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Resumo e Palavras-Chave 

 

Apesar da importância do comércio de rua enquanto elemento responsável pela 
dinamização económica, social e cultural da cidade, muitos eixos comerciais têm vindo a perder a 
sua vitalidade. Assim, o problema reside em como é possível contornar o declínio de certas zonas 
de comércio de rua. Para tal, deparamo-nos com dois objetivos sobre o qual ruma a pesquisa: 
fatores de declínio que potenciam a perda de vitalidade do comércio de rua e possíveis estratégias 
a aplicar para a recuperação da sua atratividade. 

A abordagem metodológica adotada assenta num caso de estudo particular: Avenida de 
Roma. Esta Avenida, para além de ser um troço com uma marcada história comercial associada, é 
um espaço de referência e de prestígio no centro de Lisboa que outrora experienciou declínio de 
procura. Neste trabalho, a análise descritiva referente ao que se observa diretamente na área de 
estudo, é complementada com o estudo exploratório por intermédio de análise documental, 
inquéritos e entrevistas. O inquérito foi distribuído aos comerciantes pertencentes ao eixo em 
análise e as entrevistas foram realizadas a entidades pertencentes à Câmara Municipal de Lisboa, 
Junta de Freguesia de Avalade, Associação de Comerciantes e Associação de Moradores. Tendo 
como meta o alcance dos objetivos apresentados, são definidas as variáveis sobre a qual deve 
recair o estudo. Nesse sentido também as variáveis se agrupam em dois segmentos: por um lado 
os fatores de declínio e por outro as estratégias de revitalização. 

Do estudo realizado constata-se que, apesar da existência de fatores contributivos para a 
desvitalização do comércio de rua, assiste-se a uma mudança de paradigma. Salienta-se o impacto 
positivo dos vários esforços e dinamismo que existe na Avenida de Roma. Destaca-se a 
importância da concertação entre atores e recursos nas ações levadas a cabo. Não obstante, 
muitos dos fatores de declínio associados ao comércio de rua são de macro escala não sendo a 
sua resolução direta de fácil concretização. 

 

 

Palavras-Chave: Comércio de rua, fatores de declínio, revitalização, estratégias de revitalização, 
Avenida de Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract and Keywords 

 

Despite the importance of street trading as an element that contributes to the economic, 
social and cultural enhancement of a city, many shopping thoroughfares have recently suffered 
losses to their vitality to varying degrees. The question examined in this thesis is how to turn the 
decline of certain street trading areas around. With this in mind, two different objectives for the 
research were defined: identifying those factors that contribute to a decline in the vitality of street 
trading; and identifying revitalization strategies to could be adopted with a view to reinvigorating 
street trading and make it more attractive. 

The methodological approach taken herein was based on a specific case study: Avenida de 
Roma in Lisbon, Portugal. In addition to being a shopping thoroughfare with a marked trading 
history, Avenida de Roma is also a space of reference and privilege in central Lisbon that has 
entered into a phase of decline in demand. In this research project, the descriptive analysis of the 
direct observations in the area of study was complemented by exploratory study by means of 
documental analysis, questionnaires and interviews. The questionnaire was distributed to the 
traders from the thoroughfare in question and the interviews were held with entities belonging to 
Lisbon City Council, Alvalade Parish Council, the local Traders Association and the Residents 
Association. With the goal of achieving the objectives presented, the variables the study was to be 
based on were defined. The variables can be divided into two groups: on the one hand, the factors 
that contribute to the decline; and on the other, the revitalization strategies. 

The study showed that, despite the existence of factors contributing to the decline of the 
street trading, we are currently witnessing a change in paradigm. Here, one should highlight the 
positive impact of the diverse efforts and the dynamic attitude in Avenida de Roma. Also of 
particular importance is the coordination of actors and resources in any actions carried out. 
However, many of the factors that contribute to the decline of street trading are macro in scale, 
meaning that a direct resolution of the respective issues will not be easy. 

 

Keywords: Street trading, decline factors, revitalization, revitalization strategies, Avenida de Roma 
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1. Introdução 

 

1.1 Relevância do tema e objetivos 

 

A escolha do tema advém da importância que o comércio de rua assume na definição da 
cidade. A relevância que o comércio apresenta na cidade extrapola a esfera económica, 
assumindo também um papel preponderante nos domínios social, cultural, urbanístico e 
patrimonial conferindo um pulsar único à cidade (Consort4B, 2017)

1
. 

O comércio e a prestação de serviços são considerados os aspetos mais importantes para 
a definição da economia e vivências urbanas (Jayne, 2006). O comércio é um sector com 
grande relevância constituindo um indicador do nível potencial da economia nacional, gerador de 
emprego e atividade propulsionadora do crescimento económico. Para além disso, em Portugal 
estima-se um crescimento favorável do consumo privado nos próximos anos, sendo este um 
importante indicador económico tradutor do estado do mercado de retalho (Cushman&Wakefield, 
2018). Posto isto, atualmente vivemos num enquadramento favorável ao investimento no comércio 
de rua. 

Os centros comerciais reúnem características específicas que contribuem para que sejam 
tidos como locais de eleição pelo consumidor: horários alargados, climatização, locais confortáveis 
e aptos para momentos de recreio e também o facto de serem locais caracterizados pela 
confluência de vastos serviços e ofertas (Cachinho, 2009). No entanto, passada uma fase marcada 
pela procura comercial em grandes superfícies, assiste-se a uma mudança de paradigma. 
Constata-se, em muitos casos, o retorno à afluência ao comércio de rua. Denota-se uma 
valorização crescente, quer por turistas quer por locais, da experiência de comprar em lojas de rua 
e descobrir conceitos novos, ao mesmo tempo que se usufrui da oportunidade para apreciar a 
cidade, cada vez mais moderna e cosmopolita (Araújo, 2017). De facto, como consequência do 
crescente número de turistas e crescimento do mercado pelo aumento de confiança dos 
consumidores portugueses, o comércio de rua tem vindo a tornar-se cada vez mais uma alternativa 
a centros comerciais existentes em Portugal. (Araújo, 2017). A constatação desta evidência é 
suportada pela análise do volume de vendas de retalho que continua a aumentar. Também o 
Índice de Confiança do Consumidor e o Volume de Comércio a Retalho mantêm a trajetória 
crescente iniciada em 2013 (Araújo, 2017).  

Paralelamente aos aspetos económicos é inevitável referir a vertente social indissociável 
à esfera comercial. A origem da atividade comercial surge como resposta à colmatação de 
necessidades da humanidade. No entanto, mais do que compra e venda de bens materiais, no 
comércio de rua potencia-se o fomento de dinamismo social pela troca de experiências entre 
elementos da população. O comércio de rua viabiliza o contacto direto entre os cidadãos e 
comunidade local, servindo de referência no que concerne a estilo de vida, padrões culturais e 
atividade comunitária. Os contornos do comércio e da sua existência ganham outra dimensão e 
simbolismo para lá dos interesses económicos. Para além de indutor económico e responsável 
pela alteração organizacional e estrutural da cidade, o comércio é palco de experiências e 
intercâmbio social (Vitoriano, 2013). Pode ser entendido como um mecanismo propulsor dos 
pilares básicos da vida em comunidade: dinamismo e comunicação 

Como consequência da crescente afluência a espaços de comércio de rua é potenciada a 
atratividade para investimento e desenvolvimento de diferentes modalidades de turismo, no 
entanto tem de se garantir a preocupação da manutenção dos espaços e respetiva atualização 
(Procopiuck e Djalo, 2008). O espaço físico desempenha um papel preponderante na definição do 
quadro comercial de um determinado local; o seu contributo advém do facto de constituir o suporte 
físico das relações comerciais, mas também pelo seu carácter diferenciador que contribui para o 
estabelecimento da identidade do local (Cachinho, 2002). No entanto, o suporte físico por si só não 

                                                           
1
 Consort4B: Empresa de mercado e sondagem de opinião. 
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é condição suficiente para garantir a atratividade de determinado eixo comercial. Percebe-se que, 
estando o comércio e sua vitalidade dependentes das exigências e padrões de procura, existe uma 
necessidade de adaptação dinâmica da oferta relativamente às necessidades, anseios e 
preferências dos consumidores. Assim, existe a necessidade de reação/ação e 
consciencialização de que a sobrevivência comercial parte de um pressuposto de adaptação a 
uma realidade em constante mutação.  

Os aspetos até aqui expostos são apresentados de forma sucinta na Figura 1. 

 

 

Figura 1- Representação de fatores justificativos da relevância do tema da dissertação.  

 

 Em suma, a relevância do tema da presente dissertação advém do reconhecimento da 
importância do comércio de rua enquanto elemento responsável pela dinamização económica, 
social e cultural da cidade. Paralelamente, verifica-se um retorno de procura por um tipo de oferta 
diferenciada, distinta da apresentada noutros formatos comerciais. O objetivo passa então por 
perceber os fatores que potenciam a perda de vitalidade do comércio de rua de certos eixos 
comerciais e possíveis estratégias a aplicar para recuperar a sua atratividade.  

 

1.2 Síntese do estado de arte no domínio abordado 

 

Na secção “Estado da Arte” é feito o levantamento bibliográfico com o propósito de criação 
de uma base consistente sobre o que já foi explorado sobre a temática. 

 A informação atualmente existente sobre a temática em questão é muito vasta e por vezes 
dispersa, como tal pareceu oportuno esquematizar uma linhagem de tópicos sobre a qual deveria 
rumar a pesquisa. A importância da estruturação deste esquema prende-se com a necessidade de 
manter o foco para onde se tenciona direcionar a pesquisa futura para assim não haver tentação 
de desvio da questão central. Naturalmente este esquema é fruto de uma primeira pesquisa de 
onde se extraíram as dimensões sobre as quais fará sentido, no contexto em que esta tese se 
integra, desenvolver a investigação.  

Inicialmente é feita a diferenciação de três segmentos de análise: “Comércio de Rua”, 
“Fatores de declínio do Comércio de Rua” e “Estratégias de Revitalização do Comércio de Rua”. 
Feita esta segmentação, procedeu-se então à formulação da pergunta base que move cada um 
destes sectores de pesquisa (Figura 2). 

 

Tendência recente de 

aumento da afluência a 

zonas de comércio de 

rua (Araújo, 2014) 

ADOÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE 

REVITALIZAÇÃO 

DE COMÉRCIO 

DE RUA PARA 

MANUTENÇÃO 

DA 

ATRATIVIDADE 

DO LOCAL 
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Figura 2- Levantamento das dimensões bibliográficas a explorar na dissertação.  

 

A formulação das problemáticas P.1, P.2 e P.3 partem da necessidade de elencar o modo 
como se estruturarão os conteúdos bibliográficos para a contextualização da temática em causa.  

 

1.3 Método de investigação 

 

A abordagem metodológica assenta num caso de estudo único. À área de estudo teriam de 
estar associadas certas características das quais se exalta uma forte componente comercial aliada 
a uma quadra temporal/espacial que parecesse oportuna para um processo de revitalização.  

O procedimento metodológico, para efetuar a análise do caso de estudo, estrutura-se 
segundo três questões centrais: O quê? Onde? Como?  

A questão “O quê?” refere-se às variáveis a serem tidas em conta aquando da análise a 
efetuar. A pergunta “Onde?” diz respeito à localização do eixo comercial onde se irá proceder ao 
estudo. Finalmente, com a questão “Como?” pretende esclarecer-se as ferramentas escolhidas ou 
mecanismos metodológicos adotados para proceder à recolha dos dados anteriormente definidos. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A estrutura da dissertação assenta em cinco capítulos distintos: Introdução, Estado de 
Arte, Metodologia, Discussão e Resultados e por fim Conclusão (Figura 3).  

Como dito anteriormente o segundo capítulo (“Introdução”) está segmentado em três 
frentes distintas. O ponto de partida passa pela sistematização do que se considera ser o 
Comércio de Rua e o que faz dele objeto relevante para o desenvolvimento da presente tese. Aqui 
reforça-se a importância do Comércio de Rua no seio da cidade e o modo como se tem vindo a 
abordar o estudo do comércio ao longo dos tempos. 

 

 

Tema da dissertação: “Estratégias de Revitalização de Comércio de Rua. Caso de 

estudo: Av. De Roma” 
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Feito este enquadramento teórico-conceptual do comércio de rua procura-se analisar os 
fatores que estão na base da necessidade de adoção de um procedimento de revitalização do 
comércio de rua. Para tal é importante imergir na esfera comercial e perceber quais os motivos que 
levam a um continuado acréscimo de desvitalização de alguns eixos de comércio de rua. Nessa 
ótica agrupam-se estes fatores em duas vertentes:  

 Macro – visão: Aspetos relacionados com dinâmicas que influenciam o comércio de rua, 
envolvendo uma escala mais abrangente. 

 Micro-visão: Aspetos relacionados com características especificas do local, envolvendo uma 
escala mais reduzida 

O terceiro capítulo (“Metodologia”) compreende a metodologia adotada no presente 
trabalho. Neste capítulo são explanadas as ferramentas e os procedimentos utilizados para a 
coleta de dados relevantes sobre o caso de estudo afeto a esta dissertação.  

Os restantes capítulos dizem respeito ao tratamento, análise e desenvolvimento da 
informação recolhida. São interpretados os dados e tecidas considerações tendo em vista a 
resposta aos objetivos a que nos propusemos aquando desta dissertação. 

 

Estratégias de Revitalização do Comércio de Rua. Caso de estudo: eixo Av. de Roma  

Introdução 

Contextualização e apresentação da problemática Abordagem para obtenção de contribuições para a sua resolução 

 

Estado De Arte 

Comércio de Rua 
Fatores de declínio do Comércio 

de Rua 
Estratégias de Revitalização do 

Comércio de Rua 

 

Metodologia 

Estudo de caso único: Avenida de Roma 

 

Resultados e Discussão 

Análise e reflexão sobre o material reunido 

 

Conclusão 

Figura 3 - Estruturação da tese. Fonte: Adaptado de Guimarães (2015) 

 

Feita esta introdução, onde se apresenta de forma sucinta a sequência que irá ser levada a 
cabo neste trabalho de investigação, passamos no capítulo seguinte para a pesquisa bibliográfica 
afeta ao tema. 
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2. Estado de Arte 

 

2.1 O Comércio de rua e a Cidade  

2.1.1 O conceito de comércio de rua 

 

O estudo sobre estratégias de revitalização de comércio de rua levanta à partida 
problemas conceptuais que importam esclarecer. O primeiro problema conceptual parte desde logo 
do nosso objeto de estudo: comércio de rua. Sendo ele a base desta investigação, pretende-se de 
seguida clarificar os contornos à volta deste conceito. 

O conceito de comércio de rua é bastante abrangente podendo ser visto sobre vários 
prismas de análise. De acordo com a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE), 
o setor do comércio categoriza-se em três divisões distintas: 

 Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos; Comércio a 
Retalho de Combustíveis para Veículos 

 Comércio por Grosso e Agentes de Comércio, exceto de Veículos Automóveis e Motociclos 

 Comércio a Retalho (exceto de Veículos Automóveis e Motociclos e Combustíveis para 
Veículos), Reparação de Bens Pessoais e Domésticos 

Seguindo esta classificação, mediante a natureza e volumes daquilo que é intermediado e 
às características do consumidor, Fernandes, Cachinho e Ribeiro (2000) destacam dois tipos de 
comércio: comércio grossista e comércio retalhista. O comércio grossista compreende a revenda 
de bens sem transformação ao passo que o comércio a retalho está associado à forma de 
comércio, normalmente envolvendo pequenas quantidades, que consiste na compra de 
mercadorias para a sua revenda ao consumidor final (Barreta, 2005).         

Aquando da definição de comércio retalhista, aparece associado o conceito de comércio de 
proximidade

2
. Surge descrito como comércio que, por via de diferentes estabelecimentos 

retalhistas, vende produtos e está localizado nos bairros ou lugares próximos à residência das 
pessoas (Barreta, 2005). Em inúmera bibliografia consultada, o comércio de proximidade é 
referenciado como sinónimo de comércio tradicional, em oposição ao comércio dito moderno. 
Importa então perceber de que modo se expressa esta diferença entre tradicional e moderno. Pode 
dizer-se que a terminologia de comércio “tradicional” só aparece como consequência da ocorrência 
de um novo formato dito “moderno” (Anexo 1). Na década de setenta é iniciado uma revolução 
comercial que vem romper com o status do tecido comercial até então existente

3
; traduzindo-se no 

aparecimento de novos formatos comerciais, novos modos de operação de vendas e estratégias 
de gestão de negócio (Fernandes et al., 2000). Em geral, o comércio pode ser apresentado 
segundo vários formatos físicos; desde estabelecimentos de reduzida dimensão (com oferta 
generalista ou especializada), até imponentes superfícies comerciais. De um modo geral o 
comércio tradicional é formado por pequenos estabelecimentos (Fernandes et al., 2000). No 
comércio tradicional, a especialização nos produtos vendidos pode ser uma aposta diferencial 
relativamente ao comércio massificado; pode apresentar uma oferta mais restrita e especifica em 
determinado ramo (Barreta, 2005). Em oposição, o comércio retalhista moderno aparece como 
resposta a um estilo capitalista com predomínio de unidades com dimensão considerável.  

As marcadas diferenças entre práticas tradicionais e modernas também podem ser 
constatadas sob o ponto de vista das formas de venda, tipos de comerciantes e estratégias de 

                                                           
2
 A par desta categorização feita de comércio existem muitas outras, estando elas dependentes do tipo de 

atributo que se exalta para a sua segmentação: comércio associado e isolado (gestão e a organização), 
comércio independente e integrado (contratos celebrados entre empresas) ou cadeias 
voluntárias/cooperativas e associações retalhistas (tipo de associação e colaboração) (Fernandes et al, 2000). 
3
 Formato tradicional 
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gestão levadas a cabo nos diferentes estabelecimentos. O comércio tradicional propicia uma 
experiência intimista; é criada uma relação de proximidade em que o comerciante para além da 
venda/prestação de serviços faz um acompanhamento mais personalizado ao cliente. Por outro 
lado, o livre serviço, a venda automática, a venda à distância e as lojas virtuais vêm alterar o 
paradigma da experiência comercial. Apesar de menos intimista estas alterações nas formas de 
venda facilitam e agilizam o processo de compra (Brito et al., 2018). 

No que concerne à localização, também existem diferenças mediante o tipo de comércio. O 
comércio tradicional apresenta variadas formas, desde ruas especializadas com características 
singulares a ruas capazes de compatibilizar variados tipos de setores comerciais (Brito et al., 
2018). No entanto, independentemente da forma apresentada, assume um papel determinante ao 
nível da estruturação urbana (Brito et al., 2018). Barreta (2012, p.14), considera que o comércio 
tradicional retrata “o comércio que está próximo da sua procura, não só fisicamente, mas também, 
e principalmente, social, cultural, patrimonial e comercialmente”. Estes corredores comerciais 
aglutinam as típicas funções associadas à supressão de bens e prestação de serviços, mas 
também desempenham um papel marcantes na definição das dinâmicas sociais e culturais locais. 
Por oposição, os formatos comerciais modernos localizam-se maioritariamente na periferia. Este 
afastamento do núcleo das cidades resulta da escassez de espaço disponível para construção nas 
zonas centrais da cidade, do seu elevado custo por m

2
 e da dificuldade de mobilidade e 

estacionamento (Câmara Municipal de Odivelas, DAEEPFC e JFP, 2012).   

Feita a diferenciação entre estes tipos de comércio, clarifica-se que, a título da 
concretização deste trabalho de investigação, o conceito de comércio de rua é considerado como 
sinónimo de comércio de proximidade estando nele integrados formatos do tipo tradicionais.  

 

2.1.2 A relação com a cidade 

 

O conceito de cidade e comércio não pode ser tido plenamente se considerado 
separadamente. Em contexto urbano, a importância do comércio nasce da relação biunívoca 
existente entre o desenvolvimento da cidade e do próprio comércio (Abando e Orbegozo, 2005). 
Esta interdependência entre cidade e comércio tem merecido a atenção de vários autores dadas 
as implicações que decorrem desta relação. Segundo Vargas (2000), falar sobre estes conceitos 
implica a análise de uma relação simbiótica na qual “Ambos são causa e efeito da mesma 
centralidade que pressupõe o encontro do fluxo de pessoas, mercadorias, ideias e mensagens”. 
Para Cachinho e Salgueiro (2009, p.9), o vínculo decorrente da relação estabelecida entre 
comércio e cidade é justificativo da própria evolução da cidade: “O comércio faz parte da razão de 
ser da cidade. Viabiliza a sua existência, explica a sua organização e justifica muito do movimento 
e animação que nesta acontece.”. Também Procopiuck e Djalo (2008) consideram que, no 
processo de urbanização, o carácter de centralidade de uma cidade é definido pela existência de 
aglomerados onde decorrem atividades voltadas para o oferecimento de suprimentos e serviços 
diversificados.  

Se por um lado na cidade moderna o comércio existe como atividade que dá resposta às 
necessidade e anseios do consumidor, por outro, na pós-modernidade ultrapassa esta busca de 
apropriação de bens (Cachinho, 2002). Os contornos do comércio e da sua existência ganham 
outra dimensão e simbolismo. Nesse sentido, num contexto cada vez mais global e competitivo, o 
Comércio de Rua é um elemento singular da cidade que faz dela distinta e única. De facto, “é essa 
diferença que a torna mais atrativa, para quem tem que escolher um destino de férias, de 
shopping, de estudo, de trabalho, de investimento ou para qualquer outro objetivo” (JLL, 2016, p.8). 
A atratividade decorrente do caracter único do comércio de rua decorre da reflexão sobre o sentido 
dual sobre o qual se compõe a relação comércio-cidade. Segundo Cachinho e Salgueiro (2009) é 
imprescindível subjugar a cidade a uma dupla leitura; por um lado uma visão objectiva da cidade, 
mas por outro, uma visão mais subjectiva fruto de representações individuais. A proposta dos 
autores Cachinho e Salgueiro (2009), passa por uma mudança de paradigma no que concerne à 



 

7 
 

perceção da cidade e comércio. Não nos subjugarmos apenas à análise da cidade enquanto 
elemento espacialmente construído, mas antes quebrar a barreira da fisicalidade e navegar pela 
subjetividade propiciada pela experiência urbana. O espaço físico, enquanto elemento de suporte, 
representa uma parte da realidade. Aliada a isso, a definição de um local decorre da experiência 
subjetiva que cada individuo nele deposita; daí resulta a diferença daquilo que pode ser oferecido 
pelo Comércio de Rua em oposição a outras ofertas comerciais (Cachinho e Salgueiro, 2009).  

