram um resultado tão impactante no que diz respeito ao aumento de receitas como as restantes 

que, no mínimo, duplicaram a faturação. Uma das principais diferenças entre o antigo mercado de 

Campo de Ourique e a área reservada às bancas tradicionais do novo mercado é precisamente o 

número de bancas a operar, que passou de seis/sete bancas tradicionais para mais de quarenta 

lojistas, principalmente no que diz respeito às bancas de venda de frutas e hortícolas. Está também a 

ser criada uma série de novos conceitos para as bancas tradicionais, como bancas dedicadas à 

venda de frutos secos e compotas. 

Do ponto de vista da área concessionada, o sucesso foi tremendo logo desde o início do projeto. 

Estimam-se que as receitas totais anuais das lojas da área concessionada seja aproximadamente de 

6 milhões de euros e muitos dos comerciantes que se instalaram na nova área concessionada do 

Mercado recuperaram o seu investimento no espaço de um mês. 

Figura 23 – Vista sobre as bancas tradicionais no mercado de Campo de Ourique  
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A MCO admite que a relação com os antigos comerciantes nem sempre é fácil e revela pequenos 

obstáculos diários. A área concessionada possuiu regras específicas que muitas vezes são 

trespassadas, entrando em conflito com os interesses do novo concessionário. 

 

5.6. Atores políticos locais e interação externa 

As entrevistas à Junta de Freguesia de Campo de Ourique e à Câmara Municipal de Lisboa tiveram 

como objetivo fundamental averiguar a relação destas entidades com o Mercado de Campo de 

Ourique, qual a influência que exercem sobre o mesmo e no comércio circundante. Este contacto 

permitiu igualmente confrontar opiniões distintas entre os promotores da nova área concessionada e 

a Câmara Municipal de Lisboa, o que motiva cada uma das partes, bem como discutir aspectos direta 

ou indiretamente relacionados com a atividade comercial existente no Mercado de Campo de Ourique 

que possam conduzir à análise e possível adopção de novas medidas de natureza política.  

Segundo Elisabete Vieira, Assessora para a Cultura e Comunicação da Junta de Freguesia de 

Campo de Ourique, a Junta de Freguesia não tem qualquer influência política ou económica sobre o 

Mercado de Campo de Ourique. A sua ação está ligada de forma indireta ao novo mercado, uma vez 

que promove ações que potenciem os efeitos positivos que a nova vaga de clientes do mercado de 

Campo de Ourique trouxe aos comerciantes do bairro. Tendo em conta os escassos lugares de 

estacionamento no bairro, problema que se agravou com a inauguração da nova face do mercado e 

consequente aumento das visitas de pessoas ao bairro, a freguesia de Campo de Ourique encontra-

se a colaborar com a EMEL e com a EMPARK (concessionária do parque de estacionamento 

subterrâneo) de forma a solucionar estre problema.  No que diz respeito às ações que a Junta de 

Freguesia promove, estas passam essencialmente pelo apoio ao comércio local e incentivo ao 

consumo de produtos do bairro, organizando eventos como a Mostra de Artesanato Urbano e o Guia 

de Passeio por Campo de Ourique, que promove o turismo cultural, a restauração e o comércio local. 

Segundo Elisabete Vieira, verifica-se desde a abertura da nova face do Mercado uma revitalização de 

diversos espaços comerciais que se encontram junto ao mercado. Motivados provavelmente pela 

nova concorrência, muitos espaços comerciais renovaram-se e reinventaram-se de forma a, por um 

lado combater a concorrência face aos novos espaços comerciais que trouxe o mercado, por outro 

lado aproveitar  vaga de novos clientes – mais informados, exigentes e de uma faixa etária mais 

alargada – que o mercado trouxe com a sua inauguração. Vale a pena referir que, apesar de não ser 

o caso do mercado de Campo de Ourique, no âmbito da Reforma Administrativa de Lisboa vários 

mercados da cidade saíram da alçada da Câmara Municipal de Lisboa e passaram a ser geridos 

pelas juntas de freguesia, nomeadamente os mercados da Ajuda, Alcântara, Alvalade Norte, Alvalade 

Sul, Arco do Cego, Arroios, Bairro Padre Cruz, Bairro Santos, Bairro São João, Benfica, Colégio 

Militar, Encarnação Norte, Encarnação Sul, Forno do Tijolo, Galinheiras, Lumiar, Olivais Sul (B), 