Na sequência do que foi anteriormente explanado, a tendência de valorização do Comércio 
de Rua encontra-se igualmente relacionado com o turismo. O aumento do turismo e a maior 
exigência e seletividade por parte do consumidor, são fatores que estão na base da dinâmica 
crescente que se faz sentir no comércio de rua (Cushman&Wakefield, 2018). Esta dinâmica 
também se exalta pelo potenciamento da atratividade para investimento de várias marcas 
(Procopiuck e Djalo, 2008). O investimento no comércio de rua vem dar resposta à procura de 
novos consumidores relacionados com conceitos culturais e de lazer associados à “experiência” 
diferencial apresentada pelas ruas comerciais (Araújo, 2017).  

Complementarmente ao que foi até aqui explorado, a importância do comércio de rua 
também se faz sentir pela sua localização na cidade. Nesse sentido o comércio de proximidade 
torna-se fundamental ao nível do abastecimento de população urbana mais desfavorecida e mais 
dependente, nomeadamente idosos e famílias sem recursos que viabilizem a locomoção para 
efetuar compras (Fernandes et al., 2000). Os mesmos autores admitem igualmente que o comércio 
de rua se assume como uma atividade importante ao nível do fomento de segurança na cidade. 
Através da instalação de estabelecimentos comerciais ao longo de eixos urbanos, a paisagem 
urbana adquire características que propiciam a interação social, convívio e trocas de estímulos 
sociais e culturais (Miles, 2010). Por sua vez, o aumento da frequência de pessoas nestes espaços 
contribui para o aumento de sensação de segurança; o comércio induz nas ruas e praças 
movimento, também por via da iluminação cria condições desfavoráveis a atos de vandalismo e 
criminalidade (Fernandes et al., 2000). 

Em suma, o comércio de rua apresenta uma grande relevância na cidade. Essa 
importância faz-se sentir a vários níveis. Como visto inicialmente, é considerado como o polo à 
volta do qual se define a estrutura organizacional da cidade. Para além disso, tem um papel 
relevante na definição das vivências urbanas, economia e atratividade da cidade (Jayne, 2006). De 
fato, é recorrente a ideia de que a imagem que se retém de determinado espaço urbano surge 
associada à oferta comercial e vivências disponibilizadas nesse espaço (União de Associações do 
Comércio e Serviços, n.d.)

4
. Assim, o comércio de rua constitui um indicador do tipo de 

relacionamento e dinâmicas que se estabelece entre a cidade e a população (União de 
Associações do Comércio e Serviços, n.d.).  

 

2.1.3 Abordagens ao estudo do comércio de rua na cidade 

 

 A cidade é um produto inacabado em constante mutação. Estudar o comércio num certo 
momento pressupõe o seu respetivo enquadramento histórico. Marchesini (1998), considera que 
as cidades (e o comércio) não se formam repentinamente, sendo antes um processo em constante 
adaptação, caracterizado pela organização cultural, política e económica em determinado 
momento histórico. Do mesmo modo que o comércio depende do momento histórico em que 
insere, também a sua abordagem por autores mudou ao longo dos séculos, assunto este que será 
explorado de seguida. 

Nos primeiros trabalhos sobre o comércio é feita a aplicação da Teoria dos Lugares 
Centrais (TLC) ao estudo da estrutura urbana comercial (Salgueiro, 2002). Nesta teoria é explorado 
o conceito de centralidade dos lugares, sendo este considerado como consequência da relação 
existente entre aglomerados de pessoas e distribuição de serviços (Forbes, 1972). Segundo 

                                                           
4
 https://www.uacs.pt/media/139/File/Estudos/1125585964_EstudoComercioLisboa.pdf 
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Forbes (1972), existem três conceitos indissociáveis da TLC, sendo eles: o serviço (“function”), o 
espectro de atuação (“range”) e o limite (“thershold”). Nesse sentido é criado um padrão 
geométrico tendo por base a distribuição da localização dos estabelecimentos na decorrência da 
concentração populacional. 

Posteriormente ao aparecimento da TLC, surgem teorias que vêm apresentar uma nova 
perspetiva sob como era abordada até então o estudo do comércio. Essas diferenças nas análises 
faziam-se sentir pelo fato de tenderem “(…) a privilegiar o padrão geográfico dos pontos de venda 

(disperso ou concentrado), a forma destas concentrações (núcleos, faixas) e a respectiva composição 

funcional (especialização, diversificação, organização hierárquica).” (Cachinho e Salgueiro, 2009, p.26).  

No entanto, devido a alterações no modelo comercial decorrentes das mudanças de oferta 
e procura e aparecimento de novas paisagens comerciais, os estudos sobre o comércio passam a 
tomar um rumo substancialmente diferente  (Salgueiro, 2002).Constata-se que, apesar das 
reformulações à TLC, o sistema hierárquico não responde às exigências da complexidade 
comercial urbana:“(…)modelos hierárquicos deixaram de ser representações adequadas da 
estrutura comercial urbana, bem como uma base adequada para o planeamento dos usos do solo 
do comércio(…)”(Cachinho e Salgueiro, 2009, p.27). Nesse seguimento surge uma abordagem ao 
comércio menos estruturalista do que as anteriores correntes e mais voltada para o consumo 
enquanto atividade associada a intercâmbios sociais, culturais, experienciais e vivenciais 
(Cachinho, 2002). Esta análise do comércio advém da concretização do consumo enquanto 
produto da articulação de processos materiais e representações simbólicas.  

Em consequência da grande representatividade que o consumo passa a assumir, a análise 
urbana e social apelida a sociedade como “Sociedade do Consumo” (Marchesini, 1998). Uma 
sociedade constantemente bombardeada por campanhas publicitárias e estratégias de marketing, 
onde o consumo é muitas vezes a manifestação impulsiva que surge como veículo para a 
integração social (Marchesini, 1998). Os hábitos de consumo cada vez mais padronizados acabam 
por definir um novo modelo de socialização. Marchesini (1998, p.2) define esse modelo como 
sendo “baseado na perda de valores essenciais para o ser humano real”, com desvalorização de 
“sentimentos e ideais que sejam importantes para a vida em grupo, em família, enfim, em 
sociedade”. Este modelo de consumo capitalista tem reflexos no arranjo espacial da cidade. Os 
moldes de consumo e a definição da atividade comercial extravasam assim a índole económica 
passando também a ser decisivos ao nível do espaço urbano no que toca à definição de 
centralidades, animação de lugares e formação de identidades de aglomerados (Barreta, 2005). 
Deste modo, também o espaço passa a ser tido como objeto de consumo, levando em muitos 
casos à segregação espacial e social (Marchesini, 1998).  

Na sequência da referida representatividade que o comércio tem na sociedade, os estudos 
feitos afetos ao comércio são bastante extensivos, envolvendo temas em diversas áreas (Runyan e 
Droge, 2008). Esta abrangência de temáticas é muitas vezes conducente à fragmentação da 
literatura (Runyan e Droge, 2008). No entanto, aquando dos estudos existentes descritoras de 
comércio é incontornável a referência às teorias “Wheel of retailing” de Malcom McNair, “The Retail 
Life Cycle” de Davidson e “The Retail Accordion” de Hollander. Estas teorias encaram o estudo do 
comércio como uma função determinística que obedece um padrão cíclico de desenvolvimento 
(Moore, 2010). 

Segundo Duncan e Markin (1981), as Teorias “Wheel of retailing” e “The Retail Life Cycle”, 
são demasiado especulativas e simplistas reduzindo uma realidade complexa a um mecanismo 
cíclico pré-determinado. Hollander (1966) vê nestas teorias uma generalização que não reflete as 
peculiaridades e variações que podem existir de estabelecimento para estabelecimento e das 
circunstâncias em que estão inseridos. Mas é Brown quem critica de forma mais expressiva estas 
teorias ao argumentar que a rigidez da sua formulação faz com que a sua adequabilidade à 
descrição do comércio seja questionável (Moore, 2010). Ou seja, dificilmente uma teoria cíclica 
generaliza todo um setor (comércio de rua) caracterizado pela sua natureza imprevisível, instável, 
fragmentado e em constante mudança (Moore, 2010). 

Passadas estas abordagens cíclicas, surgem novas visões que propõem um estudo de 
comércio contemplativo de questões que extravasam o próprio setor (do comércio). Nessa ótica 
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McGoldrick propõe que as mudanças verificadas no comércio têm de ser vistas à luz das 
alterações verificadas no contexto social, cultural e económico (Moore, 2010).  

Posteriormente à proposta apresentada por McGoldrick, surgiram outras abordagens onde 
se dá enfâse à rivalidade entre formatos comerciais distintos (visto ser visto como o principal 
indutor de alterações no comércio de rua). Muitas teorias surgem onde se faz o confronto entre o 
comércio de rua e o comércio de grandes superfícies. Nessa linhagem, Barreta (2012) apresenta 
considerações que avaliam o comércio por comparação a outros formatos comerciais. 
Simultaneamente, também tem em consideração a integração das dinâmicas decorrentes de 
fatores circunstâncias. Posto isto, Barreta (2012) apresenta quatro abordagens alternativas para 
analisar o comércio de proximidade: 

 1ªAbordagem – “O mercado e o cenário em que o mesmo opera”: Consiste no levantamento 
do que de relevante se afigura relativamente ao binómio oferta-procura e a envolvente 
onde opera o comércio de proximidade 

 2ªAbordagem – “Análise PEST”: Aqui o autor levanta a problemática de que o comércio de 
proximidade não deve ser visto apenas só segundo aquilo o que define particularmente. 
Nesta abordagem entram para a equação os fatores exógenos afetos ao setor 
(económicos, políticos, sociais e tecnológicos) 

 3ªAbordagem – “Análise SWOT comparativa entre comércio de proximidade e de grande 
distribuição” – confronto com o que o comércio de proximidade tem de distinto do comércio 
de grande distribuição. 

 4ªAbordagem – “Análise SWOT do comércio de proximidade” apresentação das forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças do comércio de rua. 

Também Batalhão, Canella e Moreira (2014) e Fernandes et al. (2000), fazem exaltar a 
necessidade de uma abordagem, que resulte da simbiose num mesmo estudo, das questões 
globais e particulares afetas ao comércio. É sobre esses princípios que será estruturado o capítulo 
2.2 apresentado seguidamente. 

   

2.2 Fatores de declínio do Comércio de Rua 

 

O comércio de rua é palco eclético onde se podem evidenciar contrastes: por um lado 
eventos espetaculares mas por outro potenciais palcos de manifestações de significativa pobreza 
(Vitoriano, 2013). De seguida abordar-se-ão alguns dos fatores justificativos do declínio associados 
a este formato comercial.  

Apesar do comércio, por consequência da globalização, abranger questões de escala 
mundial, não se deve reduzir esta problemática a uma padronização a nível global (Batalhão et al., 
2014). Cada local é constituído por particularidades que o tornam diferente quando comparado 
com outros. Por outro lado, a análise de um local não pode cair no extremo de ser tida segundo 
uma lógica isolada e independente de outras variáveis fora do perímetro em causa. Há que 
procurar o meio-termo em relação às contribuições do todo na definição do particular (Batalhão et 
al, 2014). Isso exige uma análise que nasce da simbiose entre uma contextualização global e, 
simultaneamente, a assimilação das peculiaridades do local (Figura 4).  
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Figura 4 - Macro visão e Micro visão no processo de revitalização.  

               

O Esquema atrás apresentado explana o pressuposto de que “por detrás das "grandes" 
questões "escondem-se" as localidades, com suas cores próprias e seus processos de 
ressignificação dos padrões globais” (Batalhão et al., 2014, p.82). Também D. Bohm afirmava que 
uma coisa não pode existir à parte do contexto em que se insere (Santos, 2006). Posto isto, no 
capítulo 2.2.1 abordar-se-ão os acontecimentos que, numa escala mais ampla, motivaram a 
necessidade de pensamento na revitalização como estratégia de recuperação do comércio de rua 
(macro visão). Na sequência da definição desta macro visão, serão expostos os fatores de ordem 
local contributivos para o declínio de determinada zona comercial (micro visão). 

2.2.1 Macro Visão 

 

 Segundo Mezes, Saraiva, Baptista e Ferreira (n.d.)
5
, são inúmeros os fenómenos que 

induzem alterações na dinâmica do comércio de rua. Estes pontos encontram-se sintetizados na 
figura seguinte. 

 

Figura 5 - Segmentos de análise afetos à Macro visão.  

 

A segmentação feita na Figura 5 induz uma reflexão assente em vários momentos 
históricos. O fenómeno da industrialização está intimamente relacionado com o processo de 
urbanização. A metamorfose socio-espacial decorrente da industrialização advém não só do êxodo 

                                                           
5
 https://www.uacs.pt/media/139/File/Estudos/1125586986_EstudoClienteIncognito.pdf 
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A macro visão permite uma análise mais generalista do 

problema, no entanto redutora em relação a toda a 

complexidade da realidade do local.  

 

A micro visão permite completar e complementar a 

análise que se extrai da macro visão. 
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rural promovido pela mecanização, como também pelo aumento de atratividade e condições 
disponíveis na cidade. De certo modo é gerado um ciclo vicioso no qual o aumento de fluxo de 
pessoas para a cidade incentiva o seu crescimento; consequentemente isso leva a uma perda 
continuada de espaços ditos rurais e investimento nos urbanos. Assim, aquando da história do 
comércio e a sua projeção à escala mundial, importa ressaltar duas importantes fases: 

“- a segunda metade do século XlX, quando a hegemonia militar e económica britânica possibilitou o 
estabelecimento de mercados de natureza protecionista nas suas colónias e o comércio de produtos 
industriais para o seu exterior;  

- uma segunda fase que cobre os cerca de trinta anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, 
quando os Estados Unidos conseguiram impor um regime de comércio internacional mais liberalizado; no 
imediato pós-guerra, a maior parte dos países europeus encontrava-se desgastada pela guerra, e os EUA 
estavam bem colocados para tirar vantagem de um regime de comércio internacional liberalizado” (Campos e 
Canavezes, 2007, p.24) 

 A quebra das barreiras espaciais e fronteiriças estimuladas por estas fases faz com que o 
comércio seja considerado, por estes autores, um dos principais e certamente o mais antigo 
fundamento de uma globalização económica. A articulação de uma rede de acessibilidade à escala 
mundial aliada a uma nova quadratura política e económica

 
permite o estabelecimento de um tipo 

de comércio que não conhece barreiras espácio-temporais. O tecido comercial começou a denotar, 
em termos estruturais, uma tendência para a heterogeneidade; aos estabelecimentos de pequena 
dimensão vêm juntar-se os supermercados, os hipermercados, os centros comerciais, as lojas de 
conveniência, as médias/grandes superfícies especializadas e os parques de retalho (Mezes et al, 
n.d.) Associados a estes novos formatos surge uma exponente diversificação de métodos e de 
filosofias de venda. Paralelamente à venda dita tradicional fala-se também de livre serviço, políticas 
de discount, franchising, comércio eletrónico, entre outras (Mezes et al, n.d.). A evolução do 
comércio conflui num cenário cada vez mais competitivo; se por um lado daqui decorrem 
benefícios diretos ao nível, por exemplo, da variedade de oferta e diversidade de opções de 
escolha para o comprador, por outro, muitos estabelecimentos de dimensão familiar frequentes no 
comércio típico de comércio de rua, não apresentam resposta efetiva para fazer face à oferta 
conseguida por intermédio do comércio internacional. Consequentemente, formas de comércio 
mais tradicionais, que não acompanham a massificação e competitividade resultante da 
globalização comercial, tendem a sofrer consequências que, no limite, culminam com a 
inviabilidade da sobrevivência destes estabelecimentos. 

Silva (2015) aponta a globalização como propulsor das transformações no território, mas 
acrescenta que também as mudanças sociais, políticas, ambientais, a reestruturação económica, 
os avanços tecnológicos e novas práticas administrativas/gestão contribuem para o declínio 
comercial. Segundo a autora, mudanças a estes níveis podem gerar alterações demográficas, criar 
problemas de segurança e incitar instabilidade social em questões como por exemplo o emprego e 
habitação. Concordantemente Dobson (2015), acrescenta que as alterações sociais e tecnológicas 
e a tomada de medidas de planeamento desajustadas são também fatores que induzem o declínio 
do comércio de rua. 

Já Peixoto (2009) aponta como fatores indutores de necessidade de revitalização os 
seguintes pontos: 

 Evolução das economias urbanas 

 Geração de várias centralidades. O alargamento da malha urbana resulta muitas vezes na 
perda de vitalidade de certas zonas, muitas vezes por falta de capacidade competitiva 
acabam por ficar esquecidas 

 Consolidação de um mercado de lazer contruído à volta do espaço público e da sua 
atratividade visual. Sendo por isso necessário o investimento continuado na atração dos 
espaços o que nem sempre acontece. 

 Competitividade entre cidades. É dada grande importância aos fatores representativos e 
simbólicos caracterizadores da identidade da cidade/local. Urge a necessidade de auferir 
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aos espaços a preservação de marcas representativas de singularidade para que estes 
sobressaiam comparativamente com as demais cidades. 

Naturalmente, cada local tem em si cunhadas características circunstanciais e históricas 
específicas, daí que os geradores da necessidade de revitalização têm também de ser analisados 
numa escala mais reduzida. Por essa razão, feita esta abordagem geral sobre algumas das 
justificações para a desvitalização territorial, segue-se a descrição dos fatores locais motivadores 
da revitalização. 

2.2.2 Micro Visão 

 

Decorrentes das causas exploradas no ponto anterior, existem consequências locais que 
resultam na perda de atratividade comercial. É sobre esses fatores locais que nos focaremos de 
seguida. 

No seio de uma economia capitalista, os espaços comerciais são caracterizados mediante 
o seu potencial de rentabilidade (Batalhão et al., 2014). No entanto, a rentabilidade de um espaço 
comercial não é uma medida estanque no tempo; se num determinado momento um eixo comercial 
é considerado atrativo noutro, por distintos tipos de alterações circunstanciais, pode perder essa 
atratividade. Caso disso acontece quando um local apresenta vantagem competitiva de localização 
relativamente a uma oferta similar noutra localização (Santos, 2008). Esta constatação levantada 
por Santos (2006) exalta a necessidade de que, para perceber os fatores de declínio é importante 
numa fase anterior definir quais as características a ser consideradas para a avaliação do lugar.  

A organização norte-americana Project for Public Spaces (PPS), na decorrência da 
observação feita em milhares de espaços públicos, elaborou um gráfico no qual se propõe a 
responder à pergunta “O que faz um local na cidade bem-sucedido e outros não?” 
(https://www.pps.org/article/grplacefeat). Nessa análise, são segmentados vários eixos sobre os 
quais se definem os fatores a ser tidos em conta na análise do espaço urbano.  

 

 

Figura 6 - Fatores de análise do espaço urbano. Fonte: https://www.pps.org/article/grplacefeat 

 

 Por observação da Figura 6 são levantados os fatores condicionantes do sucesso de um 
lugar. Dela extrai-se que os fatores chave dizem respeito ao “Conforto e imagem”, “Acessos e 
Ligações”,” Sociabilidade” e “Usos e Atividades”. O espaço desempenha um papel preponderante 
na definição do quadro comercial de um determinado local; constitui o suporte físico das relações 
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comerciais e também imprime um carácter diferenciador que contribui para o estabelecimento da 
identidade do local (Cachinho, 2002). Se por um lado o espaço físico se torna importante para a 
definição dos contornos do comércio, o inverso também é aplicável. Deste modo, “(…) um mix 
comercial deficitário, o acréscimo de lojas devolutas, a degradação geral do estado do edificado, o 
decréscimo do número de habitantes, a marginalidade, a insegurança, a falta de limpeza, as 
dificuldades de estacionamento (…)” (Barreta, 2012, p.186) são conducentes para a entrada num 
ciclo vicioso de desvitalização comercial e urbana. Também Saboya e Vargas (2012) admitem 
existir uma relação direta entre a forma física e características do ambiente urbano e o 
comportamento dos pedestres. Segundo estes autores, as características físicas de um espaço 
condicionam os seus índices de vitalidade. Nesse sentido, “A disponibilidade (ou não) de 
estacionamento pode determinar, promove, incentiva, condiciona ou limita o comportamento do 
consumidor e / ou uma decisão de compra” (Barreta, 2012, p.97). De fato, a oferta de 
estacionamento condiciona a perceção que se tem de uma área e do comércio aí instalado sendo 
que muitas vezes as dificuldades a si associadas são apontadas como principais causas do 
declínio do comércio de rua (Barreta, 2012). 

A mesma realidade espacial, apesar de poder ter atributos internos estáveis, está sempre 
dependente de um conjunto de relações externas em constante mutação: “Há uma alteração no 
valor do objeto, ainda que materialmente seja o mesmo, porque a teia de relações em que está 
inserido opera a sua metamorfose, fazendo com que seja substancialmente outro” (Santos, 2006, 
p.62). Ou seja, a definição de um local extravasa o próprio local passando a estar dependente de 
condições que ultrapassam a sua materialidade. Condições estas que, para além daquelas já 
exaltadas na macro-visão (capítulo 2.2.1) e no parágrafo anterior estão também relacionadas com 
as teias de oferta e procura. 

Oriunda da relação entre cidade e comércio de rua, explorada no capítulo 2.1.2, é natural 
que uma alteração na estruturação operacional e espacial da atividades comerciais tenha reflexo 
também no desenho da malha urbana, sendo o contrário também aplicável (Procopiuck e Djalo, 
2008). Decorrente deste macro-fator faz-se destacar o aparecimento de micro-fatores de declínio. 
O aparecimento de novos formatos comerciais faz com que sejam reformulados estes conceitos de 
necessidade e exigências por parte do consumidor. Assim são exaltadas fragilidades associadas 
ao comércio de rua na sequência de um novo segmento de características valorizadas pela esfera 
da procura. Barreta (2012) destaca os problemas relacionados com: a flexibilização horária, preços 
praticados, desajustamento da oferta face à procura, resistência às mudanças e inovação por parte 
de alguns estabelecimentos e investimento alocado noutros formatos comércio. Dobson (2015) 
exalta, como sendo um dos fatores contributivos para o declínio comercial, a atitude resignada de 
muitos comerciantes de rua de que a crise se irá resolver por si mesma. Essa atitude pouco pró-
ativa e pouco interativa não só é um dos fatores que estão na base do declínio sentido no comércio 
de rua como também pode impossibilitar a sua recuperação. A resistência à cooperação em 
atividades culturais e sociais são caso disso. 

Pelo confronto da categorização extraída da Figura 6 com os contributos dados pelos 
autores Barreta (2012), Saboya e Vargas (2012) e Dobson (2015), vem a seguinte sistematização. 

 

Tabela 1 - Possíveis fatores de declínio do comércio de rua; Micro visão.  

Possíveis fatores de declínio – Micro visão 

Fatores de declínio - Barreta (2012), Saboya e 
Vargas (2012) e Dobson (2015) 

Categorização - Project for Public Spaces 
(PPS) 

Mix comercial deficitário Usos e Atividades 

Acréscimo de lojas devolutas Conforto e imagem; Usos e Atividades; Sociabilidade 

Degradação do edificado Conforto e imagem 

Insegurança / Marginalidade Conforto e imagem; Sociabilidade 

Falta de limpeza Conforto e imagem 

Oferta deficitária de estacionamento Acessos e Ligações 

Pouca flexibilização horária Usos e Atividades 

Preços praticados Usos e Atividades 

Desajustamento da oferta face à procura Usos e Atividades 
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Possíveis fatores de declínio – Micro visão 

Fatores de declínio - Barreta (2012), Saboya e 
Vargas (2012) e Dobson (2015) 

Categorização - Project for Public Spaces 
(PPS) 

Resistência às mudanças e inovação Usos e Atividades 

Constrangimentos do espaço público Acessos e Ligações; Conforto e imagem 

Diminuição do consumo local Sociabilidade 

Atitude resignada de alguns comerciantes – pouca pro atividade e 
interatividade 

Sociabilidade; Usos e Atividades 

 

Posta a apresentação dos fatores atrás exposta, passar-se-á à análise para o caso 
específico verificado em Portugal. 

2.2.3 Fatores de declínio do Comércio de Rua em Portugal 

 

Acompanhando a expansão da malha urbana, o modelo de organização à volta das zonas 
de comércio tradicional foi substituído por um sistema mais complexo. Este sistema é caracterizado 
pela existência de vários polos, muitas vezes periféricos em relação ao núcleo central urbano 
(Cachinho e Salgueiro, 2009). Adicionalmente, a descentralização das zonas do comércio é 
potenciada pela proliferação de rede de acessibilidades (Cachinho, 2002). A melhoria das 
infraestruturas terrestres, o aumento de automóveis em circulação e as novas infraestruturas 
habilitadas para propiciar aos usuários deslocações a grandes distâncias de forma cômoda e 
rápida, vieram facilitar o acesso aos espaços situados em localização não centrais contribuindo 
para as crescentes taxas de consumo nestes estabelecimentos periféricos (Câmara Municipal de 
Odivelas, DAEEPFC e JFP, 2012). Consequentemente, o comércio tradicional que outrora 
beneficiava da proximidade física e relacional com os seus clientes, passa a assistir ao 
afastamento dos clientes atraídos para a oferta na periferia (Câmara Municipal de Odivelas, 
DAEEPFC e JFP, 2012). Este facto, aliado à capacidade de resposta relativamente aos interesses 
e níveis de exigência do consumidor, fizeram com que as grandes superfícies comerciais se 
tornassem um formato comercial com notoriedade no cenário comercial (Vitoriano, 2013). Sendo 
isso, muitas vezes, inversamente proporcional à vitalidade do comércio de proximidade.  

Os tempos mudaram e com ele surge uma nova quadratura de configuração operacional e 
espacial das atividades comerciais, levando à perda de dinamismo de muitos trechos de ruas 
comerciais. Concordantemente, autores como Barreta (2005), Balsas (2015) e Guimarães (2016)  
consideram que o comércio tem conhecido uma evolução com causas diversas, no entanto a mais 
notória surge associada à instalação de novos formatos concorrenciais nem sempre encarada de 
forma positiva pelos estabelecimentos já existentes. A geração de uma concorrência feroz, 
decorrente da agilização das importações e consequente aumento das alternativas de produtos ao 
dispor do consumidor, traz consequências para o comércio de rua.  

O aparecimento dos primeiros supermercados em Portugal, nas décadas de 60 e 70, 
trouxe grandes mudanças em relação ao modo como se processava o comércio em Portugal. 
Estas alterações manifestam-se como resultado de um formato comercial albergador de uma 
grande variedade de oferta, preços muitas vezes mais acessíveis decorrentes da exploração de 
economias de escala e também de maior flexibilização horária (Câmara Municipal de Odivelas, 
DAEEPFC e JFP, 2012). No decorrer da década de 90 assiste-se a uma verdadeira disseminação 
dos centros comerciais, que pela “sua envolvente ambiental acolhedora, comodidade na compra, 
garantia de segurança, fácil acessibilidade e devido ao seu caracter integrador e abrangente, 
permite ao consumidor encontrar uma maior amplitude em termos de oferta e novidade (...) a par 
da complementaridade oferecida pelas diferentes áreas- restauração, lazer, comércio e serviços” 
(União de Associações do Comércio e Serviços, n.d., p.90). Para além destas características 
exaltadas, os centros comerciais são considerados locais de eleição pelo facto de conseguirem 
fazer a assimilação de fatores como: horários alargados, boa climatização, locais confortáveis e 
aptos para momentos de recreio e também o facto de serem locais caracterizados pela confluência 
de vastos serviços e ofertas são algumas das características que tornam estes espaços tão 
atrativos (Vitoriano, 2013). A emergência destes formatos comerciais veio ocasionar o aumento da 
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diversidade da oferta e uma concorrência muito agressiva que os pequenos e médios 
comerciantes nem sempre souberam acompanhar (Brito, Julia; Pereira, Eduardo; Sousa, Antonio; 
Santos, Tiago; 2018). Campos e Canavezes (2007, p.28), salientam que “alguns sectores da indústria 

portuguesa (por exemplo o têxtil) têm conhecido um impacto fortemente negativo em virtude de importações 
que chegam ao mercado nacional com preços muito competitivos (por exemplo, com origem na China).”. 

Também há que referenciar o aparecimento de Outlets, Retail Parks e Lojas de Fábrica. 
Estes espaços, concebidos para aumentar o tempo de exposição de artigos que não foram 
vendidos ou apresentavam elementos de desvalorização

6
, disponibilizam artigos com descontos 

significativos (Brito et al., 2018). Mediante o sucesso registado nestes formatos, hoje em dia 
também eles concorrem diretamente com o comércio tradicional (Cushman&Wakefield, 2018). 

Antagonicamente às ideias expressas anteriormente, Cachinho (2000) defende que não se 
pode afirmar levianamente que os centros comerciais geram impactos negativos sobre o pequeno 
comércio ou fazer a sua relação isolada com o declínio da cidade. O mesmo autor apoia que uma 
abordagem mais sensata e reveladora de respeito pela diversidade comercial, passa por evitar 
generalizações tentando antes perceber os tipos de projetos comerciais instalados e os seus 
padrões de localização.  

A evolução verificada mais recentemente no sector do comércio não pode ser dissociada 
do aparecimento e proliferação de novas tecnologias (Barreta, 2005). Isso é corroborado com as 
estatísticas apresentadas no Anexo 2. Segundo os dados avançados pela Cushman&Wakefield 
(2018), o volume das vendas por via eletrónica tem vindo a assistir a um aumento significativo nos 
últimos anos. De fato, o mundo tornou-se um espaço singular cuja existência não se cinge à esfera 
física, sendo antes formado por complexas forças económicas e tecnologias (Coelho, 2013). O 
comércio eletrónico é responsável pela indução de alterações profundas no comércio praticado 
tradicionalmente. A disponibilização de uma oferta durante todo o dia a custos muito reduzidos 
quando comparada com o meio físico é um dos fatores que exalta flexibilidade viabilizada por este 
tipo de comercio. A esta característica podemos acrescentar que este canal permite a otimização 
da experiência do cliente e do próprio comerciante ao estabelecer uma comunicação bilateral entre 
clientes e comerciantes, recolha e análise de informação, promoção e entrega de bens e serviços 
(Pereira, 2014). Também Barreta (2012) admite que um conjunto de argumentos que convencem a 
procura e fazem emergir consumidores por intermédio da internet são: a possibilidade de comparar 
produtos, serviços e preços on-line, a variedade da oferta e ausência de pressão para comprar 
determinado produto/serviço e a possibilidade de anonimato. Deste modo, o recurso à tecnologia 
apresenta a possibilidade de expansão de atuação de negócio, quer nacionalmente quer 
internacionalmente, e customização do serviço mediante o consumidor (Coelho, 2013).   

Apesar da evolução da inclusão de tecnologia no comércio ser assinalável, este processo 
tem conhecido resistências, nomeadamente ao nível do comércio tradicional, pelo apego ao 
passado e pouca recetividade à introdução de inovação no negócio (Barreta, 2012). Segundo 
Coelho (2013), esse fato apresenta como justificação o não à-vontade com a tecnologia por parte 
dos comerciantes e da dúvida relativamente ao fato dos benefícios das tecnologias justificarem o 
investimento feito nelas (entendendo que esta tecnologia é dispendiosa e insegura). Fernandes et 
al. (2000) exaltam também que as dificuldades de integração tecnológica, por parte de unidades 
comerciais tradicionais, estão maioritariamente associadas aos baixos níveis de qualificação 
escolar por parte dos empresários destes negócios, bem como a sua inserção em faixas etárias 
avançadas tornando-os relutantes à mudança e modernização da atividade.  

Outros fatores contributivos para o declínio do comércio de rua estão relacionados com o 
ambiente de crise económica e financeira destacando-se a diminuição do investimento público em 
novas obras e iniciativas e também às dificuldades no acesso a crédito por parte de particulares e 
empresas (Brito et al, 2018).  

Feita esta abordagem relativa a alguns dos possíveis fatores contributivos para o declínio 
do comércio de rua, segue-se a teorização sobre questões relativas às estratégias de revitalização 
do comércio de rua.  

                                                           
6
 Artigos descontinuados, design desatualizado, com defeito ou em segunda mão (Brito et al., 2018). 
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2.3 Estratégias de Revitalização do Comércio de Rua 

2.3.1 O conceito da revitalização e abordagens estratégicas 

 

O aparecimento da terminologia revitalização remonta para o pós-guerra, em 1945, com o 
desenvolvimento, por parte dos países ocidentais, de políticas sociais de reconstrução económica 
e social (Silva, 2015). Com o decorrer do tempo o conceito foi ganhando diferentes significados. 
Reportando a 1962, a UNESCO considerava a revitalização um conceito relativo a ações que 
tivessem como fundo a interrupção de um ciclo destrutivo de um espaço. Até então o termo 
revitalização apresentava um significado muito abrangente e pouco delimitado. Segundo Rubino 
(2009), só na Conferência de Nairobi de 1976 o termo ganhou mais clarificação conceptual ao ser 
apresentado como ação de salvaguarda abrangendo a identificação, proteção, conservação, 
restauração, reabilitação e manutenção de conjuntos históricos. Também Peixoto (2009) assume a 
revitalização como sinónimo de requalificação e reabilitação urbana, considerando serem termos 
usados em operações de natureza urbanística, arquitetónica e de intervenção no espaço público 
com o objetivo de revalorização das atividades económicas e culturais aí desenvolvidas.  

Na Carta de Lisboa, em 1995, a revitalização surge enquanto técnica da reabilitação 
urbana destinada a relançar o dinamismo económico e social de zonas em decadência. Segundo o 
Artigo 6º da Carta de Lisboa sobre reabilitação urbana integrada, “A melhoria das condições de 
vida, exige uma atuação que não se limita à função habitacional, mas, antes, deverá abranger 
igualmente o reforço das atividades culturais e sociais, bem como a dinamização das atividades 
económicas, com relevo especial para o comércio e o artesanato de proximidade.” 

Uma caracterização mais englobante apresenta a revitalização enquanto instrumento 
integrador de vários mecanismos e não apenas sinónimo de outros termos. Segundo vários 
autores, entre eles Tavares (2008) e Silva (2015), na revitalização confluem as dimensões da: 
renovação urbana, reabilitação, promoção urbana e requalificação. Cada um deles contribui para a 
definição do processo de revitalização como um todo: 

 Reabilitação: incidência sobre tecido edificado, tecido social e económico; envolve a 
habilitação e readaptação da funcionalidade urbana. 

 Requalificação: medidas de dinamização social e económica (melhoria de acessibilidades ou 
dotação de centralidade a uma área) 

 Promoção urbana: associada às esferas de marketing e comunicação de progressos. Permite 
dar visibilidade aos projetos bem como garantir a divulgação das ações para possibilitar o 
maior acompanhamento da população interessada. 

 Renovação urbana: processo de reconstrução podendo envolver a demolição de prédios 
antigos ou inadequados para a construção de habitações ou construções mais atualizadas 

Paralelamente às abordagens anteriormente exploradas, Peixoto (2009) aponta que a 
revitalização é uma prática fundamentalmente ideológica profundamente ligada à nostalgia de 
sociabilidade de tempos passado. Também Aguiar (2016) aponta que o conceito de vitalidade 
urbana pressupõe o entendimento do espaço enquanto entidade ativa. De facto, a própria palavra 
revitalização parte do pressuposto de um passado vital. A revitalização nasce então do cruzamento 
de três temporalidades: “Balançando entre a paixão pelo passado, o desencanto pelo presente e a 
confiança no futuro” (Peixoto, 2009, p.49). Esta insatisfação com o presente é consequência de 
uma obsolescência funcional, sendo esta condição reconvertível pela atribuição de usos e funções 
compatíveis e ajustadas às necessidades da sociedade contemporânea (Xavier, 2016). A 
adaptabilidade funcional é conseguida pela conservação e reabilitação do património bem como 
pela revitalização do setor comercial e dos serviços tradicionais; existe assim a valorização do local 
e manutenção da história e cultura locais (Xavier, 2016). Concordantemente, Peixoto (2009) 
assume que a revitalização parte de uma premissa de adaptação de funções mediante a realidade 
espacial, ou seja, manutenção de funções que se revelem apropriadas ao espaço e por outro lado 
incitar a criação de funções adaptadas caso as existentes não se revelem viáveis a longo prazo. 
Tiesdell et al.(1996) vão mais longe e fazem a destrinça entre diferentes tipos de abordagens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Demoli%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
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conducentes à revitalização urbana (Figura 7). Aquando da recuperação da vitalidade e vivacidade 
urbana, estes autores fazem a separação entre estratégias em dependência do foco sobre as 
quais estas recaem: turismo (“Tourism-led revitalization”), cultura (“Culture-led revitalization”), 
edificado (“Housing-led revitalization”) e comércio/indústria (“Industrial-led and commercial-led 
revitalization”). A abordagem destes autores toca, de certa forma, algumas das ideias que já 
teríamos previamente explorado, dando uma diferente roupagem à questão. De seguida falar-se-á 
brevemente sobre cada um destes pontos. 

As estratégias afetas ao turismo e cultura incentivam a exploração do legado histórico da 
região. Tanto o turismo como a cultura são usados como intermediário para o combate da 
obsolescência da imagem de um local. Essa premissa é conseguida pela introdução e salvaguarda 
de atividades económicos que tiram proveito do caráter histórico e características da zona (Tiesdell 
et al, 1996). No que concerne à “Housing-led” revitalization” parte-se do pressuposto de que o uso 
residencial tem grande tradução nas dinâmicas locais existentes. Segundo Tiesdell et al. (1996) as 
vivências quotidianas dos moradores são contribuições cruciais para a vitalidade de um bairro, 
induzindo aumento das preocupações relativas à sua manutenção. Nesse sentido, este tipo de 
revitalização traduz-se na atração da população pelo investimento na conservação e renovação do 
edificado. Por fim, a última abordagem abrange as atividades afetas ao comércio e/ou indústria 
(“Industrial-led and comercial-led revitalization”). Este tipo de estratégia decorre da necessidade de 
contrariar o cenário de obsolescência física, estrutural e funcional de certas estruturas comerciais 
ou industriais. O controlo do declínio económico destes espaços traz a si associado melhorias ao 
nível do espaço urbano. 

Independentemente da abordagem adotada existe uma base comum a todas: a 
revitalização é um processo com vista ao aumento da qualidade de vida populacional pela 
promoção e articulação das esferas económicas, sociais e/ou ambiente urbano. A urgência de 
efetivação de procedimentos de revitalização advém da necessidade de apoio aos setores 
imobiliário e da construção, dos imperativos de racionalidade económica, de melhoria da qualidade 
de vida, de sustentabilidade e da preservação do nosso património cultural e urbano. O objetivo 
passa pela valorização da cidade enquanto suporte físico da vida quotidiana do ser humano, mas 
também dinâmicas relativas á salvaguarda do meio ambiente e qualidade de vida (Moura, Dulce; 
Guerra, Isabel; Seixas, João; Freitas, Maria; 2006). Como explicitado na Figura 8, tenciona-se pela 
articulação e integração de recursos, aumentar a atratividade da localidade. Daí advirá maior 
satisfação por parte da comunidade local como também estimular-se-á a atração de novos fluxos 
de usuários (Xavier, 2016). A revitalização envolve uma intervenção complexa sendo por isso 
justificável a diferenciação nas várias esferas exploradas no esquema supracitado. Também na 
Carta de Lisboa é feita referência a este carácter englobante e multifacetado da revitalização; 
“Artigo 7º.: O conhecimento da realidade é fundamental para basear as opções, o que exige uma 
abordagem pluridisciplinar”. Dito isto, “A palavra de ordem é integrar: integrar dimensões de intervenção; 

integrar funções urbanas; integrar parceiros e recursos. Nesse contexto, a revitalização assenta na 
implementação de um processo de planeamento estratégico, capaz de reconhecer, manter e introduzir valores 
de forma cumulativa e sinergética. Isto é, intervém a médio e longo prazo, de forma relacional, assumindo e 

promovendo os vínculos entre territórios, atividades e pessoas.” (Moura et al. 2006, p.21). 
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Figura 7 - Abordagens e dinâmicas relativas à revitalização urbana. Fonte: Adaptado de Moura et al. (2006) e 
Tiesdell et al. (1996) 

 

Dada a complexidade e abrangência inerente à revitalização, as intervenções projetadas 
no âmbito da sua concretização devem promover o envolvimento e a participação (Figura 8).  

 

Figura 8 - Possível progressão de diferentes tipologias de medidas de revitalização. Fonte: Elaboração própria 
baseado em Dobson (2015) 
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O objetivo passa por atingir um sistema de retroalimentação positiva no qual a adoção de 
medidas de revitalização tem consequências nos comportamentos dos atores que ao se sentirem 
inerentes a esta esfera de revitalização se veem mais rapidamente obrigados a corresponder no 
que diz respeito ao acompanhamento dos postulados nas estratégias adotadas (Dobson, 2015). 
Enfatizar, portanto, a necessidade de reflexão do foco das estratégias de revitalização a adotar. 
Para uma maior perpetuação temporal e seguimento das estratégias de revitalização, mais do que 
medidas estratégicas isoladas é necessário que se criem motores capazes de gerar empatia e 
interesse para o público-alvo. A aceitação pública será o derradeiro teste do sucesso/insucesso de 
um plano de revitalização. Nesse sentido é essencial catalisar o contexto do local a revitalizar para 
que o plano de revitalização seja feito à luz das suas envolvências. 

2.3.2 Estratégias de revitalização comercial: Visão Internacional 

 

O declínio das cidades e perda de vitalidade comercial é um problema que não conhece 
fronteiras. Das principais estratégias implementadas pelos Estados Unidos da América salientam-
se, como referido por Balsas (2015), a criação dos “Business Improvement Districts” BIDs, ou 
Áreas de Desenvolvimento Económico, e a implementação do “The Main Street Program”, ou o 
Programa da Rua Central.  

No contexto da revitalização do centro urbano nos Estados Unidos é incontornável referir o 
impacto positivo das BIDs. As BIDs resultam do estabelecimento de parcerias público-privadas 
como modo de financiamento de projetos que visam o acréscimo de valor no ambiente urbano e 
comercial construído (Grunwell e SteveHa, 2014). O objetivo das BIDs passa pela harmonização 
da gestão urbana de um local e respetiva promoção enquanto destino turístico (Grunwell e 
SteveHa, 2014). Estando intrinsecamente relacionado não só aos atores locais como também às 
peculiaridades da zona, o tipo de atuação associado às BIDs varia consoante o contexto em que 
se integra o espaço urbano a ele afeto. Assim, sob o governamento da cidade, os BIDs são geridos 
por organizações privadas, compostas por elementos interessados (empresários, proprietários de 
espaços…), cabendo ao município a coleta de receita e posterior remetimento para serviços e 
projetos apoiados pelos proprietários (Grunwell e SteveHa, 2014). 

Paralelamente ao BIDs destacam-se outros tipos de projetos de gestão e revitalização do 
comércio nos centros urbanos. A esse respeito destacamos: “Community Development 
Corporations” (CDCs), “Merchant´s Associations” e “Enterprise Zone”. As CDCs são parcerias 
público-privadas financiadas geralmente pelo governo municipal e doações. Este projeto visa, 
através da aquisição de terrenos, demolições de edifícios e/ou melhoramentos locais, aumentar a 
atração para instalação de novos negócios (DVRPC, 2013). O foco do “Merchant´s Associations” 
passa pela criação de eventos e publicitação local, ao passo que o “Enterprise Zone” resulta da 
criação de incentivos por parte do estado para a alocação de negócios (podendo incluir a isenção 
de imposto sobre vendas do estado ou isenção fiscal) (DVRPC, 2013). 