Olivais Sul (E), Santa Clara, São Bento, São Domingos de Benfica, Sapadores, 31 de janeiro e Zona 

J de Chelas. 
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A Câmara Municipal de Lisboa, tal como foi referido anteriormente, foi o motor de arranque de toda a 

iniciativa de revitalização do mercado de Campo de Ourique e continua a ser a detentora de todo o 

espaço do mercado. Não obstante, e de acordo com António Carreto, Técnico Superior da divisão de 

Mercados e Feiras da Câmara Municipal de Lisboa,  a influência da Câmara Municipal de Lisboa 

sobre a nova área concessionada limita-se apenas ao que foi acordado com a empresa 

concessionária MCO, que por sua vez faz a gestão da nova área concessionada conforme entende, 

também dentro dos limites do contrato estabelecido com a Câmara. A Câmara Municipal de Lisboa 

tem assim uma ação colaborativa acima de tudo. No que diz respeito à relação com os antigos 

comerciantes, o vínculo  mantém-se tal como o que existia anterior à inauguração da nova face do 

mercado. A Câmara Municipal de Lisboa continua a ser a entidade responsável pelo aluguer dos 

espaços do mercado aos comerciantes tradicionais, bem como responsável pela gestão das 

atividades dos mesmos e tudo o que diz respeito à gestão do dia-a-dia como a limpeza das bancas, 

recebimento de mercadorias no mercado, etc. Desta forma pode-se concluir que a Câmara Municipal 

de Lisboa aumentou significativamente as receitas face ao novo mercado de Campo de Ourique, uma 

vez que, não obstante o valor do montante inicial investido, acumula as rendas cobradas aos antigos 

comerciantes  - que, tal como foi exposto acima, com a renovação do mercado aumentaram muito 

significativamente - e a renda cobrada à empresa concessionada.  

 

5.7 Análise SWOT 

 

	
Forças 

Conceito pioneiro  
Produtos inovadores 
Fiel base de clientes do 
bairro de Campo de Ourique  
Fusão do comércio 
tradicional com o novo 
comércio 

Fraquezas 
Acessos/ Mobilidade 
Estacionamento 
Captação do cliente turístico 

	
	
 

Ameaças 
Inauguração de Mercados 
com formato comercial 
semelhante 
Saturação do conceito 

	
	
	
	
	
	

 
     

Oportunidades 
Parcerias com redes de 
transportes públicos 
Eventos que unam o novo 
comércio com o mercado 
tradicional 
Parcerias com associações e 
agências de turismo 
	
	
	
	

ANÁLISE 
SWOT 

Figura 24 – Análise SWOT  
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De forma a ajudar a compreender melhor quais os pontos que podem ser melhorados e que medidas 

podem ser tomadas de forma a potenciar o sucesso do Mercado de Campo de Ourique, tanto do 

ponto de vista da empresa concessionária MCO como do ponto de vista da Câmara Municipal de 

Lisboa, foi feita uma análise SWOT.  

Considera-se como principais forças do Mercado de Campo de Ourique o facto de ser um projeto 

pioneiro, tendo sido o primeiro Mercado Municipal em Portugal a ser reestruturado e inaugurado nos 

moldes do mercado atual. O facto de apostar em restaurantes que trazem algo de inovador com 

conceitos que não se encontram facilmente noutros pontos da cidade de Lisboa é também uma das 

forças do novo mercado. Uma das principais forças apontadas neste mercado é o facto de nele 

coabitar o comércio moderno com o comércio tradicional, que não só torna o espaço mais 

interessante como torna a oferta mais diversificada e ainda aumenta a base de clientes do mercado.  

Tal como já foi referido anteriormente, um dos pontos fracos do mercado é o facto de o mesmo se 

localizar numa zona com fracos acessos de transportes públicos, o que afeta principalmente o cliente 

turista que vê assim dificultada a sua visita ao Mercado. O facto de não ser um local de passagem no 

roteiro turístico faz com que o mercado possa passar despercebido junto dos turistas que se alojam 

em Lisboa e arredores. O défice de lugares de estacionamento na zona circundante do mercado é 

tido como um ponto fraco, principalmente no que toca à visita de clientes portugueses que morem 

fora do bairro de Campo de Ourique. A dificuldade em arranjar um lugar de estacionamento no bairro 

pode desencorajar vários visitantes a frequentarem o mercado. 