Da experiência da revitalização do comércio dos Estados Unidos da América extrai-se 
também a importância da articulação dos aspetos económicos, sociais, culturais e espaciais da 
cidade (URBED, 1994). No “The Main Street Program” existem quatro grupos de ações sobre o 
qual se estruturam os programas: organização, promoção, design e restruturação económica 
(URBED, 1994). A “Organização” traduz-se na criação de consensos e cooperação entre os atores 
envolvidos no objeto a revitalizar. A “Promoção” diz respeito à criação de uma imagem única que 
atraia pessoas. O “Design” encontra-se associado às melhorias relativas ao aspeto físico da 
cidade. Por fim, a “Restruturação económica” significa o reforço e diversificação da economia no 
centro urbano. Da articulação concertada destas quatro esferas nasce o “The Main Street Program” 
que tem como objetivo a revitalização da cidade pelo recurso à valorização do carácter histórico da 
cidade (DVRPC, 2013).  

Também nos países da Europa existia a consciência do despoletar de problemas de 
integração espacial, económica e social com tradução na segregação e degradação do comércio 
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nos centros urbanos. Nesse sentido a União Europeia procedeu à definição de políticas e diretivas, 
orientadas para o planeamento urbano e regional, para enfrentar/impedir a disseminação destas 
disparidades estruturais. Ataíde e Silva (2015) exaltam alguns momentos importantes: 

 Carta de Leipzig (2007): modelo de políticas urbanas para a Europa do século XXI assente 
na ideologia de que o futuro da integração europeia passa pelo investimento no modo 
como se definem as cidades 

 Declaração de Toledo (2010): instituída no sentido de se atingir maior competitividade 
económica, atratividade, eficiência, coesão, integração social e melhoria da qualidade dos 
cidadãos da Europa. 

 Estratégia “UE 2020”: assenta na transformação da União Europeia tendo por base uma 
economia mais eficiente baseada no conhecimento, inovação, correta gestão dos recursos 
e defesa de ideais de coesão social e territorial.  

 No contexto europeu é igualmente importante destacar alguns mecanismos estratégicos 
que têm sido implementados. Nesse sentido destaca-se os “Town Centre Management Schemes” 
(TCM) e o “Place branding”  

 O TCM tem como foco a resposta à concorrência decorrente do aparecimento de grandes 
superfícies periféricas. Este programa constitui uma resposta às forças competitivas pelo 
desenvolvimento, gestão e promoção, por ambos os setores publico e privado, do comércio de rua 
nas áreas urbanas centrais (Coca-Stefaniak, 2014). No entanto é uma abordagem estratégica que 
não se prende só ao setor do comércio envolvendo também áreas como o desenvolvimento 
sustentável, regeneração urbana e envolvimento por parte da comunidade (Coca-Stefaniak, 2014). 
Como se pode constatar no Anexo 1 (A1), a estrutura deste tipo de abordagem não é linear 
implicando a concertação de vários atores e setores. Este tipo de prática teve adesão de inúmeros 
países Europeus como por exemplo Espanha, Alemanha, França e Itália. Posteriormente contou 
com a adesão de muitos outros. 

 Ao invés do TCM (que surge primariamente como resposta à concorrência comercial de 
grandes superfícies), abordagens como “Place branding” aparecem com um foco distinto. O “Place 
branding”, também correntemente apresentado como sinónimo de “Place image” ou “Place 
reputation”, é uma abordagem estratégica com foco na imagem do local tendo por objetivo o 
aumento do turismo, investimento externo e oportunidades de negócio (Foroudi et al. 2016) 
Pretende, pelo desenvolvimento de uma imagem única e distinta do local, atrair potenciais 
stakeholders que invistam na cidade.  

Em países como Alemanha, Holanda e Áustria as duas abordagens anteriormente 
exploradas, “Place Branding” e “Town Centre Management”, são conglutinadas resultando num 
marketing e gestão da cidade vocacionado para o turismo (Coca-Stefaniak, 2014).  

Para finalizar importa reforçar a importância do foro das estratégias, mas também a 
concertação entre fundos e atores envolvidos. Nesse sentido, em muitas das intervenções 
internacionais existe a preocupação em fazer a conciliação da abordagem do espaço físico 
(criação e manutenção de espaços atrativos e vitais) com uma boa abordagem organizacional 
(aspetos associados à gestão de estratégias, financiamento e a sua promoção) (Balsas, 2015). 

 

2.3.3 Estratégias de revitalização comercial em Portugal 

  

O comércio de proximidade em Portugal conhece diferentes momentos, de acordo com as 
decisões de foro político, económico e social que são definidas e adotadas. O papel que os 
distintos atores assumem em tal processo, necessariamente integrado e integrador, é crucial para 
os cenários possíveis do comércio de rua (Barreta, 2012).  
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Na perspetiva de Cachinho e Salgueiro (2016), a política de desenvolvimento do comércio 
em Portugal passou por vários momentos, sendo possível fazer a sua segmentação em três 
instâncias temporais: 

 Período compreendido entre os anos 1960-1980. Este período é dominado pela passividade 
perante o comércio em Portugal 

 Período compreendido entre os anos 1980-1999. Depois da passividade, surge uma fase 
reativa face à atividade comercial. 

 Período a partir do ano 2000. Por fim uma fase categorizada como “ativa” face ao 
desenvolvimento do comércio em Portugal 

 Até 1980 o comércio foi tratado como atividade de importância reduzida (Fernandes et al., 
2000). Era uma atividade caracterizada pela presença de pequenos comerciantes localizados 
maioritariamente nas áreas centrais e de bairro, onde a preocupação legislativa passava pelo 
exercício da atividade comercial (Cachinho e Salgueiro, 2016). Apenas com o despoletar do 
desenvolvimento periférico da cidade (decorrente do aparecimento de centros comerciais) e da 
perda de atratividade do centro urbano, é que a relevância dada ao comércio começou a ganhar 
maior proporção (Porfírio, 2013) 

Mediante o continuado declínio do comércio de rua (decorrentes de alguns dos fatores 
enunciados no capítulo 2.2), a sua tentativa de reversão em Portugal é feita, maioritariamente 
segundo dois tipos de ações. Por um lado através de via legislativa, e por outro pelo recurso à 
implementação de programas de urbanismo comercial (Porfírio, 2013). De seguida proceder-se-á à 
sua explanação. 

 Relativamente ao impacto no comércio de proximidade causado pelo aparecimento de 
grandes superfícies, Balsas (2015) defende que os diferentes formatos devem coexistir por 
oferecerem benefícios distintos para a população. No entanto, esta coexistência de diversos 
formatos comercias pressupõe que sejam asseguradas condições de livre concorrência e 
salvaguarda dos direitos dos operadores de menor dimensão. Nesse sentido, Guimarães (2016) 
destaca a introdução, em Portugal (1989), da obrigatoriedade da autorização prévia para os 
estabelecimentos e conjuntos comerciais de maior dimensão. Paralelamente a isso, a regulação 
dos horários de funcionamento também foi adotada como medida de controle da proliferação de 
grandes unidades. Foi estabelecida, em 1995, a limitações ao horário de funcionamento das 
grandes superfícies aos domingos limitando o número de horas que estavam abertos ao público 
(Guimarães, 2016).  

Até aqui o que se observava era a tomada de medidas legislativas reativas. Eram medidas 
que, pela aplicação de legislação, tentavam prevenir, controlar e regular o cenário de proliferação 
de novos empreendimentos (Chamusca e Fernandes, 2012). Acompanhando as medidas 
mencionadas existiu a necessidade de as fazer acompanhar de programas estratégicos. 
Passamos assim para o segundo grupo de ações de revitalização do comércio. 

Tendo como premissa a revitalização do tecido empresarial e modernização do comércio, 
o primeiro sistema de incentivos com ocorrência em Portugal é o SIMC (Sistema de incentivos à 
Modernização do Comércio). Este sistema é inovador em Portugal por facultar o acesso a apoios 
comunitários às PME´s tendo como objetivo “o seu redimensionamento, reconversão, inovação 
técnica e administrativa ou a criação de formas de cooperação empresariais” (Barreta, 2012, p.27). 

  Decorrente da valorização da importância do comércio de rua enquanto promotor 
económico, este sector de atividade tende a ser visto como importante eixo estratégico da cidade. 
Também a consciencialização do comércio enquanto elemento chave da vivência urbana fez com 
que os diferentes níveis de governo em Portugal tenham juntado esforços com as entidades 
particulares afetas ao comércio para a canalização de fundos da União Europeia (Balsas, 2015). 
Esses fundos revertiam para a modernização do comércio e revitalização de áreas comerciais. 
Nesse âmbito surgem projetos especiais de urbanismo comercial associados a programas como 
PROCOM e URBCOM. Estes programas incitam a modernização do tecido económico e estimulam 
a dinamização comercial pelo: 
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 Estímulo da cooperação empresarial 

 Incentivo para a inovação 

 Criação de valor acrescentado  

 Promoção de prática de gestão atualizada e inserção de tecnologias ao dispor do setor 
comercial 

 No âmbito da implementação do PROCOM E URBCOM importa falar sobre o conceito de 
Centro Comercial Aberto (CCA). Até o ano 2009, foram criados CCA´s em aproximadamente 200 
cidades portuguesas, cerca de 150 com o programa PROCOM e 50 com o programa URBCOM 
(Grunert e Silva, 2011). Em Portugal, à semelhança de algumas cidades internacionais referidas no 
capítulo anterior, o conceito de CCA tem sido um importante modo de revitalização do comércio 
nos centros das cidades. Segundo constatado por Barreta (2012, p.61), a importância urbanística 
dos projetos URBCOM e PROCOM advém do fato de em ambos ser concretizada a articulação 
entre: “conjugação integrada (intervenção na estrutura edificada e no espaço público envolvente), 

cumplicidade sectorial (indispensável sintonia e interdependência entre os sectores privado, público e 
associativo) e convergência urbana (o objetivo concretiza-se pelas intervenções na estrutura física (…) e 
gestão dos estabelecimentos, formação de comerciantes e funcionários) ”.  

Se outrora o planeamento urbano tinha como principal preocupação a gestão do solo e a 
questão espacial/forma da cidade, essa lógica tem vindo a alterar-se dando-se importância à 
adoção de soluções integradas de requalificação urbana que articulem os aspetos físicos, sociais e 
o desenvolvimento económico (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d.). Tanto o 
URBCOM como o PROCOM vêm dar uma resposta mais efetiva

7
 aos novos desafios do 

planeamento.  

A par dos programas atrás mencionados é importante considerar que o ciclo de vida das 
empresas contempla diferentes fases com necessidades específicas, que importa serem 
considerados de forma autónoma. Nesse sentido o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação

8
 (IAPMEI) intervém ao nível da “promoção de estratégias de capitalização 

nas empresas, impulsionando o acesso das empresas ao financiamento e à capitalização ao longo 
do seu ciclo de vida, e que continue também a atuar ao nível da transmissão e da revitalização 
empresariais” (IAPMEI, 2018). Destacam-se na tabela seguinte, alguns dos instrumentos usados 
no sentido da prossecução do pressuposto apresentado. 

 

Tabela 2 - Alguns Instrumentos de incentivos e financiamento ao investimento Fonte: Elaboração própria 
tendo por base informação recolhidas nos sites www.iapmei.pt e www.dualup.pt 

Incentivos e Financiamento ao Investimento 

Instrumento Tipo Descrição sumária 

Comércio Investe 
(Antigo Modcom) 

In
c
e
n
ti
v
o
 

Sistema de incentivos direcionados a PME’s do setor do comércio e a Associações que 
promovam o comércio nos centros urbanos. 
Este sistema pode ser solicitado individualmente (pelas PME’s que visem a modernização e 
atualização da oferta prestada ao público) ou conjuntamente (através de associações de 
comércio que almejem a valorização, dinamização e promoção do espaço urbano onde 
estão inseridos) 

                                                           
7
 Tendo como comparação o que até então tinha sido implementado em Portugal no contexto da revitalização 

comercial 
8
 A IAPMEI consiste num organismo público de apoio às micro, pequenas e médias empresas dos sectores 

industrial, comercial, de serviços e construção. Foi criado em 1975 através do Decreto-Lei n.º 51/75. 
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Incentivos e Financiamento ao Investimento 

Instrumento Tipo Descrição sumária 

Benefícios Fiscais 

In
c
e
n
ti
v
o
 

A este instrumento podem ter acesso novos projetos que demonstrem preencher um dos 
seguintes critérios: 

 “Sejam relevantes para o desenvolvimento estratégico da economia nacional”. 

 “Sejam relevantes para a redução de assimetrias regionais” 

 “Contribuam para (…) a melhoria do ambiente ou para o reforço da competitividade e 
da eficiência produtiva” 

Os benefícios fiscais são: crédito de imposto a deduzir no IRC, isenção ou redução de IMI e 
isenção do imposto do Selo. 

Financiament
o para PME 

Linhas de 
Crédito 

F
in

a
n
c
ia
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O objetivo passa por “melhorar as condições de financiamento e facilitar o acesso das 
PME´s ao crédito bancário, através do recurso aos mecanismos de garantia do Sistema 
Nacional de Garantia Mútua”. 
Das várias linhas de crédito existentes destaca-se, a título exemplificativo, o IFRRU 2020 
(Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas). Este instrumento 
apoia investimentos ao nível da reabilitação de edifícios com mais de 30 anos, reabilitação 
de espaços e unidades abandonadas e ainda intervenções em edifícios de habitação social. 

Capital 
de Risco 

Constitui um meio de financiamento temporário através do recurso a capitais próprios. 
Pode ser aplicada pelas PME´s que procurem a expansão, modernização, diversificação e 
redimensionamento do negócio. 

Business 
Angels 

Investimento de capital, conhecimentos ou experiência (por parte de investidores 
individuais/informais) em projetos que se encontrem em início de atividade ou em fase crítica 
de crescimento. 

Garantia 
Mútua 

Sistema de prestação de garantias para facilitar a obtenção de crédito e desenvolvimento 
empresarial nos sectores de actividade.  

Portugal 2020 

In
c
e
n
ti
v
o
 

Incentivo não reembolsável tendo por objetivo a qualificação organizacional através da 
aplicação de novos métodos e processos organizacionais e incremento da flexibilidade e 
capacidade de resposta no mercado global 

 

Quanto aos programas estratégicos de revitalização comercial, apesar de ser fundamental 
a existência de vários programas e iniciativas que estimulem a revitalização comercial, o que se 
revela na prática é que existe desarticulação entre eles, não funcionando, como seria de esperar, 
em uníssono, quando os objetivos revertem para a mesma finalidade: “Programas de Apoio, que 
poderiam e deveriam ser complementares acabam por se traduzir em diversas intervenções nos 
espaços comerciais (…) e no espaço público (…), cada uma das quais com timings próprios e 
raras vezes coincidentes, não existindo uma preocupação a nível da Administração Central de 
gestão e coordenação da aplicação dos fundos disponibilizados, de forma até a tirar o melhor 
partido dessa aplicação de fundos públicos” (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d., 
p.11). Carece a adoção de um modelo que faça uma correta articulação de políticas para se 
otimizarem resultados. A falta de preocupação na gestão e articulação destes diferentes 
mecanismos leva a redundâncias programáticas que impedem o alcance ótimo que se poderia 
obter caso se atuasse de uma forma sinergética para o mesmo fim. 

Paralelamente ao descrito anteriormente, alguns projetos aplicados em Portugal 
apresentaram certas limitações associadas à baixa adesão por parte dos comerciantes locais e a 
dificuldades de coordenação na sua implementação (Balsas, 2015). O mesmo autor refere a 
existência de uma certa passividade e dependência dos subsídios e intervenções pública por parte 
dos atores urbanos. Relembrando o que havíamos coletado no capítulo 2.3.2 em relação às 
práticas estratégicas, concluímos que nelas existia preocupação relativamente à concertação de 
uma abordagem física com uma abordagem organizacional. Contrariamente ao que aí se passa, 
em Portugal existem lacunas em relação a este segundo ponto. Consequentemente, muitas vezes 
isso manifesta-se na limitação do sucesso de projetos e programas aplicados no passado. É 
importante que seja dada o devido valor ao comércio de rua e a todas as suas potencialidades, 
sendo para isso necessário a existência de uma gestão integrada através da adoção de soluções 
integradas e sistemas de parcerias sólidas (Silva, 2015). 
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2.3.4 Ações estratégicas de revitalização do Comércio de Rua 

 

A consciência das fragilidades subjacentes à esfera comercial da cidade, faz com que seja 
necessário encarar o problema tomando ações que viabilizem a criação de novas narrativas para a 
cidade. Segundo Dobson (2015), é necessário pensar no espaço urbano e seus recursos como partes 
“comuns” dos quais todos beneficiamos e pelos quais compartilhamos responsabilidade. Deve-se 
tirar partido das características do comércio enquanto elemento contributivo para a definição da 
identidade de um local bem como da imagem global de dada região (Fernandes et al., 2000). 

Nesse sentido Barreta (2012, p.78) considera que a valorização do espaço urbano pode 
ser conseguida mediante três tipos de intervenções, sendo elas: 

 “(…) um projeto urbanístico integrado de arranjo dos espaços públicos do centro da urbe 
(pavimentos, ajardinamento e arborização, mobiliário urbano, intervenções nas fachadas 
comerciais) (…)” 

 “(…) a concretização de um projeto de vulto no centro da urbe (centro de congressos, novas 
ruas pedonais, monumentos / obras arquitetónicas de referência (…)” 

 “(…) maior / melhor dotação de estacionamento (…)” 

O rumo das ações de revitalização pode ter implicações diretas na organização e 
qualificação do espaço urbano, com repercussões em setores como: reabilitação de espaços 
públicos, habitação, sistemas de mobilidade, dinamização cultural e turismo (União de Associações 
do Comércio e Serviços, n.d.). Paralelamente há que responder a princípios básicos da vida em 
sociedade dos quais o Urban and Economic Development Group (URBED, 1994) destacam a 
preocupação com higienização das ruas e a garantia da implementação de ações para 
prevenir/responder ao crime. Na revitalização do comércio de rua outro aspeto importante a ter em 
conta diz respeito às acessibilidades. Nesse sentido o URBED (1994) destaca a importância da 
existência de um bom abastecimento de transportes públicos e respetivos interfaces, priorização 
do peão, implementação de medidas de acalmia de trânsito e a existência de parques 
estacionamentos convenientes e seguros. 

 Para além de locais concretizados para a supressão de necessidades materiais, é 
importante reforçar, nos espaços de comércio de rua, as características que os tornam aprazíveis 
para o estabelecimento de dinâmicas sociais. Assim, os espaços comerciais transladem a esfera 
de espaço de compra e venda de mercadoria, passando o seu sucesso económico a estar 
relacionado ao imaginário e às experiências que propiciam ao consumidor (Fernandes et al., 2000). 
Nesse seguimento, um dos focos das estratégias de revitalização comercial pode passar pelo 
investimento na diferenciação da experiência comercial, “(…)investindo na mise-en-scène dos objetos, 

na teatralidade e na simulação do ambiente material construído, exploram o imaginário dos consumidores e 

lhes proporcionam autênticas experiências de vida (…)”(Fernandes et al, 2000, p.15). Partido deste 
conceito explorado por Fernandes et al. (2000), são criadas condições onde não só são vendidos 
produtos, como o próprio espaço urbano se transforma numa mercadoria ao propiciar uma 
experiência com características singulares a quem o visita. Os mesmos autores afirmam que, 
estando a oferta limitada a uma certa estandardização, as estratégias de revitalização comercial 
deverão passar pelo investimento na “composição que é possível obter por via dos ingredientes 
específicos do local: espaço urbano, vida local, culturas e subculturas, tradições comerciais (…)”. 
Partindo deste pressuposto, em paralelo com as intervenções no espaço urbano mencionadas 
previamente, a revitalização comercial também tem de ser acompanhada pela atuação interna ao 
nível dos espaços comerciais. Posto isto, se por um lado a arquitetura de todos os elementos 
construídos e constituintes do espaço são elementos que podem contribuir para a atração dos 
transeuntes, também a fachada dos edifícios e a montra apelativa são importantes chamativos 
para os que aí circulam (Mezes et al, n.d, p.27). Segundo os mesmos autores, “A montra é o 
primeiro vendedor de qualquer estabelecimento comercial”. Este elemento tem por missão atrair o 
cliente, mas ao mesmo tempo, se tomarmos como referência o conjunto continuado de montras 
pertencentes a um eixo comercial, estas imprimem uma determinada personalidade ao espaço 
urbano. Dada a sua relevância quer para o estabelecimento comercial quer para o conjunto do eixo 
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comercial em que está inserida, importa que sejam tomadas ações no sentido da sua valorização. 
Como referencial de análise, os autores Mezes et al. (n.d.) consideram que a montra deve ser 
convidativa e pensada de forma criteriosa, devendo ser feita a rotatividade dos artigos expostos 
preferencialmente de três em três semanas de forma evitar o cansaço visual. Paralelamente a esta 
ação a aposta em técnicas de vitrinismo também pode passar por uma solução estratégica. 

As ações estratégicas não se cingem ao aspeto da montra envolvendo também aspetos 
internos do estabelecimento. Batalhão et al. (2014) vêem a revitalização como processo que traz 
uma nova roupagem, focando-se na modernização dos espaços. Para estes autores a 
modernização é tida como um conjunto de práticas e técnicas que visam melhorias na 
racionalização e organização do trabalho. Para além disso a modernização engloba mudanças ao 
nível das dinâmicas sociais, dos estilos e formas de vida, das formas de participação, das 
conceções de realidade e das normas cognitivas (Batalhão et al, 2014). A inclusão de tecnologia 
virá provisionar novas oportunidades competitivas, particularmente para pequenas e médias 
empresas, que procuram acompanhar ou ampliar a sua participação no mercado (Coelho, 2013). A 
par da globalização e competitividade crescente, os retalhistas têm de aumentar a sua proposta de 
valor neste meio e ajustá-la de acordo com o seu público-alvo (Pereira, 2014).Nesse sentido a 
internet assume-se como suporte possibilitador de um contato inovador e eficiente entre clientes e 
fornecedores (Pereira, 2014) .Para o comerciante, “o comércio online potência as vendas globais, 
funcionando como um canal complementar da sua estratégia comercial e servindo de gerador de 
tráfego às lojas físicas.” (Cushman&Wakefield, 2018, p.10). Assim, idealmente procura-se 
encontrar um equilíbrio entre as vendas online e por outro lado, a loja física enquanto canal de 
construção da imagem da marca e fidelização do cliente (Cushman&Wakefield, 2018). 

A atuação dos pequenos comerciantes muitas vezes fica condicionada pela concorrência 
dos grandes espaços que utilizam critérios de preços só possíveis numa lógica de elevada 
dimensão da oferta e elevadas taxas de escoamento do produto (Brito et al., 2018). Porém, tais 
constrangimentos não disseminam a possibilidade do comércio de rua oferecer resposta 
competitiva; desse modo as PME devem posicionar-se face à concorrência pela aposta numa 
oferta diferencial, qualidade de serviço, especialização e proximidade do consumidor (Brito et al, 
2018). Assim, uma área determinante para as estratégias de revitalização passa pelo Investimento 
na formação; “Uma área determinante da análise da competitividade sectorial que tem efeito na imagem e 

na produtividade do sector prende-se com a qualificação dos recursos humanos que permanecem como um 

ponto particularmente crítico, sobretudo nas empreses de pequena dimensão”(Fernandes et al, 2000). Nesse 
sentido há que referir a importância das ações de apoio e assistência técnica às Pequenas e 
Médias Empresas (PME) quer na qualificação de recursos humanos quer nos apoios à 
modernização do espaço e serviços.  

Para além das já referidas ações estratégicas também Fischer (2014, p.61) faz a distinção 
de três tipos de abordagens: 

 “(…) revitalização de espaços comerciais devolutos, como estratégia de fomentação de 
clusters criativos, que tendem a potenciar a longo prazo a implantação de novos 
projetos e a contagiar a envolvente comercial existente” 

 “(…) recuperação das vivências que o antigo fulgor comercial proporcionava, visando a 
partilha dessa experiência perante os termos atuais” 

 “(…) conceção de novas abordagens comerciais, fruto do perfil do consumidor atual que por 
sua vez, encontra-se cada vez mais preponderante em relação às suas escolhas”  

Relativamente ao primeiro tópico desta abordagem, este pressupõe uma estratégia que 
passa pela utilização de uma fragilidade e sua conversão numa força e mais-valia para o local. O 
despreparo, conservadorismo, problemas de propriedade e resistência às mudanças, reflete-se na 
deterioração da imagem do estabelecimento e também do ambiente urbano (Vargas, 2000).Assim, 
a degradação continuada do imobiliário, que afeta negativamente a vitalidade da cidade pelo 
aspeto pouco convidativo que gera, é aqui encarada como alvo da revitalização. A valorização de 
espaços devolutos, através de uma ocupação alternativa e dinamização de atividades aí 
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instaladas, é o objetivo central sendo que acarreta implicações que transcendem a área do edifício, 
tendo reflexos também nas áreas circundantes.  

O segundo eixo de análise exalta a necessidade da articulação da ideia da atração ao local 
com a importância da manutenção do legado histórico e cultural. Este conceito reporta a 
considerações tecidas por Narasimhan (2014) no âmbito de uma conferência TED x Talk sobre um 
problema recorrente com o qual as cidades lidam atualmente: “Urban Amnesia”. Esta patologia é 
descrita pelo autor como sendo o esquecimento daquilo que as cidades deveriam ser. Por sermos 
os responsáveis pela deterioração da cidade, muitas vezes induzimos um voluntário esquecimento 
do que a cidade foi, daquilo em que ela se tornou e daquilo que ela será no futuro. Posto isto a 
estratégia de revitalização comercial teorizada por Narasimhan (2014) parte do pressuposto de que 
a experiência urbana resulta da articulação de três conceitos: Tempo, Memória e Imaginação. 
Cada cidade tem as suas particularidades que a tornam distintas das demais; singularidades estas 
que vivem condicionadas pela noção de respeito pela história do local. Assim, como representado 
esquematicamente na Figura 9, os eixos estratégicos adotados pelo autor num plano estratégico 
de revitalização comercial devem jogar com o fator tempo: no presente imaginar um futuro que 
respeite a memória do passado. Esta postura leva à potencialização daquilo que de forte e 
diferenciador o local tem para oferecer. 

 

 

  

 

 

 

Figura 9 - Diretiva estratégica de revitalização comercial.  

 Batalhão et al. (2014), constatam a existência de uma ligação direta entre as antigas 
estruturas físicas de determinado eixo e a sua identidade. No entanto, a articulação destas três 
diretrizes (memória, tempo e imaginação) não é uma tarefa linear. Segundo os princípios 
elementares do capitalismo é necessário fazer a renovação dos espaços, podendo isso entrar em 
conflito com a resistência cultural existente e a subjetividade da experiência individual. Assim 
sendo, para Batalhão et al. (2014) a questão trata-se sobre como se aborda a problemática, 
podendo ser encarada como perda de identidade pelas exigências econômicas do capitalismo ou 
encarada como uma ressignificação da antiga identidade do local.  

Por fim, o terceiro tópico relaciona a necessidade de ajustamento da oferta em 
dependência da procura. Este ponto passa pela constatação de que a chave do sucesso do 
comércio passa por perceber o consumidor (Verhoef, Peter; Katherine, Lemon; A., Parasuraman; 
Anne, Roggeveen; Michael, Tsiros; Leonard, Schlesinger; 2009). Também Fernandes et al. (2000) 
defendem que o conhecimento dos clientes e tendências de consumo são essenciais. Nesse 
sentido, para Verhoef et al. (2009, p.2), a base de sustentação deste tipo de revitalização é a 
caracterização e melhoria da experiência sentida pelo cliente. A importância da satisfação do 
potencial comprador é tão importante que, na ótica do cliente, a variável preço passa muitas vezes 
a ficar em segundo plano se compensada pelo atendimento, assistência e serviços de entrega 
adicionais (Mezes et al, 2018). Segundo Mezes et al. (2018), entre os mecanismos de fidelização 
do cliente destacam-se: a aposta na satisfação do cliente, o estabelecimento de uma relação 
intimista entre vendedor e cliente e a criação de uma marca sólida e credível. Já Kotler et al. (2012) 
afirmavam que a criação de uma boa relação com os clientes faz com que eles próprios sejam a 
publicidade do estabelecimento. Os estabelecimentos devem garantir por um lado o bem-estar dos 
funcionários que aí desempenham as suas funções e por outro, gerar um ambiente agradável e 
convidativo para os clientes. Mezes et al. (2018) consideram que a preocupação com estes 
aspetos surge como resposta às exigências impostas pelo cliente atual e à alteração da filosofia 

TEMPO  Passado  Futuro 

                  Presente 

 Momento de ação: articulação do legado do 

passado com as potencialidades do futuro 

 Memória  Imaginação 
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empresarial; é necessário responder a esta nova demanda através da oferta constante de mais-
valias no serviço prestado ao cliente. 

Associada à satisfação do cliente, a introdução de tecnologias no setor abre perspetivas de 
transformações a vários níveis. A evolução comercial caminha no sentido da quebra com o 
estabelecido numa busca de soluções inovadoras que se traduzam em ganhos sociais e 
económicos. Nesse sentido as estratégias de revitalização do comércio de rua podem partir do 
aproveitamento do que de bom decorreu da liberalização do comércio (Campos e Canavezes, 
2007). No comércio de rua, esta inclusão pode ser concretizada na organização e estrutura do 
negócio, na racionalização de recursos e possibilidade de alargamento do mercado de atuação 
(Barreta, 2012). O dilema que se poe ao comércio de proximidade consiste no fato da inclusão 
tecnológica no setor entrar em contraposição com a postura conservadora pouco permeável às 
formas eletrónicas de comércio, consideradas inseguras, artificiais e não coadunantes com os 
valores socioculturais do ato da compra. Assim, teme-se que convicções como a importância 
atribuída ao estabelecimento físico, o contato direto com o cliente, o atendimento personalizado e o 
conhecimento real do cliente passem, de certo modo, para segundo plano (Barreta, 2012). 

Para finalizar, na escolha de abordagem estratégica a aplicar tem de haver ponderação 
decorrente da constatação de que cada lugar tem limites para as modificações a que podem ser 
sujeitos, quer em relação à sua estrutura quer em relação à própria ordem moral da cidade (Xavier, 
2016). Para Rubino (2009), as estratégias de revitalização devem reforçar a significação cultural 
das localidades e zonas circundantes, tem por isso de existir compatibilidade com o contexto 
económico e social, urbano e regional onde estão inseridas. Já segundo Barreta (2012) num plano 
de revitalização, ao invés de se escolher um cenário em detrimento de outros, deve-se antes 
elencar vias e possibilidades face à realidade observável do comércio de proximidade. De seguida 
é apresentada de forma sumária as ações de revitalização mencionadas ao longo deste 
subcapítulo. 

 

Tabela 3 - Ações contributivas para a revitalização do comércio de rua.  

Sumarização de ações contributivas para a revitalização do comércio de rua 

Arranjo dos espaços públicos do centro da cidade(pavimentos, ajardinamento e arborização, mobiliário urbano, 
intervenções nas fachadas comerciais) 

Concretização de um projeto com notabilidade no centro da cidade 

Maior / melhor dotação de estacionamento 

Medidas de higienização do espaço urbano 

Ações de promoção de segurança 

Promoção de boa acessibilidade em transportes públicos 

Eficiente concertação entre diferentes modalidades de transporte público 

Priorização do peão e implementação de medidas de acalmia de tráfego 

Reabilitação de espaços públicos e edifícios 

Dinamização da cultura e turismo 

Diferenciação da experiência comercial 

Aposta na atratividade das montras 

Modernização interna dos espaços comerciais 

Oferta diferencial, qualidade de serviço, especialização e proximidade do consumidor 

Qualificação dos recursos humanos 

Ocupação de espaços comerciais devolutos 

Recuperação das vivências passadas perante os termos atuais 

Adequação da oferta à procura 

Melhorias na organização e estruturação interna do negócio/ racionalização de recursos 
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3. Metodologia 

 

A escolha metodológica deve ser ponderada mediante os objetivos do trabalho de 
investigação. Segundo Quivy e Campenhouot (1992), a linhagem metodológica a adotar deve 
adequar-se aos recursos que o investigador dispõe e objetivos a que pretende responder. Assim, o 
trabalho de pesquisa da presente dissertação encontra-se estruturado em três partes. 

1. Definição da zona de estudo (resposta à pergunta “Onde?”) 
2. Definição das variáveis a analisar (resposta à pergunta “O Quê?”) 
3. Caracterização dos métodos de recolha de informação (resposta à pergunta “Como?”) 

 

 

3.1 Caso de estudo: Avenida de Roma (Onde?) 

 

Partindo do objetivo previamente estabelecido, pretende-se estudar o caso de uma zona 
comercial que, por adoção de estratégias de revitalização, tenha recuperado a atratividade outrora 
perdida. A zona a selecionar terá de ter passado por picos distintos de evolução, onde se tenha 
superado um cenário de queda de afluência e consequente desertificação. 

A Avenida de Roma para além de ser um troço com uma marcada história comercial 
associada, está também atualmente inserida num enquadramento espacial em que se verifica 
revitalização de zonas vizinhas. Esta avenida é um espaço de referência e de prestígio no centro 
de Lisboa que outrora experienciou declínio de procura (União de Associações do Comércio e 
Serviços, n.d.). Parece adequado pensar nesta área e nas estratégias que aqui foram aplicadas 
para a recuperação da atratividade que caracteriza atualmente esta zona.  

A Avenida de Roma foi planeada durante o Estado Novo, sob o sistema de controlo 
processual exercido pela Câmara. Os projetos dos edifícios eram elaborados segundo a aplicação 
de normas e pressupostos do Regulamento Geral da Construção Urbana e posteriormente 
submetidos à apreciação do Serviço de Arquitetura da Câmara Municipal (Coelho, 2015). Este 
controlo camarário traduziu-se na inovação em termos de composição e condições habitacionais 
deste eixo urbano no seio de Lisboa. Os edifícios existentes na Avenida foram projetados para 
desempenhar função mista: habitacional e uso comercial nos andares térreos. 

As características urbanas e arquitetónicas, a qualidade de espaço público e a própria 
localização são forças da Avenida que fizeram com que nela se alocassem inúmeros locais de 
atração. Nesse seguimento é possível constatar a presença do comércio já desde os anos 50 
(Figura 10). 

Na Avenida de Roma eram criadas sinergias entres funções económicas, social, cultural e 
urbanísticas que propiciavam o desenvolvimento comercial. Isso, aliado ao fato da Avenida de 
Roma disponibilizar “artigos de qualidade de gama média alta, em lojas standardizadas e 
caracterizadas pela excelência do serviço/atendimento prestado ao cliente e pelo prestígio das 
insígnias comercializadas (…)” (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d, p.61), fez com 
que gradualmente este eixo se viesse a definir como importante polaridade das dinâmicas 
comerciais em Lisboa. De fato, apesar de até à década de 70 a Baixa/Chiado constituir o centro 
tradicional de compras da cidade, a multiplicação de estruturas comerciais alternativas e 
estruturalmente diferenciadas bem como o desenvolvimento da oferta de serviços para norte da 
cidade, levou à emergência de novas centralidades das quais a Avenida de Roma tem grande 
destaque (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d.). 
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Figura 10 - Comércio na Avenida de Roma na década de 50, 60 e 80. Fonte: Elaboração própria através de 
fotos facultadas pela "Associação Vizinhos do Areeiro" 

 

Tendo em mente os requisitos previamente apresentados, pareceu ajustado a escolha da 
Avenida de Roma como caso de estudo. Esta avenida compreende as freguesias de Alvalade e do 
Areeiro (Figura 11). Dada a extensão desta Avenida achou-se oportuno fazer a seleção de uma 
fração, escolhendo-se, portanto, um troço que traduzisse a vida comercial desta rua. Posto isto, a 
extensão que se pretende analisar neste caso de estudo encontra-se representada na Figura 11. 
Como é possível constatar na figura, o troço da Av. De Roma que se selecionou encontra-se 
limitado pela interseção desta com a Avenida João XXI e Avenida Estados Unidos da América. O 
motivo subjacente à seleção desta fração da Avenida de Roma parte da predominância de 
espaços comerciais que caracteriza este trecho e da existência de espaços emblemáticos dentro 
destes limites. 
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Figura 11 - Limites estabelecidos para a área de estudo na Avenida de Roma. Freguesias englobadas no caso 
de estudo.  

 

Nas zonas de interseção das avenidas (Av. De Roma - Av. João XXI e Av. De Roma – 
Avenida Estados Unidos da América) optou-se por incluir os estabelecimentos comerciais aí 
presentes. Esta opção justifica-se pelo fato de para além de o gaveto assumir um papel muito 
importante na construção urbana, também se apresenta como lugar privilegiado para 
estabelecimentos comerciais pela visibilidade que assume (Mangorrinha, n.d.). Estas zonas de 
intersecção de avenidas, são zonas com um ritmo muito específico propiciado pela soma dos 
fluxos que se dão por um lado pela Av. de Roma e por outro pela Av. João XXI e Av. Estados 
Unidos da América. Assim, a localização dos edifícios em gaveto pontua o local de um modo 
marcante (Mangorrinha, n.d.). Para além dos atributos decorrentes da localização dos edifícios em 
gaveto, é incontornável a inclusão nesta dissertação dos estabelecimentos comerciais aí presentes 
pelo fato de lá se localizarem casas marcantes da história do comércio de Lisboa. Pelo valor 
cultural e pela história que albergam, alguns dos espaços comerciais localizados nestes nós são 
grandes mais-valias para o estudo que se pretende concretizar. 

 

3.2 Explicação das variáveis analisadas (O quê?) e dos métodos de recolha 
de informação (Como?) 

 

3.2.1 Síntese Metodológica 

 

A metodologia seguida constitui o meio proposto para alcançar os dois objectivos da 
dissertação (Cap. 1.1. Relevância do tema e objetivos): 
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 Objetivo 1: Identificação dos fatores que motivaram o declínio do Comércio de Rua da 
Avenida de Roma 

 Objetivo 2: Identificação das estratégias de revitalização do Comércio de Rua da Avenida de 
Roma 

 Para esse efeito construíram-se duas matrizes-síntese (Tabela 4 e Tabela 5) que 
sistematizam as “Variáveis a analisar” e os “Métodos de recolha de informação” escolhidos para 
alcançar os objectivos da dissertação. Esta síntese metodológica poder-se-ia aplicar a qualquer 
outro eixo comercial. 

 

Tabela 4 – “Objetivo 1: Identificação dos fatores que motivaram o declínio da Av. De Roma”: Variáveis a 
analisar e métodos de recolha de informação.  

Variáveis Temas abordados 

Métodos de recolha de informação 

Observação 
direta 

Análise 
documental 

Inquérito (Anexo 4) 
Entrevista 
(Anexo 5) 

Macro 
Visão 

Demografia: 
envelhecimento e 

perda de residentes 

 Evolução da população 
entre 1940 e 2011 

 Composição da população 
entre 2001 e 2011 

 *  

Questão 21 
Questões 

1,5 e 7 

Diferenciação de 
formatos comerciais 

 Concorrência comercial  * Questões 22 e 23 

Diferenciação de 
métodos e filosofias 

de venda 
    

Alterações 
socioeconómicas 

 Composição da população 
entre 2001 e 2011  *  

Micro 
Visão 

Lojas devolutas 
 Lojas devolutas em 2014 e 

em 2018 * *  

Mix comercial 

 Setores de atividade em 
2014 e 1018 

 Ano de Abertura 

 Origem comercial 

* * Questões 5,6,7,8,9 e 
10 

Grau de satisfação 
dos comerciantes 

 Público alvo 

 Rentabilidade do negócio 

 Localização do 
estabelecimento 

 Vitalidade da Avenida de 
Roma 

  
Questões 

11,12,18,19, 20,25 e 
26 

Degradação dos 
edificados 

 Estado de conservação 
(Mau, Médio, Bom) 

 Reabilitação do edificado 
* *  

Insegurança     

Falta de Limpeza 
Urbana 

    

Pouca flexibilização 
horária 

  * 
Questões: 27, 31 e 

34 

Resistência à 
mudança e inovação 

   
Ausência de 

proatividade de 
alguns comerciantes 

   

Constrangimentos do 
espaço público 

 Estacionamento 

 Iluminação 

 Pavimentos 

 Modos suaves 

 Tráfego 

 Espaço verde e 

* *  
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Variáveis Temas abordados 

Métodos de recolha de informação 

Observação 
direta 

Análise 
documental 

Inquérito (Anexo 4) 
Entrevista 
(Anexo 5) 

arborização 

 Mobiliário urbano 

 Drenagem de águas 
pluviais 

 Segurança rodoviária 

Preços de 
arrendamento e 
venda de imóvel 

 Preços médios de venda de 
imóvel 

 Valores comparativos de 
arrendamento 

 * Questões13,14,15,16 
e 17 

 

Tabela 5 - "Objetivo 2 - Identificação das estratégias de revitalização do Comércio de Rua da Avenida de 
Roma”: Variáveis a analisar e métodos de recolha de informação.  

Variáveis Temas abordados 
Métodos de recolha de informação 

Inquérito (Anexo 4) Entrevistas (Anexo 5) 

Estratégias 
de Rua 

 Melhoria da qualidade do espaço público 

 Requalificação do edificado 

 Dinamização cultural e social 

 Adoção de iniciativas comuns de organização comercial 

 Modernização e atualização interna dos estabelecimentos 

 Melhoria das condições de estacionamento 

 Instalação de lojas âncora 

 Reforço de medidas para aumentar sensação de segurança 

Questão 24 

Questões: 2,3 4,5 ,6 
e 8 

Estratégias 
de Loja 

 Ações internas (Publicidade, Promoções, Campanhas…) 

 Qualidade do atendimento 

 Variedade da oferta 

 Oferta distinta 

 Aposta na atratividade da montra 

 Aumento de horário de funcionamento 

 Modo de pagamento e entrega ao domicílio 

Questões: 
27,28,29,30,31,32,33 e 

34 

 

Caso de estudo da presente dissertação: Eixo comercial na Avenida de Roma 

  

Como já havia sido explorado pela União de Associações do Comércio e Serviços (n.d.), as 
soluções encontradas passam pelo esforço concertado da Administração Central e/ou Local, 
Estruturas Associativas de índole local, empresários e os próprios comerciantes. No entanto, o 
grau de atuação dos diferentes stakeholders nem sempre é igual. Posto isto, Barreta (2012) 
considera que na reflexão relativa aos diversos atores importa apurar o tipo de postura, opinião e 
influência de cada um sobre o objeto em estudo. É necessário compreender como percecionaram 
a evolução da Avenida de Roma, mas também com têm vindo a responder perante a sua 
revitalização: ativamente, reactivamente ou se por outro lado privilegiam posturas passivas ou 
inativas (Barreta, 2012). Nesse sentido, recorreu-se à elaboração de inquéritos e entrevistas para 
tentar apurar as diferentes considerações que alguns atores envolvidos têm a tecer sobre os 
aspetos relativos às dinâmicas da Avenida de Roma. O exemplar do inquérito e guião de 
entrevistas encontra-se em Anexo (Anexo 4 e Anexo 5, respetivamente). Numa fase inicial da 
pesquisa equacionou-se, para atingir as metas definidas, fazer um inquérito para comerciantes e 
outros distintos para os consumidores e residentes. No entanto, os estudos relativos à temática do 
Comércio de Lisboa têm uma abrangência que exige uma definição prévia e cuidada dos pontos a 
focar. Existe assim plena consciência de que irão ficar para trás alguns tópicos que iriam contribuir 
para a caracterização e estudo em causa. Assim, mediante ponderação, achou-se que esse 
objetivo seria demasiado ambicioso, sendo preferível uma análise mais aprofundada sobre o 
segmento que nos poderia ajudar a obter mais dados relevantes para futuras reflexões. Posto isso, 
optou-se por direcionar os inquéritos para os comerciantes existentes na área de estudo. O modo 
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que se encontrou para incluir as perceções da Avenida de Roma por parte da população, passou 
pela inclusão de um trabalho da Câmara Municipal de Lisboa feito nesse sentido. 