Como principal ameaça temos o surgimento de conceitos semelhantes ao Mercado de Campo de 

Ourique nos últimos tempos. Estes mercados localizam-se perto suficiente do mercado de Campo de 

Ourique para que este possa sofrer uma perda significativa de clientes. O facto de os outros 

mercados se localizarem em zonas com melhores redes de transporte e, no caso do Mercado da 

Ribeira, se localizar numa zona que pertence ao roteiro turístico da noite de Lisboa, faz com que este 

mercado se torne num sério concorrente ao Mercado de Campo de Ourique. Com a abertura dos 

novos mercados reestruturados vem também a possibilidade de a longo prazo existir uma saturação 

do conceito e esteja não ser tão inovador e apetecível aos olhos do consumidor.  

Foram identificadas oportunidades como parcerias com uma rede de transportes que faça o 

transporte de clientes turistas e/ou locais, desde um ponto central da cidade até ao mercado em 

horários pré-definidos e parcerias com agências de comunicação orientadas para o sector do turismo; 

organização de eventos que incluam também o comércio tradicional e potenciem esta mais valia do 

mercado.  
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6. Conclusão 

Antes da construção dos mercados municipais, os produtos alimentares eram vendidos porta a porta. 

Posteriormente, os comerciantes fixaram-se em espaços a céu aberto, destinados ao comércio 

alimentar. Na cidade de Lisboa assistiu-se à construção do primeiro mercado municipal com a 

inauguração do mercado de Santa Clara em 1877, seguindo-se o mercado da Ribeira em 1882 e 

posteriormente o mercado de Campo de Ourique em 1934, sendo que os mercados que se seguiram 

foram, na sua maioria, construídos antes da década de 70 e dessa forma os comerciantes passaram 

a exercer a sua atividade em estruturas fixas e cobertas. 

Nas décadas de 80 e 90, o comércio tradicional ressentiu-se e sofreu profundas mudanças. O 

estabelecimento de novas formas de comércio na cidade, dotadas de ferramentas mais poderosas 

face ao comércio tradicional, veio mudar não só a estrutura do comércio urbano mas também o 

comportamento dos consumidores. Os mercados municipais tiveram desde sempre um papel 

preponderante no bairro em que estão localizados, revelando-se uma mais valia para a dinamização 

dos centros das cidades. No entanto tem-se verificado, ao longo do tempo, um decréscimo no afluxo 

de clientes e envelhecimento e degradação da edificação alguns destes espaços históricos, 

inviabilizando o seu crescimento. 

No decorrer da elaboração deste documento, foi-se tornando evidente que, mais que um mero 

diagnóstico e levantamento exaustivo de informação, este documento pretende traçar um quadro real 

das mudanças que ocorrem atualmente no comércio, dando destaque às mais valias que estas 

mudanças e novos formatos comerciais podem trazer para a cidade em que são implementados. 

Neste caso, o foco principal está assente na renovação dos mercados tradicionais, mais 

concretamente no Mercado de Campo de Ourique. Surge assim a necessidade de tecer 

considerações críticas resumindo a análise que foi feita ao longo do documento e, dessa forma, 

sustentar algumas sugestões de medidas e ações que se entenda conveniente serem 

implementadas.  

A renovação e requalificação de Mercados Municipais é um conceito facilmente replicável em 

qualquer mercado tradicional se forem tidas em conta as características da cidade e em particular do 

bairro em que se situa o mercado bem como toda a sua envolvente. Outros aspetos que devem ser 

tidos em conta são a mobilidade, acessos e parqueamento disponíveis na zona do Mercado, o tipo de 

comércio local mais comum no bairro, tipo residentes do bairro e avaliação em termos de faixa-etária, 

classe social e poder económico, entre outros aspetos que possam ser considerados pertinentes para 

uma correta e eficaz avaliação do tipo de produto que o Mercado deve oferecer.  