Feita a síntese metodológica definem-se, em seguida, as variáveis a analisar e métodos de 
recolha da informação com maior detalhe. 

 

3.2.2 Sobre os fatores de declínio do Comércio de Rua da Av. De Roma 

 

No seguimento dos macro fatores apresentados na Figura 5 (Cap. 2) e dos micro fatores 
sistematizados na Tabela 1 (Cap. 2), é feita a análise de alguns fatores para o caso específico da 
Avenida de Roma. 

 

a) Demografia 

Por forma a termos uma primeira leitura sobre a zona de estudo achou-se pertinente 
começar pelo apuramento de características demográficas. Mediante o que havia sido explorado 
no capítulo do Estado de Arte (Cap. 2), subjacente às alterações na demografia podem despoletar 
problemas relacionados com a perda da atratividade comercial de certos eixos. Segundo autores 
como Mezes et al. (n.d), Silva (2015), Dobson (2015) e Barreta (2012), decorrentes do rearranjo 
territorial podem resultar alterações demográficas com implicações na vitalidade do comércio.
 Barreta (2012) considera que o decréscimo de número de habitantes em determinada zona 
pode contribuir para a queda de vitalidade do comércio desse eixo. Posto isso, propomo-nos à 
recolha de dados sobre a evolução da população ao nível do município e posteriormente ao nível 
das freguesias afetas à zona de estudo. Ainda respeitante à variável “Demografia”, mediante o fato 
de diferentes faixas etárias terem traduções distintas nas dinâmicas locais, pareceu importante 
indagar a evolução da composição da população. Com esse fim recorreu-se ao INE tendo sido 
feito o confronto dos dados das freguesias em estudo entre os anos 2001 e 2011.  

 

b) Diferenciação de formatos comerciais 

Um fator de declínio recorrente na análise bibliográfica está relacionado com o 
aparecimento de diferentes tipologias comerciais. Peixoto (2009), Barreta (2005), Balsas (2015) e 
Mezes et al. (n.d) destacam que a diferenciação de formatos comerciais gera uma concorrência 
que nem sempre é acompanhada pelo comércio de rua.  

Tendo o acima exposto como premissa, pretende-se averiguar até que ponto este fator 
(diferenciação de formatos comerciais) é ou não contributivo para a introdução de alterações na 
dinâmica do comércio de rua na Avenida de Roma. Para isso as metodologias adotadas passam 
pela análise documental e informação recolhida nos inquéritos, questões 22 e 23, e entrevistas. 

 

c) Evolução da ocupação comercial 

Como explorado na Tabela 1 do Capítulo 2, um dos possíveis fatores de declínio do 
comércio de rua está relacionado com o acréscimo de número de lojas devolutas. Esta variável tem 
reflexos ao nível da sociabilidade, dinamismo, conforto e imagem do lugar em análise.  

Para a obtenção de contributos afetos a esta variável fez-se o confronto do número de 
estabelecimentos abertos e fechados em 2018 (obtidos por análise em campo), com dados 
extraídos por investigação realizada através do Google Maps (dados relativos ao ano de 2014).  
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d) Mix comercial 

Nesta variável pretende-se averiguar o ano de abertura dos estabelecimentos, setores de 
atividade e origem comercial. Consideramos que estes dados são contributivos para o esboço do 
perfil de comércio praticado. 

Relativamente aos Setores de atividade procura-se apurar se existe ou não diversidade de 
setores comerciais e se tem existido uma mudança de oferta ao longo dos tempos. Deste modo 
será posto a teste o que se havia explorado no Estado de arte em relação ao “Mix comercial 
deficitário” como possível fator de declínio comercial. Para fazer a análise da ocupação é realizada 
numa primeira instância o levantamento em campo dos estabelecimentos comerciais por setores 
de actividade. Estes dados serão depois confrontados com a recolha da mesma informação afeta 
ao ano de 2014 (obtidos através do Google Maps de 2014) e análise documental. 

O ano de abertura e origem comercial são explorados por intermédio de informação 
coletada no Inquérito, constante no Anexo 4, através das questões 5,6,7,8,9 e 10, 

 

e) Grau de satisfação dos comerciantes 

Uma variável importante para o apuramento da existência ou não de declínio comercial e 
consequente necessidade de revitalização passa pelo apuramento do grau de satisfação dos 
comerciantes. Nesse sentido é explorado o tipo de cliente e rentabilidade do negócio por 
intermédio de perguntas constantes no Inquérito (Questões: 25 e 26 constantes no Anexo 4) 

Como revisto no capítulo 2.2, a vitalidade de um espaço comercial é variável estando 
dependente da localização e circunstância em que se integra. Assim, importa fazer este 
posicionamento da Avenida de Roma ao nível de como é percecionada a sua vitalidade. Nesse 
sentido procura indagar-se, por meio de Inquérito (Questões: 11,12,18,19 e  20 constantes no 
Anexo 4), o modo como a variável localização do estabelecimento é tida pelos comerciantes e, 
posteriormente, o modo como classificam a vitalidade na Avenida de Roma. 

 

f) Estado do edificado 

O edificado, conforme destacado por Barreta (2012) no Estado de Arte, pode condicionar o 
comércio de rua. Se por um lado a degradação do edificado contribui pejorativamente para a 
construção da imagem local, por outro também pode contribuir para o decréscimo do número de 
habitantes. Isso pode ter repercussões no comércio de proximidade que vive muitas vezes do 
consumo de população residente. 

A variável “Estado do edificado” é abordada segundo dois prismas. Primeiramente é feita 
pesquisa documental sobre a incidência da reabilitação na zona (recurso a dados da Câmara 
Municipal de Lisboa). Posteriormente é analisado o estado de conservação do edificado. Este 
segundo ponto resulta de análise em campo mediante a classificação exposta na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Estado de conservação do edificado.  

Estado de conservação do edificado 

Classificação INE Classificação reformulada Foto representativa 

Edifícios muito degradados 

 

Estado de conservação 
degradado 

 

Fonte: https://www.jn.pt 

Edifícios a necessitarem de grandes obras 
de reparação 

Edifícios a necessitarem de razoáveis obras 
de reparação 

 

Estado de conservação 
mediano 

 

Fonte: https://fotos.habitissimo.com 

Edifícios a necessitarem de pequenas obras 
de reparação 

Edifícios sem necessidade de obras de 
reparação 

Estado de conservação bom 

 

Fonte: http://www.ulmaarchitectural.com 

 

Tendo por base a classificação do INE acima descrita referente ao estado de conservação 
do edificado, é feito o rearranjo em três categorias distintas: Edificado em mau estado, Edificado 
em estado médio, Edificado em bom estado. Mediante esta categorização é feita a análise em 
campo onde se pretende classificar cada um dos edifícios numa destas três tipologias.  

 

g) Espaço público 

Tendo como ponto de partida a importância que o espaço público desempenha enquanto 
suporte físico onde se desenrola o comércio, esta é uma variável relevante a ser tida em 
consideração. 

Consideramos que o método aconselhável teria sido o inquérito, no entanto, existindo 
informação recente sobre a perceção dos cidadãos residentes sobre o espaço urbano, tirou-se 
partido disso. Segundo dados da Câmara Municipal de Lisboa são reunidos os principais 
constrangimentos associados ao espaço público. Os contributos reunidos resultam da participação 
online de cidadãos da Avenida de Roma, durante o período de dois meses no âmbito do Programa 
“Uma Praça Em Cada Bairro” levado a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa. Este programa 
decorreu desde 2013 até 2017. 

No âmbito do espaço público achou-se relevante o aprofundamento de questões afetas ao 
estacionamento. Segundo levantado por vários autores no estudo constante no segundo capítulo, 
a disponibilidade de estacionamento é um fator que pode condicionar a procura do comércio de 
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rua. Para a análise desta variável é realizado o levantamento documental (por intermédio do 
Censos2011) para avaliar a tendência evolutiva da distribuição dos diversos tipos modais em 
Lisboa. Mediante esses resultados é feito o confronto com a oferta de estacionamento na zona. 
Para o efeito faz-se o levantamento da oferta de estacionamento ao longo da via, proximidades e 
em parques de estacionamento através de análise de campo, Google Earth e Google Maps. 

 

h) Valor de arrendamento e venda de imóvel 

Apesar das questões dos valores de arrendamento e venda de imóvel não serem foco de 
atenção direta na bibliografia consultada aquando da realização do estado de arte, considera-se 

que esta variável é muito importante para o estudo levado a cabo nesta dissertação.  

Para o estudo dos valores de venda de imóvel o método aplicado foi análise documental. 
Com recurso à ferramenta “Preços da Habitação nas Cidades” averiguou-se as estatísticas 
referentes ao valor de habitação na área. Esta ferramenta consiste numa aplicação (versão 1.3 – 
01 de Maio 2018) que tem por base a informação administrativa georreferenciada do INE utilizada 
para o projeto “Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local”. Através desta aplicação é 
possível consultar os preços medianos de venda de alojamentos familiares (€/m

2
). Para a 

delimitação da área a analisar foi selecionada uma unidade territorial constituída por quadrículas 
500m x 500m que melhor se ajustasse

 
à zona de estudo.  

Nesta alínea focou-se no valor das rendas habitacionais por considerar-se que estas têm 
impacto direto nas dinâmicas criadas na Avenida de Roma e em concreto na vitalidade comercial 
dos estabelecimentos aí presentes. Também se parte do pressuposto de que existe uma relação, 
ainda que indirecta, entre o mercado de arrendamento e venda no comércio e habitação. 

Relativamente aos valores de arrendamento foram consultadas fontes documentais que 
permitissem fazer a análise comparada dos valores de arrendamento médio nos municípios em 
Lisboa. Deste modo conseguir-se-ia apurar o posicionamento das rendas das freguesias em 
estudo quando compradas com os preços praticados no resto de Lisboa. Por intermédio do 
inquérito aos comerciantes (Anexo 4) também se tentou apurar questões relacionadas com o 
regime de propriedade, entre elas:  

 Se o espaço era próprio ou arrendado (Questão 13) 

 No caso de arrendamento, qual o intervalo de valores em que se inseria o valor da renda 
mensal (Questão 14) 

 Ano de contrato (Questão 15) 

 Data da última atualização de renda (Questão 16) 

 Valor antes da atualização de renda e depois (Questão 17) 

 

3.2.3 Sobre as estratégias de revitalização do Comércio de Rua da Av. De Roma 

 

De seguida abordar-se-ão as variáveis “Estratégias de Rua” e “Estratégias de Loja”. Estas 
variáveis nascem da necessidade de reunião de contributos para dar resposta ao segundo objetivo 
da dissertação. Recordando o que já havia sido dito, este objetivo consiste na identificação das 
estratégias de revitalização da Avenida de Roma.  

As estratégias de revitalização comercial envolvem um processo que concerta a atuação 
de vários atores a vários níveis. Tendo isso presente, o processo exploratório neste ponto 
direccionou-se sobre os atores envolvidos proximamente nas dinâmicas do comércio da Avenida 
de Roma. Optou-se pela realização de inquéritos aos estabelecimentos comerciais (Anexo 4) e 
entrevistas a entidades representativas da Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia de 
Alvalade e Areeiro, Associações de comerciantes e Associações de moradores (Anexo 5). Com a 
elaboração destes inquéritos e entrevistas almeja-se a obtenção de contributos sobre as 
estratégias de revitalização na Avenida de Roma a dois níveis: Rua e Loja. O modelo da entrevista, 
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como se verá no capítulo 3.2.5, segue uma estruturação que dá margem a que as respostas 
recolhidas possam ou não incidir sobre estes dois níveis (Anexo 5). 

 Os inquéritos seguem uma estruturação mais rígida onde se faz a distinção das 
estratégias de rua e de loja.  

Para obtenção de dados sobre as Estratégias de Rua foi inquirido quais os tópicos que os 
lojistas consideravam importantes para a promoção de uma maior revitalização do comércio de rua 
na Avenida de Roma. As opções apresentadas para a questão 24 do Inquérito (Anexo 4) resultam 
do estudo bibliográfico decorrente do capítulo do Estado de Arte (Tabela 3). Posto isso, abrangem 
tópicos como: 

 Melhoria da qualidade do espaço público 

 Requalificação do edificado 

 Dinamização cultural e social 

 Adoção de iniciativas comuns de organização comercial 

 Modernização e atualização interna dos estabelecimentos 

 Melhoria das condições de estacionamento 

 Instalação de lojas âncora 

 Reforço de medidas para aumentar sensação de segurança 

Ao nível das Estratégias da Loja, e mais uma vez fruto de investigação reunida no 
capítulo do Estado de Arte, procura-se perceber o modo como funcionam as dinâmicas internas 
dos estabelecimentos comerciais. Partindo da constatação de que inúmeros autores apontam a 
falta de pró-atividade, a desatualização e a resignação dos comerciantes como fator contributivo 
para o cenário de declínio, ambiciona-se explorar certas variáveis que ponham isso a teste 
(Questões: 27,28,29,30,31,32,33 e 34 do Inquérito – Anexo 4). Entre elas abordaram-se temáticas 
como: 

 Ações internas levadas a cabo pelo estabelecimento (Publicidade, Promoções, 
Campanhas…) 

 Importância dada à qualidade do atendimento 

 Variedade da oferta 

 Existência ou não de um tipo de oferta distinta da encontrada noutros estabelecimentos 

 Aposta na atratividade da montra 

 Horário de funcionamento 

 Modo de pagamento e entrega ao domicílio  
 

3.2.4 Sobre o inquérito aos comerciantes 

 

a) Objetivo dos inquéritos 

Segundo Portela (2002), para potenciar uma estratégia de revitalização de comércio de rua 
é necessário o conhecimento das perceções dos comerciantes. A esse respeito importa não só a 
captação daquilo que é percecionado ao nível da organização e adaptação do espaço urbano às 
novas realidades, mas também a aptidão dos próprios comerciantes para garantir a manutenção 
de atratividade da sua atividade e estabelecimento comercial. Nesse sentido, o objetivo da 
realização dos inquéritos passa por obter contributos que sejam mais-valias a ter em conta 
relativamente à contextualização e caracterização das dinâmicas do comércio de rua na Av. De 
Roma e, particularmente, de algumas práticas comerciais dos comerciantes desta Avenida. 
Alcançado este objetivo poder-se-á então ter uma ideia mais clarificada relativamente ao que as 
pessoas inquiridas julgam ser as potencialidades e restrições afetas a esta zona e até que ponto 
os comerciantes têm uma postura ativa e interventiva que viabilize um cenário vital do negócio 
(intimamente relacionado com a vitalidade da Avenida como um todo).  
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b) Definição da Amostra. 

 O universo considerado para aplicação dos inquéritos visava cobrir a totalidade dos 117 
estabelecimentos existentes na zona de estudo. Os inquéritos foram concretizados durante os 
meses de Julho e Agosto do ano 2018.  

Apesar de idealmente se pretender a obtenção de respostas aos inquéritos afetas à 
totalidade dos estabelecimentos, isso não foi possível. Ao invés do pretendido, o inquérito teve 
adesão de 70% do universo amostral composto pelos atrás mencionados 117 estabelecimentos. 
Os restantes 30% referem-se aos estabelecimentos que, por se encontrarem encerrados para 
férias ou por se recusarem a responder ao inquérito, não contribuíram para a elaboração deste 
estudo.  

 

Tabela 7 - Distribuição de inquéritos respondidos e não respondidos.  

 Quantidade Percentagem (%) 

Inquéritos respondidos 82 70,0 

Inquéritos não aceites 18 15,4 

Estabelecimentos encerrados para férias 17 14,6 

Total 117 100 

 

Os estabelecimentos que não aceitaram o inquérito (perfazendo 14,6% das lojas, como 
observável na Tabela 7, alegaram para a sua não-aceitação vários motivos, nomeadamente: não 
terem permissão superior, ser necessário uma autorização envolvendo um processo muito 
demorado ou o fato de não perceberem o dialeto Português (estabelecimentos afetos a Lojas 
Chinesas e Restaurante Chinês).  

 

c) Estrutura do inquérito 

 Tendo delineado os objetivos visados pela aplicação do inquérito procedeu-se à sua 
estruturação e elaboração. O inquérito (Anexo 4) é constituído por perguntas de cariz fechado e 
aberto. Aquando da elaboração do inquérito teve-se especial atenção ao tipo de linguagem 
utilizada sendo ela direta e acessível.  

 O inquérito está organizado em dois blocos: 

 1º Bloco: Elementos de identificação do estabelecimento comercial, dados relativos ao uso 
comercial e regime de propriedades. 

 2º Bloco: Elementos referentes à Avenida de Roma e ao estabelecimento comercial em 
concreto 

De seguida explorar-se-ão mais detalhadamente cada um dos pontos atrás referidos. 

 

1ºBloco 

Elementos de identificação do estabelecimento comercial e da pessoa inquirida 

Numa primeira instância começa-se por fazer um breve levantamento dos elementos de 
identificação do estabelecimento comercial, sendo eles: Nome do estabelecimento, Endereço do 
estabelecimento e o Código

9
 associado. Paralelamente prossegue-se à clarificação da função do 

inquirido no estabelecimento (Dono, Funcionário, sócio…)  

 

                                                           
9
 Este código trata-se de uma numeração atribuída para identificação do inquérito para posterior análise 
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Dados relativos ao uso comercial 

Neste ponto os dados recolhidos têm por objetivo a segmentação do comércio existente 
segundo a sua data de abertura, a sua origem e os setores de atividade. Relativamente à origem 
comercial segue-se a terminologia adotada por Cushman & Wakefield (2015), sendo ela: 
independente, cadeia nacional e cadeia internacional. A segmentação adotada para caracterizar os 
setores de atividade comercial partiu dos moldes definidos pela União de Associações do 
Comércio e Serviços (n.d.): 

-Veículos automóveis -Moda - Higiene e Saúde -Lar 

-Material de construção -Atividades Diversas -Produtos alimentares  -Cultura e lazer 

-Artigos em 2ª mão -Reparações -Restauração -Outros Setores 

No entanto, no decorrer de várias visitas de campo para levantamento das lojas afetas à 
área de estudo, conclui-se que a categorização atrás descrita compreendia setores que para o 
caso específico em análise não apresentavam especial relevância. Em contrapartida também 
existiam setores que pela sua representatividade mereciam destaque especial ou articulação 
noutro setor. Assim sendo, fez-se uma nova segmentação dos setores de comercio cuja descrição 
se encontra apresentada na Tabela 8 e Anexo 6. 

 

Tabela 8 - Setores de Atividade e tipo de lojas em cada um deles.  

Setor de Atividade Tipo de lojas pertencentes ao Setor 

Moda Vestuário masculino, feminino e infantil. Sapatarias. Acessórios. 

Lar Mobiliário, Decoração, Têxteis para casa, Produtos para a casa e Floristas 

Estética e Saúde 
Clínicas de estética e Saúde, Cabeleireiros, Barbeiros, Estabelecimentos de venda de 

cosméticos ou produtos de saúde, Farmácias, Oculistas e Perfumarias 

Lazer e Cultura Agências de viagens, Papelarias, Livrarias e Estabelecimento de venda de discos 

Produtos alimentares Frutaria, Garrafeira, Estabelecimento de venda de produtos alimentares diversos  

Restauração Restaurantes, Cafés, Gelataria e Pastelarias/Padarias  

Reparações/Manutenções Lojas de ferramentas, reparações e manutenções 

Imobiliárias Agências Imobiliárias 

Atividades diversas “Loja do Chinês” 

Outros Setores Lavandaria, Engomadoria, Dispositivos eletrónicos e veterinário 

 

Paralelamente ao exposto anteriormente também se afigura, neste ponto dos dados relativos 
ao uso comercial, a aquisição de informação para posteriormente se proceder ao mapeamento dos 
espaços comerciais. Com esse propósito são inquiridos os valores afetos às áreas da zona de 
venda, zona de armazém e espaço de esplanada dos estabelecimentos em causa. Pareceu ainda 
oportuno incluir neste segmento de análise, perguntas que revertessem à compreensão de, até 
que ponto, o fator localização do estabelecimento é condicionante ou não para o sucesso do 
negócio. Nesse sentido é perguntado se o inquirido possui outro estabelecimento noutra 
localização e, caso afirmativo, como avalia o sucesso do estabelecimento na Avenida de Roma 
comparativamente ao(s) outro(s). 

No que concerne ao Regime de propriedade, com o inquérito procurava-se perceber se o 
espaço em causa seria próprio ou arrendado. Nessa sequência, caso arrendado, perceber até que 
ponto as rendas existentes seriam condicionantes para a prática comercial e instalação de novos 
estabelecimentos. 

 

2º Bloco 

Segundo Brito et al. (2018), para responder às novas exigências do mercado as empresas 
devem cumprir certas condições, nomeadamente: ser conhecidas ou dar-se a conhecer, devem ter 
um posicionamento no mercado concordante com as tendências de procura e apresentar 
condições convidativas propiciando ao cliente vontade de querer regressar à loja. Os mesmos 
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autores acrescentam que para vender é importante perceber que o mercado está em constante 
reinvenção culminando com um aumento continuado do nível de exigência por parte do comprador. 
Assim, a par das novas posturas concorrenciais, torna-se relevante aferir de que modo os 
comerciantes percecionam a realidade comercial inerente à localização na Avenida de Roma mas 
também o modo como eles mesmos podem condicionar ou impulsionar a vitalidade do seu 
estabelecimento e consequentemente da própria Avenida. Posto isso, como consta na Figura 12, 
este 2º Bloco do inquérito organiza-se numa primeira parte com perguntas de cariz mais geral 
afetas à Avenida de Roma e uma segunda parte mais específica sobre o negócio local da pessoa 
inquirida. 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Organização do segundo bloco de perguntas do Inquérito.  