Sendo assim, face ao diagnóstico que foi feito e à análise crítica da informação recolhida através dos 

vários intervenientes no projeto, apresenta-se um conjunto de considerações e propostas de ação: 

§ Assegurar a complementaridade e o equilíbrio entre as diferentes dimensões e formas de 

comércio existentes no mesmo espaço;   



	
50	

§ Estimular o debate e promover uma participação mas intensa e de caráter colaborativo entre 

as estruturas associativas ligadas ao sector e os diversos atores privados e públicos através 

da criação um grupo de trabalho local que, com diferentes motivações, influências, valências, 

conhecimento do comércio e do território,  possam trabalhar de forma coordenada e por 

conseguinte promover medidas concretas de incentivo aos empresários e comerciantes, 

articulando a implementação de políticas e medidas que visem promover melhorias no 

comércio local e envolvendo e responsabilizando todas as partes nas estratégias a serem 

adotadas; 

§ Garantir o bom funcionamento dos espaços públicos circundantes ao mercado, tanto a nível 

de limpeza como da segurança dos espaços, bem como garantir melhores condições de 

acessibilidade e alargar as áreas de estacionamento e parqueamento; 

§ Papel fundamental do poder local e mais concretamente da Câmara Municipal em orientar o 

investimento privado para uma ótica de serviço publico; 

§ Privilegiar novas formas de comércio que incluam formatos de comércio que não substituam 

nem façam extinguir o comércio local, como por exemplo através da integração de ambos os 

conceitos ou complementaridade entre eles; 

§ Redesenhar as estruturas físicas do mercado enquanto espaço público, tornado-o mais 

funcional e atrativo é um dos aspetos essenciais para o sucessos das iniciativas de 

requalificação do mercado;  

§ Utilizar a requalificação dos mercados para revitalizar centros históricos por todo o território 

nacional que possam estar abandonados e pouco dinamizados, trazendo uma nova vida ao 

comércio local e à cidade;  

§ Promover atividades de índole associativa que se distingam das demais e que aproveitem as 

características do comércio existente no bairro; 

§ Promover iniciativas que sensibilizem as pessoas a consumirem produtos locais e dessa 

forma potenciando não só a utilização do espaço do mercado dedicado ao comércio 

tradicional como também o comércio tradicional que existe na zona circundante do mercado; 

§ Apostar na promoção turística dos mercados localizados em polos da cidade que passem 

despercebidos no que diz respeito ao roteiro turístico; 

§ No que respeita especificamente a Campo de Ourique, melhorar a articulação entre a Junta 

de Freguesia de Campo de Ourique e a Câmara Municipal de Lisboa, de forma a criar e 

promover algumas ações conjuntas que contribuam para a dinamização e revitalização do 

comércio no bairro de Campo de Ourique, não só dentro do mercado e juntos dos 

comerciantes tradicionais como também no bairro de Campo de Ourique aproveitando e 

potenciando a nova vaga de clientes que surgiu com a inauguração da nova face do 

mercado. 

Assumindo-se a possibilidade de todos os mercados tradicionais da zona de grande Lisboa serem 

revitalizados à imagem do que aconteceu no mercado de Campo de Ourique, colocam-se as 

questões da existência da necessidade dessa oferta em todos os mercados e se todos os bairros 

iriam beneficiar com essa requalificação. Ao longo deste documento e da análise dele resultante, 
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pode-se afirmar que atendendo e levando em consideração as características específicas de cada 

zona, o conceito pode ser replicado com sucesso. Por outro lado, não parece existir para já qualquer 

sinal político no sentido de refrear o licenciamento destes novos formatos comerciais.  

A revitalização do Mercado de Campo de Ourique trouxe uma nova esperança de sucesso e 

continuidade para o comércio tradicional, que de forma geral tinha já entrado em fase de declínio. O 

modelo de renovação de mercados municipais seguido pelo Mercado de Campo de Ourique permite 

que todos os intervenientes no projeto tenham um saldo positivo na relação custo-benefício do 

projeto: 

§ A Câmara Municipal de Lisboa divide o investimento com uma entidade privada e beneficia 

da remodelação do Mercado Municipal em diversos vetores. De forma direta, nas receitas 

auferidas através da concessão do espaço do mercado que estava subaproveitado; no 

aumento das receitas provenientes das rendas pagas pelos antigos comerciantes, 

consequência do aumento de bancas tradicionais a operar no mercado renovado; na 

dinamização de toda a área envolvente do mercado que inclui o aumento de visitantes ao 

bairro, maior visibilidade turística e inauguração de novos espaços comerciais na zona 

circundante do mercado. Indiretamente ou, melhor dito, de forma menos direta, a Câmara vai 

usufruir da derrama associada ao imposto sobre o rendimento (IRC)  pago pelo 

concessionário, uma start-up, bem como pela mesma receita fiscal proveniente das empresas 

que se instalaram no novo espaço comercial – as tasquinhas – e do acréscimo de receitas 

dos antigos comerciantes; 