 

d) Modo de tratamento dos dados recolhidos nos inquéritos 

 Depois de realizados todos os inquéritos, os dados coletados em papel foram introduzidos 
um a um no Programa “Survey Monkey”. Partindo deste programa foi possível gerar uma base de 
dados através do qual posteriormente se pode fazer a análise de dados por intermédio de gráficos. 
Após gerados os gráficos com as diferentes respostas às várias questões procedeu-se á sua 
análise qualitativa e quantitativa. Para proceder à análise dos resultados das questões 18, 19 e 26 
do inquérito optou-se pelo recurso à escala de Likert. A escala de Likert surge como resposta à 
necessidade de tratamento de informação estatística referente a aspetos qualitativos do quotidiano 
e comportamentos sociais (Likert, 1932). Esta escala, assim denominada por ter sido criada em 
1932 por Rensis Likert, é utilizada para medir as opiniões e grau de conformidade dos inquiridos 
com uma questão ou afirmação apresentada (Schermann, 2017). 

 

3.2.5 Sobre as Entrevistas a Instituições e Associações locais 

 

a) Objetivo das entrevistas 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados considerada com sendo a “forma racional de 
conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo 
sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o mínimo de esforço de 
tempo” (Feres e Júnior, 2011, p.239). A consciência deste facto e a complementaridade que este 
tipo de ferramenta apresenta relativamente aos resultados que se espera extrair dos inquéritos, fez 
com que este as entrevistas fossem incluídas no método processual deste trabalho científico. 
Assim, com as entrevistas é esperado que se aprofunde e explore certas temáticas para as quais 
outras metodologias seriam insuficientes.  

 

 

Avenida de Roma 

Dinâmicas sentidas na Avenida 

-Perceção da vitalidade comercial da Avenida de 
Roma  
- Evolução da vitalidade na Avenida de Roma 
-Fatores de declínio do comércio de rua na Avenida 
de Roma 
-Estratégias de revitalização do comércio de rua 

Loja 

Dinâmicas no estabelecimento comercial 

 
-Tipo de clientes 
-Rentabilidade do negócio 
-Análise comparativa da oferta 
disponibilizada no estabelecimento em 
relação à oferta nos centros comerciais  
- Estratégias internas 

 

EXPERIÊNCIA 

E 

PERCEPÇÃO 
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b) Definição da Amostra 

Inicialmente ambicionava-se a realização de 5 entrevistas englobando a Câmara Municipal 
de Lisboa, Junta de Freguesia de Alvalade e Areeiro e Associações de comerciantes/moradores. 
Apesar desta pretensão, não foi conseguido o agendamento de entrevista com representantes da 
Junta de Freguesia do Areeiro. Na Tabela seguinte apresentam-se as identificações e cargos 
desempenhados pelas entidades entrevistadas. 

 

Tabela 9 - Identificação dos stakeholders entrevistados.  

Stakeholders entrevistados 

Entidade Cargo 

Câmara Municipal de Lisboa 
Membro de equipa de intervenção de planos afetos à Guerra Junqueiro e Av. 
De Roma 

Junta de Freguesia de Alvalade 
Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade 

Vogal de Economia 

Associação de Comerciantes da Avenida de 
Roma, Guerra Junqueiro e Av. João XXI 

Fundador e coordenador 

Associação Vizinhos do Areeiro Coordenação da Associação 

 

c) Estrutura do modelo de entrevista 

A entrevista a entidades da Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia e 
Associações nasce da necessidade de compreensão do modo como são estabelecidas as relações 
entre estes poderes e o aparelho comercial, dinâmicas territoriais e com os próprios comerciantes. 
Afigura-se assimilar de que modo é prestado a intervenção das Câmaras, Freguesias e 
Associações na dinamização e revitalização do Comércio de rua. Paralelamente também se 
pretende perceber de que modo é que estes stakeholders assimilam a evolução do fenómeno 
comercial na Avenida de Roma e quais os possíveis aspetos que a seu ver condicionaram a 
evolução das dinâmicas comerciais neste eixo. 

Posto isto as entrevistas seguiram um modelo padrão constante em Anexo sem que, 
contudo, existisse restrição formal no encaminhamento da entrevista. Nesse modelo diretivo para a 
entrevista constam oito perguntas estruturadas de modo a que fosse possível reunir contributos 
nos seguintes pontos: 

 Fatores contributivos para o declínio do comércio de rua na Avenida de Roma 

 Estratégias de revitalização aplicadas, os seus impactos e modo como se estabelece a 
concertação entre stakeholders 

 Fatores positivos e constrangimentos existentes na Avenida de Roma que condicionam as 
dinâmicas aí experienciadas  

Postas as ferramentas metodológicas apresentadas, segue-se a investigação afeta ao caso de 
estudo.   
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4. Resultados e Discussão 

 

Seguindo a lógica da organização do estado de arte, também no presente capítulo se 
segue a mesma linha estrutural. Assim, num primeiro momento faz-se a exploração dos possíveis 
fatores de declínio do comércio de rua na Avenida de Roma (cap. 4.1). Seguidamente, procede-se 
à apresentação de estratégias de revitalização (cap.4.2). 

 

4.1 Fatores de declínio do Comércio de Rua da Avenida de Roma. 

4.1.1 Demografia 

 

Debruçando-nos inicialmente na evolução da população ao nível do concelho de Lisboa, 
verifica-se que até à década de 60 a população tinha vindo a aumentar (Figura 13 e Anexo 7). 
Segue-se um processo de declínio populacional que encontra possível justificação no 
desenvolvimento dos núcleos suburbanos (Coelho, 2015). Esta trajetória decrescente experiência 
uma viragem na década de 70, em parte explicada pelo regresso da população das ex-colónias e 
pelo processo de êxodo-rural, voltando novamente a decrescer a partir da década de 80 até aos 
dias de hoje (Coelho, 2015).  

 

 

Figura 13 - Tendência evolutiva da população residente em Lisboa. Fonte: Elaboração própria através de 
consulta de dados do INE. 

 

Numa ótica mais restritiva, focando a análise nas freguesias de Alvalade
10

 e Areeiro
11

 
pretendia-se segundo explorado no capítulo metodológico, proceder ao levantamento de 
informação referente à população residente partindo de 1940. No entanto deparamo-nos, aquando 
da pesquisa das publicações disponíveis no INE sobre o Recenseamento Geral da População, que 
só existem dados destas freguesias a partir do ano 1960. Isso advém do fato das freguesia de 
Alvalade, São João de Brito, Alto da Pina e São João de Deus apenas terem sido criadas pelo 
decreto-lei nº 42 142 em 1959. Mediante os dados que se recolheram, é possível constatar por 
observação do Anexo 7 e Figura 14 que, à semelhança do panorama de evolução da população 
residente em Lisboa, também aqui se verifica declínio populacional a partir da década de 80. No 

                                                           
10

 Atual freguesia de Alvalade, resultando da união das antigas freguesias de S.João de Brito, Campo Grande 
e Alvalade (Camâra Municipal de Lisboa, n.d.). 
11

 Nova freguesia do Areeiro que surge na sequência das eleições de 2013. Resulta da união das freguesias 
do Alto Pina e São João de Deus (Câmara Municipal de Lisboa n.d.). 
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entanto, as linhas de progressão da população para as freguesias de Alvalade e Areeiro sugerem 
que, apesar de ser decrescente, existe uma tendência de evolução menos abrupto (ilação que se 
tira pela constatação da baixa declividade da tangente ás linhas da Figura 14 no ano 2011) 

 

 

Figura 14 – Evolução da população residente nas Freguesias de Alvalade e do Areeiro. Fonte: Elaboração 
própria através de consulta de dados do INE.  

  

Apesar da evolução da população explorada acima, ambas as freguesias têm atualmente 
alta densidade populacional no contexto da cidade de Lisboa (Camâra Municipal de Lisboa, 2018).  

Tomando como referência os valores da população residente nos anos 2001 e 2011, 
averiguou-se que, similarmente ao que acontece no resto do concelho de Lisboa

12
, em Alvalade e 

no Areeiro a proporção de idosos é bastante elevada. Segue-se o enquadramento da evolução da 
distribuição dos grupos etários da população residente entre os anos 2001 e 2011 nas referidas 
freguesias (Figura 15 e Anexo 8). 

 

Figura 15 - Enquadramento da evolução da distribuição dos grupos etários da população residente nos anos 
2001 e 2011 nas freguesias do Areeiro e Alvalade. Fonte: elaboração própria, com recurso a dados do INE 

 

Proveniente da Figura 15 verifica-se a ocorrência de algumas alterações na distribuição 
por grupos etários da população das Freguesias de Alvalade e no Areeiro entre os anos 2001 e 
2011. No entanto estas mudanças não são muito significativas, constatando-se apenas um 
aumento, do ano 2001 para 2011, de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 
e uma diminuição da população com idades entre 15 e 24 anos. Nesse sentido existe uma 

                                                           
12

 Segundo consulta do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa (2013), no concelho de Lisboa, a 
população idosa constitui um quarto (23,9%) da população total residente 
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inversão de posicionamento relativo entre estes dois estratos, passando o intervalo 15-24 a ser o 
setor com menor representatividade em 2011. No que concerne à população idosa

13
, apesar do 

decréscimo percentual entre os anos em análise, salienta-se que aproximadamente um terço da 
população residente na Freguesia de Alvalade e do Areeiro se encontra nesta faixa. De fato, a 
freguesia de Alvalade, quando comparada com as restantes em Lisboa, é uma das freguesias que 
em 2011 apresentava uma proporção de idosos mais elevada

14
 (CML, 2013). 

 

4.1.2 Diferenciação de formatos comerciais 

 

O terceiro Centro Comercial do país, e segundo de Lisboa, foi o “Drugstore Tutti-Mundi” 
tendo sido inaugurado na Avenida de Roma em 19 de Dezembro de 1968 (Leite, 2016). Este 
formato comercial vem apresentar uma oferta inovadora para a época. 

Apesar da existência de alguns estabelecimentos de significativa dimensão em Lisboa, a 
sua disseminação só ganhou expressividade nos anos oitenta. A razão que motivou esta adesão 
tardia tem a si associados várias justificações. Nesse seguimento destacam-se condicionantes 
relacionadas com o contexto que se vivia na altura: a debilidade estrutural económica e o baixo 
poder de compra (Cachinho, 2000). Vistos eliminados estes constrangimentos instala-se um clima 
propício ao investimento na implantação de inúmeras unidades de grandes dimensões em várias 
localizações da cidade. Neste contexto, em 1985 dá-se a abertura do Centro Comercial Amoreiras 
e do Centro Comercial Fonte Nova. O aparecimento do Centro Comercial Amoreiras, pela sua 
dimensão e atratividade, veio causar perturbações na estrutura comercial da cidade de Lisboa; 
mais concretamente ao nível das dinâmicas comerciais sentidas na Avenida de Roma e Guerra 
Junqueiro (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d.). 

Acompanhando este cenário de modernização e aparecimento de novos formatos 
comerciais, em 1988 a drugstore Tutti Mundi sofreu uma alteração estrutural tendo o espaço amplo 
sido convertida numa forma comercial albergadora de várias lojas distintas: Centro Comercial 
Roma (Carvalho, 2018). Durante muitos anos este novo espaço foi local obrigatório sendo uma 
referência ao nível dos espaços comerciais de Lisboa induzindo procura afeta à Avenida de Roma. 

A abertura do Centro Comercial Roma veio confrontar o comércio tradicional com uma 
concorrência imposta por um novo formato comercial (União de Associações do Comércio e 
Serviços, n.d.). A localização no centro da cidade faz com que a sua área de influência não se 
reduza à população residente, podendo uma grande parte da procura porvir de áreas mais 
distantes (União de Associações do Comércio e Serviços, n.d.). Daí também decorrem 
consequências positivas para o comércio de rua que pode igualmente beneficiar deste dinamismo 
de pessoas movidas por este estabelecimento âncora. 

 Com o aparecimento de grandes superfícies, como o Colombo e o El Corte Inglês, o 
Centro Comercial Roma perdeu algumas das lojas-âncora que marcavam este espaço; lojas como 
Cenoura, Body Shop ou os cabeleireiros Marina Cruz (Henriques, 2010). Esta situação de declínio 
culmina, em 2008, com a falência da firma gestora do espaço do Centro Comercial Roma 
(Companhia Grandes Armazéns Alcobia) e em 2010 com o encerramento desta superfície 
(Henriques, 2010). Relativamente às causas subjacentes a este acontecimento são várias as 
possibilidades apresentadas referindo-se elas a uma eventual má gestão do espaço, à decadência 
que o recinto vinha a experimentar nas últimas décadas e também às obras afetas ao 
metropolitano

15
.   

                                                           
13

 População idosa: população pertencente ao estrato etário relativo a “65 ou mais” 
14

 Proporção de idosos em Alvalade acima de 30% do total dos residentes na freguesia (CML, 2013)  
15

 Opinião manifestada pelo na altura presidente da Junta de Freguesia de Alvalade Armando Estácio. No seu 
entender, a duração das obras no metro de Roma (mais de dois anos), tiveram grande impacto no Centro 
Comercial Roma e no restante comércio de rua. Durante os inquéritos, no âmbito de algumas entrevistas não 
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Em 2013 o Centro Comercial Roma foi sujeito a obras de remodelação tendo como 
objetivo a abertura de um espaço reinventado com maior adequação perante procura. Estas 
alterações, ao oferecerem um espaço mais atual e moderno, permitiram uma maior atração de 
lojas, serviços e clientes (Centro Comercial Roma, 2015).    

 

Figura 16 - Enquadramento sobre os centros comerciais afetos à zona em estudo.  

 

Na sequência da informação coletada dos inquéritos (Questão 21), o aparecimento de 
novos formatos comerciais foi apontado como um dos fatores chave de declínio do comércio de 
rua. Resta fazer a ressalva que relativamente à “Concorrência de grandes superfícies”, foi possível 
depreender que existe uma certa segregação das opiniões dos comerciantes. Essas variações 
dizem respeito à localização das grandes superfícies. Se por um lado os centros comerciais 
instalados na periferia

 
são vistos como contributivos para o cenário de crise no comércio na 

                                                                                                                                                                                 
estruturadas, foi manifestada a mesma opinião de que as obras afetas ao metro terão contribuído para a 
perda de procura que depois não se veio a restituir. 
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Avenida de Roma, por outro, os centros comerciais instalados na Avenida são tidos como 
locomotiva contribuindo para a atração da população para esta zona da cidade. Nesse sentido foi 
mencionado que por um lado as superfícies como o Centro Comercial Roma e o Centro Comercial 
Acqua Roma não são vistos como concorrência negativa, mas por outro lado, grandes 
estabelecimentos localizados no centro de Lisboa como o El Corte Inglês, e em zonas mais 
periféricas, o Amoreiras e o Colombo já são tidos como condicionantes para a vitalidade do 
comércio na Avenida de Roma. Nesta sequência, perguntou-se à amostra que aderiu ao inquérito, 
quais consideravam serem as vantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente ao 
seu estabelecimento. As respostas recolhidas permitiram a análise apresentada na Figura 17. É 
possível aferir a incidência na resposta afeta a questões relacionadas com estacionamento (50 
respostas). Também a maior diversidade de oferta, associado ao mix comercial existentes nas 
grandes superfícies, e os horários praticados são mais valias que os comerciantes da Avenida de 
Roma consideram ser uma vantagem competitiva da concorrência face à sua prática comercial 
(oferta mais limitada e horários mais reduzidos).  

                        

Figura 17- Vantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente aos estabelecimentos inquiridos. 
Pergunta número 22 do inquérito: “Quais considera serem as vantagens da concorrência das grandes 
superfícies relativamente ao seu estabelecimento?”. 

 

Conhecidas as vantagens que os comerciantes da Avenida de Roma veem nas grandes 
superfícies comparativamente ao comércio de rua, o que se inquiriu seguidamente incidiu sobre 
quais consideravam ser as desvantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente 
aos seus estabelecimentos (Figura 18). 

 

Figura 18 - Desvantagens da concorrência das grandes superfícies. Pergunta número 23 do inquérito (“Quais 
considera serem as desvantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente ao seu 
estabelecimento?“). 

 

A maioria dos inquiridos admite achar que o serviço nas grandes superfícies é impessoal e 
mais despersonalizado. Por oposição é manifestada a opinião, por alguns dos comerciantes, de 
que os seus estabelecimentos na Avenida de Roma oferecem um serviço mais intimista e focado 
na satisfação das necessidades do cliente. Esta relação comerciante-cliente é vista como a 
principal força que os destaca da oferta mais massificada dos centros comerciais.  
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4.1.3 Evolução de ocupação comercial 

 

No decorrer de várias visitas de campo foi feito o levantamento do número de 
estabelecimentos pertencentes à área de estudo. Foi contabilizado um total de 117 
estabelecimentos em funcionamento (87,3%) e 17 espaços fechados (12,7%). Decorrente da 
pesquisa efetuada no Google Maps foi possível fazer o levantamento do número de 
estabelecimentos fechados e abertos no ano 2014. Daí se extraiu que dos 133 estabelecimentos 
existentes, 122 se encontravam abertos (92,4%), ao passo que apenas 10 se encontravam 
fechados (7,6%). Pelo confronto dos dados do ano de 2014 com os de 2018 é possível constatar 
um aumento de aproximadamente 5% do número de estabelecimentos encerrados. 

 

Tabela 10 - Número de estabelecimentos abertos e encerrados nos anos 2018 e 2014.  

 

Ano 2014 Ano 2018 

Quantidade Percentagem Quantidade Percentagem 

Estabelecimentos comerciais abertos 122 92,42 117 87,31 

Estabelecimentos encerrados 10 7,58 17 12,69 

Total 133 100 134 100 

 

Complementarmente à análise apresentada na Tabela 10, tendo como fonte para análise 
comparativa os dados apresentados por Cushman&Wakefield (2015), as ruas de Lisboa têm vindo 
a assistir a uma diminuição da taxa de desocupação, passando de 12% no ano de 2011 para 9% 
em 2015. Apesar de em 2014, no troço comercial alvo de estudo, a percentagem de desocupação 
ser inferior à média da cidade de Lisboa, verifica-se uma tendência de aumento constatada pelos 
dados recolhidos em 2018. Deste modo, a evolução da percentagem de estabelecimentos 
encerrados poderá traduzir um primeiro sinal de alerta no que atende à perda de vitalidade da 
Avenida de Roma. Procedeu-se à análise da distribuição dos estabelecimentos abertos e fechados 
para tentar perceber se existia algum padrão de localização dos espaços encerrados. Constatou-
se, no entanto, uma dispersão bastante homogénea destes na zona em causa. Essa 
representação é apresentada na Figura seguinte e com mais detalhe em Anexo (Anexo 10 e Anexo 
11). 
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Ano 2014 Ano 2018 

  

  

  
     

Figura 19 – Distribuição dos estabelecimentos abertos e fechados no ano de 2014 e ano 2018. Fonte: 
elaboração própria. 

 

4.1.4 Mix comercial 

 

No seguimento dos dados levantados no inquérito, assiste-se à presença de diversos 
tempos na Avenida de Roma. Esta articulação de distintas instâncias temporais manifesta-se pela 
diversidade de respostas obtidas à pergunta “Ano de Abertura” (pergunta 5 do inquérito). No 
entanto, muitas das pessoas inquiridas não conseguiram precisar o ano de abertura, apenas fazer 
uma aproximação. Nesse sentido, por falta de precisão da informação coletada, não será 
apresentada um estudo estatístico afeta a esta pergunta. 

A heterogeneidade existente na Avenida de Roma não se faz sentir apenas pela 
pluralidade de temporalidades nela existente. Também se evidencia pela variedade de setores 
comerciais nela albergados. Nesse sentido, efetuou-se o mapeamento dos espaços comerciais por 
sectores de atividade. Posteriormente foi feito o seu confronto com os dados coletados para o ano 
2014. Mediante a informação reunida para os anos de 2018 e 2014, foi feita a sua representação

16
 

                                                           
16

 Numa primeira instância tencionava-se recolher, por via dos inquéritos, as áreas afetas a cada 
estabelecimento comercial para se proceder à sua representação em AutoCad. No entanto, na sequência 
destes dados não terem sido fornecidas pelas entidades inquiridas, a opção alternativa passou pela medição 
em campo da frente de cada loja. Apesar de termos medido a frente de loja, o mesmo não foi possível fazer 
em relação à profundidade de cada estabelecimento; nesse sentido, a distância que se assumiu para 
profundidade das lojas é apenas representativa.  
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e segmentação consoante o setor de atividade a que pertencem (Figura 20 e Anexo 12). Com mais 
detalhe são apresentadas estas representações em Anexo (Anexo 13 e Anexo 14). 

 

Ano 2014 Ano 2018 

  

  

  

 

Figura 20 - Representação da distribuição dos estabelecimentos comerciais por setores de atividade nos anos 
2014 e 2018. Fonte: elaboração própria 

 

Decorrente da segmentação por setores de atividade dos anos 2014 e 2018 é feita a 
análise estatística exposta na tabela seguinte. 

 

Tabela 11 - Número de estabelecimentos e respetiva percentagem segundo setor de atividade.  