§ A entidade concessionária beneficia com os lucros provenientes da exploração da zona 

delimitada do mercado, quer através do montante que cobra aos novos comerciantes do 

food court, quer através da exploração da venda de bebidas e de outros rendimentos 

associados aos eventos que promove. Refira-se que, apesar do forte investimento inicial, a 

previsão de recuperação do investimento em dois anos prova que o modelo adotado é 

claramente lucrativo para a empresa concessionária, neste caso a MCO.   

§ Os antigos comerciantes, por sua vez, beneficiam da nova vaga de clientes trazida pela 

promoção da nova face do mercado e ainda da renovação das suas próprias bancas, 

promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, aumentando assim as receitas das vendas dos 

seus produtos; 

§ Os novos comerciantes, alguns deles também constituindo empresas novas, têm o benefício 

correspondente ao rendimento da sua atividade, destacando-se o considerável número de 

postos de trabalho criados referido na figura 14. É de sublinhar aqui a atratividade da sua 

localização conjunta que proporciona economias de aglomeração bem referenciadas em 

Economia Regional e Urbana (Polèse, 1998, p.77);  

§ Os residentes do bairro, podendo sofrer de externalidades associadas a uma maior procura 

de lugares de estacionamento, usufruem do benefício correspondente à disponibilidade de 

novos estabelecimentos comerciais e de restauração, bem como da potencial valorização do 
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seu património imobiliário, propiciada pela maior atratividade que aqueles novos serviços 

trazem à zona onde se localizam; 

§ Os fornecedores de produtos, nomeadamente dos produtos agrícolas, que por norma são 

pequenos produtores de âmbito local, em contraponto com os habituais fornecedores das 

grandes superfícies, como os hipermercados, que são frequentemente grandes produtores 

de nacionalidade estrangeira. O caráter sustentável deste projeto e de outros semelhantes 

passa também por aqui, pelo estímulo à produção local face a uma economia globalizada e 

indiferenciada na sua oferta. 

Finalmente, é de salientar a conciliação do mercado tradicional com os novos conceitos comerciais, 

fator de extrema importância no sucesso da renovação do mercado de Campo de Ourique. A 

replicação do projeto de renovação do mercado poderá funcionar por si só sem a componente de 

mercado tradicional, no entanto acredita-se que o verdadeiro serviço público a favor dos 

comerciantes e dos consumidores é atingido quando se encontra este equilíbrio. 
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Anexo 1 – Modelo de quiosques do mercado de Campo de Ourique 
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Anexo 2 - Modelo de quiosques do mercado de Campo de Ourique 
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Anexo 3 - Modelo de quiosques do mercado de Campo de Ourique 

 

 



	
60	

Anexo 4 – Guião de entrevista a Frederico Lebre, Diretor Financeira 
da MCO 

 
 

1. Como surgiu a oportunidade de implementar este projeto? Foi uma sugestão vossa à CML ou 

foi aberto um concurso pela própria câmara? 

 

2. Qual o modelo de negócio aplicado? Foi inspirado nalgum caso semelhante existente no 

estrangeiro? 

 

3. Quando foi inaugurada esta nova face do mercado e qual a duração da concessão? 

 

4. Quais os principais aspetos da intervenção arquitetónica a que o mercado foi sujeito com a 

remodelação? É possível ter uma imagem da planta/layout para incorporar na tese? 

 

5. Quem ficou a cargo dos custos das obras de requalificação do mercado? 

 

6. Como foi organizada a complementaridade entre antigos comerciantes do mercado e os que 

surgiram com a remodelação? 

 

7. Como foi feita a abordagem aos antigos comerciantes e qual a reação obtida? Que alterações 

em termos de área e equipamentos tiveram esses comerciantes? 

 

8. Como foi feita a captação dos novos comerciantes que se instalaram no mercado? 

 

9. Quais os segmentos de mercado e publico alvo a que se destina? 

 

10. Qual a estratégia a longo prazo? 

 

11. Qual a estratégia de marketing e gastos em publicidade? 

 

12. Em termos gerais, quais os montantes das despesas de investimento do projeto? A cargo de 

quem? Qual o período de recuperação do investimento previsto  

13. Qual a estimativa de número de clientes mensal/ semanal do mercado no novo espaço de 

restauração? E há dados ou estimativas sobre o impacto em número de clientes ou receitas 

para os comerciantes antigos? 

 

14. Qual a estimativa do valor gasto por pessoa numa visita ao novo espaço de restauração do 

mercado?  
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15. Como são distribuídas as receitas: Câmara Municipal de Lisboa vs Comerciantes vs Sócios 

da empresa que explora o mercado. 

 

16. Na sua opinião quais são os pontos fortes e fracos do projeto e da área urbana envolvente? 

Sentiu-se algum impacto com a inauguração de espaços similares como o do Mercado da 

Ribeira? 

 

17. Quantos postos de trabalho foram criados até agora? 
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Anexo 5 – Guião de entrevista a Elisabete Vieira, Assessora para a 
Cultura e Comunicação da Junta de Freguesia de Campo de 
Ourique  

 

1. A Junta de Freguesia de Campo de Ourique esteve envolvida em alguma fase do projeto de 

renovação do mercado de campo de Ourique? 

 

2. Qual a relação da Junta de Freguesia com o Mercado de Campo de Ourique a nível 

operacional? 

 

3. Existem ações conjuntas promovidas pela Junta de freguesia e a Câmara Municipal de 

Lisboa de forma a promoverem o mercado de campo de Ourique?  

 

4. Qual a importância de atrair residentes de outras freguesias para a zona de Campo de 

Ourique. 

 

5. Quais os impactos positivos que  a abertura do novo Mercado de Campo de Ourique teve no 

bairro.  

 

6. Na sua opinião, de que forma se podem contornar os impactos negativos da abertura do novo 

mercado, nomeadamente o estacionamento dos residentes,  trânsito na cidade e limpeza das 

ruas. 

 

7. Que atividades de promoção da zona são levadas a cabo pela Junta de freguesia? 

 

8. Na sua opinião, o comércio de rua do bairro de campo de Ourique viu-se revitalizado com a 

abertura do novo mercado? Verifica-se a abertura de mais lojas devido ao novo polo de 

atração do bairro? 

 

9. Os restaurantes e cafés  ressentem-se com a concorrência do novo mercado?   

 

10. Na sua opinião, quais os elementos diferenciadores do novo Mercado? 

 

11. Que atividades lúdicas de dinamização estão em vigor no Bairro? 
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Anexo 6 – Guião de entrevista a Pedro Cabral, responsável pelo 
restaurante U-Try 

 

1. Como surgiu a oportunidade de se instalar no novo polo do mercado de Campo de Ourique? 

 

2. Como classifica o sucesso do novo projeto 

 

3. Qual é em média o número de visitantes diários ao quiosque? 

 

4. Qual o valor médio gasto por cliente? 

 

5. Na sua opinião, quais os principais fatores de sucesso do restaurante? 

 

6. Qual a relação dos comerciantes do seu restaurante com os comerciantes tradicionais? 
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Anexo 7 – Guião de entrevista a António Carreto, Técnico Superior 
da divisão de Mercados e Feiras da Câmara Municipal de Lisboa 

 

1. Como surgiu a ideia de reestruturar o Mercado? 

 

2. Foi feito algum estudo de viabilidade/ outro?  

 

3. Quais os critérios de seleção da empresa concessionada? 

 

4. Quando foram iniciadas as obras de requalificação das bancas dos antigos comerciantes? 

 

5. Como se gere a relação entre os antigos comerciantes e os novos comerciantes? 

 

6. Como é medido o benefício para a CML face ao investimento? 

 

7. É possível os novos comerciantes subconcessionarem/ trespassarem o espaço que 

exploram? 

 

8. Qual o valor investido pela CML nas obras de requalificação e qual o valor que ficou a cargo 

da empresa concessionada? 

 

9. Como é quantificado o impacto que a reestruturação do mercado teve no negócio dos antigos 

comerciantes? 

 

10. O valor de aluguer pago pelos antigos comerciantes foi alterado? 

 

11. Quantos comerciantes existiam antes da requalificação do mercado e quantos existem 

atualmente? 

 

12. Com a requalificação tiveram custos acrescidos de limpeza? 

 

13. Qual o horário das bancas tradicionais? 
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