Setor de atividade 

Número de 
estabelecimentos 

Percentagem 
(%) 

Número de 
estabelecimentos 

Percentagem 
(%) 

Ano 2014 Ano 2018 

Moda 54 44,26 41 35,04 

Lar 8 6,56 10 8,55 

Estética e Saúde 14 11,48 16 13,68 

Lazer e Cultura 7 5,74 5 4,27 
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Setor de atividade 

Número de 
estabelecimentos 

Percentagem 
(%) 

Número de 
estabelecimentos 

Percentagem 
(%) 

Ano 2014 Ano 2018 

Produtos alimentares 5 4,10 4 3,42 

Restauração 17 13,93 21 17,95 

Reparação/Manutenção 5 4,10 5 4,27 

Imobiliárias 1 0,82 3 2,56 

Atividades diversas  3 2,46 2 1,71 

Outros Setores 8 6,56 10 8,55 

Total 122 100 117 100 

 

Segundo a União de Associações do Comércio e Serviços, desde épocas remotas da 
história do comércio na Avenida de Roma a oferta maioritária disponibilizada dizia respeito a “(…) 
artigos de vestuário e calçado de gama alta, os quais são também uma característica 
predominante na Avenida de Roma (…)”. Por análise da Tabela 11 constata-se que existiu 
manutenção dessa tendência. Mediante os dados recolhidos na Tabela, os setores com mais 
representatividade no eixo em análise são o da Moda (35,04% em 2018 e 44,26% em 2014) 
seguido da Restauração (17,95% em 2018 e 13,93% em 2014) e Estética e Saúde (13,68% em 
2018 e 11,48% em 2014). Apesar da diminuição substancial do sector “Moda” (descida de 9%) 
este continua a manter-se como o segmento alvo. Nota-se a emergência de novos setores 
possivelmente como resposta a novos hábitos e necessidades de consumo nomeadamente na 
categoria “Estética e Saúde”, “Restauração” e “Imobiliárias”. Ao nível da “Estética e Saúde” emerge 
o aparecimento de várias clínicas e centros de estética. No sector “Restauração” constata-se o 
aparecimento de estabelecimentos com oferta diferenciada e especializada. A par dos novos 
hábitos de consumo, com destaque para produtos saudáveis e orgânicos, nota-se o despoletar de 
estabelecimentos que respondem a esse tipo de procura. Aliada aos novos conceitos no setor da 
restauração, os espaços reabilitados são convidativos a quem se desloca na Avenida. Também o 
número de imobiliárias apresentou um aumento de 2014 para 2018, já o sector de “Lazer e 
Cultura” registou uma diminuição embora não muito acentuada.  

Paralelamente ao atrás exposto é importante denotar a existência de um mix comercial 
diversificado. Neste eixo confluem vários setores comerciais que respondem a diferentes tipos de 
procura. 

No que concerne à origem comercial dos estabelecimentos no eixo em análise em 2018, 
apresenta-se uma forte preponderância dos estabelecimentos Independentes sobre as Cadeias 
Nacionais e Internacionais (Figura 21).  

 

Figura 21- Distribuição da amostra por origem comercial. Dados referentes à pergunta 10 do inquérito 
(“Origem comercial”). 

 

 Mediante os resultados recolhidos, os estabelecimentos do tipo “Independente” perfazem 
70% do total dos inquiridos, tendo por isso uma representatividade marcante quando comparada 
com as outras origens comerciais apresentadas.  
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4.1.5 Grau de Satisfação dos Comerciantes 

 

a) Clientes 

Com o propósito de perceber o tipo de público-alvo dos estabelecimentos existentes, foi 
inquirido aos comerciantes da Avenida de Roma quais consideravam ser os principais clientes 
(Figura 22). 

 

Figura 22 - Principais tipo de clientes. Dados relativos à pergunta 25 do inquérito (“Quem considera serem os 
seus principais tipos de clientes?”) 

Dos estabelecimentos comerciais que responderam à pergunta, 78% afirmaram que os 
residentes da Avenida de Roma são os seus principais clientes. Também merecem destaque as 
pessoas que trabalham na proximidade desta Avenida, sendo elas consideradas por 71,95% dos 
estabelecimentos como representativas do tipo de cliente que frequentam os seus 
estabelecimentos. A fatia afeta a turistas e outros clientes não é representativa para a maioria dos 
comerciantes. 

 

b) Rentabilidade do negócio 

Na sequência do que havia sido explorado no Capítulo 3, foi perguntado aos comerciantes 
da Avenida de Roma como consideravam que se encontrava o negócio em termos de 
rentabilidade.  

 

Figura 23 - Satisfação com a rentabilidade do negócio. Distribuição percentual das respostas afeta à Pergunta 
26 do Inquérito (“Está satisfeito com a rentabilidade do negócio?”). 

É possível constatar que o nível de satisfação afeto à rentabilidade do negócio não é o 
ideal, revelando-se globalmente menor do que satisfatório. 

 

c) Localização da loja 

Na sequência da pergunta sobre se para além da existência do(s) seu(s) 
estabelecimento(s) na Avenida de Roma, os comerciantes também possuíam loja(s) noutra 
localização, foram obtidas as respostas constantes na Figura 24. 
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Figura 24 - Existência de estabelecimento comercial noutra localização. Dados estatísticos obtidos por análise 
das respostas à pergunta 11 do inquérito (“Possui outro estabelecimento noutra localização?”). 

  

Das respostas recolhidas, 58,54% dos comerciantes têm estabelecimento noutras 
localizações. No seguimento dessa constatação inquiriu-se como era avaliado o sucesso do 
estabelecimento existente na Avenida de Roma quando comparado com o(s) restante(s)

 17
. O 

intuito desta pergunta passa por explorar o modo como se relaciona (ou não) o sucesso de um 

estabelecimento com a variação da sua localização. As respostas afetas a esta questão 

distribuem-se segundo apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Sucesso comparativo dos estabelecimentos comerciais. Dados afetos à pergunta 12 do inquérito 
(“Caso afirmativo na pergunta anterior, como avalia o sucesso do estabelecimento na Avenida de Roma 
comparativamente ao(s) outro(s)? “). 

 

O sucesso comparativo do negócio não é o ideal, revelando-se menor do que satisfatório. 
Desta análise extrai-se que, apesar de não ser por uma margem muito significativa, a maioria dos 
participantes admite que o sucesso do estabelecimento localizado na Avenida de Roma é menor 
quando comparado com outros estabelecimentos que têm noutras localizações. Analisando a 
informação recolhida sobre outro prisma pode-se contatar que, independentemente do maior ou 
menor sucesso, uma percentagem significativa (50,1%

18
) reconhece existir diferenças no negócio 

mediante o sitio onde o espaço comercial se encontra. Dito isto, existem fatores que condicionam a 
maior ou menos atratividade de um local não estando isso apenas dependente das caracteristicas 
intrinsecas ao negócio levado a cabo pelo estabelecimento.  

 Pareceu oportuno perceber até que ponto os comerciantes mudariam o sítio do 
estabelecimento comercial se confrontados com uma alternativa à localização na Avenida de 
Roma (Figura 26). Mediante a análise das respostas recolhidas é possível retirar várias ilações. 
Avaliando a escolha da avenida a que se daria primazia para a localização do estabelecimento 

                                                           
17

 Embora não saibamos a localização dos outros estabelecimentos. 
18

 Percentagem afeta às pessoas que na questão em causa apresentaram uma resposta diferente de 
“Sucesso Equiparável” 



 

53 
 

comercial, aproximadamente 52% dos inquiridos manifestaram a vontade de permanecer na 
Avenida de Roma. Apenas 14,6% dos comerciantes optaria por não escolher a Avenida de Roma 
nem como primeira nem como segunda opção. Estes valores fazem transparecer a ideia de que 
apesar do clima de insatisfação perante a evolução das dinâmicas da Avenida de Roma, esta 
Avenida continua a ter um importante valor simbólico e histórico entre as pessoas. 

 

Figura 26 - Escolha preferencial de localização do estabelecimento comercial. Dados relativos à pergunta 19 
do inquérito (“Se existisse a possibilidade de alocar este estabelecimento comercial nas avenidas seguintes, 
qual seria a ordem de preferência que escolheria? Avenida de Roma, Avenida da Igreja, Avenida Guerra 
Junqueiro ou outra localização.”) 

 

d) Vitalidade da Avenida de Roma 

Na sequência da pergunta sobre a classificação que dariam à Avenida de Roma em 
termos de vitalidade, as respostas reunidas encontram-se sintetizadas na Figura 27. 

 

Figura 27 - Classificação da vitalidade da Avenida de Roma. Respostas afetas à pergunta 18 do inquérito. 
(“Como classificaria, ao nível da vitalidade, a Avenida de Roma?”). 

 

No que diz respeito ao modo como tem vindo a evoluir a vitalidade na Avenida de Roma, 
os dados recolhidos constam na Figura 28. 
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Figura 28 - Evolução do cenário de vitalidade sentido na Avenida de Roma. Dados relativos à pergunta 20 do 
inquérito (“Comparativamente com a situação presente, como considera que tem evoluído a situação vivida na 
Avenida de Roma?”).  

 

Apesar de não ser unanime, uma grande percentagem da população de comerciantes 
considera a vitalidade da Avenida menor do que satisfatória (Figura 27), tendo vindo a piorar 
(Figura 28). Apesar disso, a Avenida de Roma continuaria a ser a escolha de localização do 
estabelecimento em detrimento de outras zonas (Figura 26). 

 

4.1.6 Estado do edificado 

 

Na sequência das visitas de campo verificou-se que, embora no piso térreo existam muitas 
lojas recentes e restauradas, os edifícios reportam para uma época construtiva remota. De fato, 
mediante análise documental, foi possível averiguar que ambas as freguesias onde se insere a 
Avenida de Roma

19
 apresentam um edificado que reporta para a época construtiva do período de 

1946 e 1970 (Camâra Municipal de Lisboa, 2018).  

 

a) Reabilitação do edificado 

Pareceu oportuno perceber qual o peso que a reabilitação tem nas freguesias albergadas 
pelo eixo em estudo. Decorrente da análise de informação da Câmara Municipal de Lisboa foi 
possível verificar, como se constata na Figura 29, quais as freguesias de Lisboa com mais 
reabilitação (representadas a laranja) 

 

 

.  

Figura 29 - Ranking das freguesias de Lisboa com mais reabilitação de edificado. Fonte: (Camâra Municipal 
de Lisboa, n.d.). 

 

                                                           
19

 Freguesia de Alvalade e Freguesia do Areeiro 
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 A freguesia de Alvalade é uma das freguesias representadas a laranja. Segundo a análise 

da informação coletada, a reabilitação do edificado em Alvalade (5%) é superior à média da cidade 
(4%). Já no Areeiro é igual à média registada na cidade. Constata-se que as temáticas afetas à 
reabilitação do edificado, à partida, não são contributivas para o possível declínio da Avenida. 

 

b) Estado de conservação do edificado 

Seguindo os parâmetros definidos na explicação metodológica, obtiveram-se os resultados 
apresentados na Tabela 12 no que concerne ao estado de conservação do edificado. 

 

Tabela 12 - Estado de conservação do edificado no eixo de estudo.  

 

Estado de conservação do edificado 

Número de edifícios 
Percentagem 

(%) 
Foto ilustrativa de edifícios da área de 

estudo 

Edifícios em estado mediano 25 43,86 

 

         

Edifícios em bom estado  32 56,14 

 

 

Total 57 100  

 

A distribuição dos edifícios por nível de conservação encontra-se representada na Figura 
30 e com mais detalhe no Anexo 15. Na Figura caminha-se da Av. Dos Estados Unidos da América 
em direcção à Av. João XXl (da figura superior da esquerda para a figura da segunda linha, 
respectivamente). 
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Figura 30 - Distribuição segundo nível de conservação do edificado (2018). Fonte: elaboração própria. 

  

Decorrente dos dados que se extrai do Anexo 15 e Tabela 12 é possível averiguar a 

inexistência de edificados em mau estado. Globalmente a Avenida de Roma é caracterizada pela 

existência de edificados em bom estado (54,14%). As ocorrências no edificado, das quais resultam 

a restante percentagem (43,86%), correspondem a edifícios com necessidade de uma ou mais 

intervenções. Estas intervenções decorrem de questões relacionadas com a falta de manutenção 

destacando-se a necessidade de pintura de fachadas, reparação de estores e remoção de cabos 

sem utilização. 

 

4.1.7 Espaço Público 

 

Segundo dados da Câmara Municipal de Lisboa, mediante a auscultação dos cidadãos 
residentes na Av. De Roma, as principais preocupações e sugestões afetas ao espaço público 
encontram-se sintetizadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 13 - Espaço urbano da Avenida de Roma: Problemas e Sugestões. Fonte: Elaboração própria com 
informação recolhida no site da Câmara Municipal de Lisboa 

Problema  Sugestões 

Estado da calçada existente  -Substituição e reposição dos locais onde foi retirada. 

Poucos espaços verdes/locais de 
lazer 

 -Aumento de espaços com zonas verdes 
-Reintrodução de árvores de sombra ao longo do eixo da Av. De Roma 

Trânsito intenso  -Implementação de medidas de acalmia de trânsito 

Velocidade de circulação automóvel 
muito elevado 

 -Redução da velocidade permitida 
-Coordenação dos semáforos na medida em que, neste momento, os 
semáforos favorecem aqueles que se deslocam em excesso de 
velocidade em detrimento dos que circulam em velocidades aceitáveis. 

Pouca segurança nos 
atravessamentos horizontais pedonais 

 -Melhoria do estado das passadeiras 
- Aumento do tempo de semáforo para o peão (visto serem reduzidos) 
 

Pouco estacionamento disponível 
 -Aumento do estacionamento disponível, remoção de lugares de 

estacionamento de carga e descargas 

Zona de mobilidade suave  -Aumento da zona pedonal por alargamento de passeios 
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Problema  Sugestões 

insuficiente/inexistente -Inexistência de zona para circulação de bicicletas: criação de ciclovia 
integrando-a na avenida 

Condições de iluminação 

 -Substituição da iluminação existente por tecnologia LED 
- Reparação de alguns candeeiros muito degradados 
-Descontextualização de alguns candeeiros urgem que seja feita 
substituição pelos originais   

Insuficiente abastecimento de 
mobiliário urbano 

 -Maior quantidade de bancos nos passeios 
-Mais sinalética na avenida 
-Mais caixotes de lixo 
-Introdução de amenidades ao longo da avenida (consideração do 
conceito PARKLET-plataformas equipadas com bancos, floreiras, mesas, 
cadeiras, guarda sol…) 

Deficiente escoamento de água das 
chuvas 

 -Revisão e alteração da rede de escoamento de água mediante as 
ocasiões repetidas de concentração de águas, na Avenida, provenientes 
da chuva 

Diminuição do espaço de circulação 
automóvel dando lugar para maior 
espaço para circulação suave 

 -Eliminação do separador central 
-Eliminar as vias de viragem da Avenida garantindo assim que não 
seriam feitas mais de duas vias  

 

Debatendo-nos sobre os problemas e sugestões apresentados na Tabela 13, é visível a 
insatisfação a vários níveis relativamente ao espaço público. Essa insatisfação condiciona a 
vitalidade da Avenida de Roma. No entanto, considera-se que alguns dos problemas e resoluções 
apresentados muitas vezes são conflituantes estre si e nem sempre tradutores de uma visão 
realista sobre os ideais urbanísticos presentemente tidos para o planeamento do espaço urbano.  

Apesar da existência de diversas alternativas ao transporte individual, o padrão de 
evolução do cenário que se verifica na Avenida de Roma, como na generalidade de Lisboa, reflete 
a tendência para o aumento do uso de transportes individuais em detrimento dos transportes 
públicos, bicicleta ou a pé (Censos 2011) (Figura 31). O automóvel é o meio de transporte utilizado 
pela maioria da população da região de Lisboa sendo que 54%

20
 da população recorre a este meio 

de transporte para efetuar as suas deslocações. Também na Avenida de Roma
21

 o carro continua 
a ser o protagonista. De fato, nesta Avenida, a importância do canal rodoviário sente-se no peso 
atribuído ao canal viário comparativamente ao espaço afeto ao peão. Isso culmina com o 
aparecimento de patologias decorrentes da existência de trânsito intenso e das velocidades 
elevadas aí praticadas. Surgem problemas não só de incompatibilização de articulação de vários 
tipos modais (nomeadamente bicicletas e carros), como também ao nível da segurança nos 
atravessamentos horizontais do peão.  

                                                           
20

 Por consulta da Figura 31, esta percentagem resulta da soma dos 38,54% e dos 15,50% afetas aos valores 
de “Automóvel ligeiro como condutor” e “Automóvel ligeiro como passageiro”, respetivamente. 
21

 Na Avenida de Roma à semelhança daquilo que acontece na cidade de Lisboa. 
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Figura 31 - Tendência Evolutiva de distribuição dos diversos tipos modais em Lisboa. Fonte: Censos2011 

 

Estreitamente relacionado com a intensificação de utilização do carro, surgem igualmente 
problemas afetos ao défice de número de estacionamentos. Esta situação é muito recorrente na 
Avenida de Roma, tendo sido constatada nas várias visitas ao local um grande número de viaturas 
estacionadas em locais impróprios. Nesse seguimento fez-se o levantamento da oferta de 
estacionamento afeta à área de estudo e proximidades constante na Figura 32 e Anexo 17. A 
respetiva contabilização apresenta-se representada na Tabela 14. 
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Figura 32- Distribuição do estacionamento na Avenida de Roma e proximidades.  

 

Tabela 14 - Estacionamentos afetos à área de estudo e proximidade. Fonte: elaboração própria na sequência 
das visitas à área de estudo, recurso ao Google Maps e Google Earth 

 Quantidade de lugares 

Parques de estacionamento 859 lugares distribuídos em 5 parques 

Estacionamento na via pública 
Na Avenida de Roma

22
 158 

Nas proximidades 558 

                                                           
22

 Zona limitada ao caso de estudo 
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Através da contabilização exposta na Tabela anterior e da informação contida no Anexo 
17, constata-se que a oferta de estacionamento nas proximidades (analisada em proporção com o 
espaço disponível) é substancialmente maior do que aquela oferecida no decurso da Avenida de 
Roma. Não obstante, as zonas da proximidade que foram seleccionadas têm em consideração o 
fato de terem acesso á Avenida de Roma e, portanto, poderem ser usadas com o propósito de 
quem procura estacionamento aquando da permanência na Avenida. Também há que referir que, 
dos lugares contabilizados na Avenida de Roma (158 lugares), uma grande percentagem (53,8%) 
foi contabilizada na zona de intersecção desta Avenida com a Avenida Estados Unidos da 
América. Ou seja, dos 158 lugares contabilizados, 73 estão alocados na intersecção com a 
Avenida Estados Unidos Da América, o que faz com que o resto do troço da Avenida de Roma 
apenas disponibilize 85 lugares. Atendendo ao número de estabelecimentos comerciais 
contabilizados para esse espaço (117), isso faz com que não exista disponível um lugar por 
estabelecimento.  

 Uma alternativa ao estacionamento apresentado passa pela oferta oferecida pelos Parques 
de estacionamento. Nas proximidades da zona fez-se a contagem de 5 parques. No entanto, as 
tarifas associadas e o fato de envolver deslocação até à chegada aos estabelecimentos comerciais 
no eixo da Avenida de Roma, pode condicionar a atratividade desta alternativa.  

 

4.1.8 Valores de arrendamento e venda de imóvel 

 

Dado que não foi possível ter acesso a dados relativos ao valor dos espaços comerciais, 
tentou averiguar-se como é que os valores de habitação (venda e arrendamento) têm evoluído, no 
pressuposto de que há uma relação entre os dois segmentos de mercado (comércio e habitação). 
Com recurso à ferramenta “Preços da Habitação nas Cidades” averiguou-se as estatísticas 
referentes ao valor de habitação na área. Fez-se uma análise comparada dos preços da habitação 
da freguesia de Alvalade e do Areeiro em relação a uma área menor, ajustada o melhor possível à 
zona de estudo (Figura 33).  

 

Figura 33 - Representação do ajuste à área de estudo para proceder à análise do preço de habitação. Fonte: 
elaboração própria recorrendo à aplicação “Preços da Habitação nas Cidades” 

 

Feita a delimitação ajustada à Avenida de Roma, os dados relativos ao valor mediano de 
vendas por m

2 
encontram-se apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Valor mediano de vendas por m
2
. Fonte: elaboração própria recorrendo à aplicação “Preços da 

Habitação nas Cidades 

                                                          

                                                             Localização 

   Indicador  

Lisboa Areeiro Alvalade 
Aproximação da zona 

de estudo 

Valor mediano de vendas
23

 por m
2
 (euros) dos 

alojamentos familiares 
2438 2408 2651 2917 

 

Pela análise da Tabela 15 é possível fazer o confronto entre o valor mediano de venda por 
m

2
de alojamento em Lisboa, no Areeiro, em Alvalade e na zona de estudo. Daqui se extrai que o 

valor de vendas no Areeiro é menor do que a média verificada em Lisboa, já em Alvalade esta 
média é superior à de Lisboa. No entanto, apesar destas diferenças, o valor verificado na 
aproximação que foi feita à área de estudo é significativamente maior, tanta quando comparado 
com os valores verificados em Lisboa, como quando comparados com as freguesias em que se 
encontra incluída (Areeiro e Alvalade). Esta variância de valores não se cinge ao universo da 
venda de imóveis, verificando-se igualmente no que respeita ao arrendamento. Se por um lado o 
arrendamento mediano em Portugal tem o custo de 4,39 euros por metro quadrado, por outro em 
Lisboa este valor é de 9,62 euros por metro quadrado (Relvas e Damas, 2018). No caso concreto 
das freguesias onde se localiza a área de estudo observamos pela Figura 34 que, o valor de 
arrendamento é superior à média dos municípios da cidade (9,67 euros no caso de Alvalade e 9,7 
euros no Areeiro). 

 

Figura 34 - Valor de arrendamento médio dos municípios em Lisboa. Fonte: site https://eco.pt 

 

 É possível então concluir que se verificam valores elevados tanto na aquisição como no 
arrendamento de imóvel nas freguesias onde se insere a Avenida de Roma. 

Relativamente ao regime de propriedade dos estabelecimentos comerciais existentes, a 
maioria (aproximadamente 60%) encontra-se em regime de arrendamento (Figura 35).  

                                                           
23

 Momento de referência deste valor: 4º Trimestre do ano 2017 
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Figura 35 - Regime de Propriedade. Distribuição percentual das respostas afetas à pergunta 13 do inquérito 
(“Espaço? Arrendado, próprio ou Outro”). 

 

Ao ter sido solicitada a partilha dos valores em que se situa a renda mensal atual do 
espaço, só foram reunidas 22 respostas o que não nos permite retirar nenhuma conclusão 
plausível. Apesar deste constrangimento foi revelado, no âmbito de entrevistas informais com os 
vários comerciantes, grande descontentamento destes perante os valores elevados das rendas 
tanto dos estabelecimentos comerciais como também dos espaços habitacionais aí existentes. 
Segundo as opiniões recolhidas, as rendas elevadas dos espaços comerciais condicionam a 
alocação de novos estabelecimentos que poderiam potenciar algum dinamismo na Avenida de 
Roma. Por outro lado, os comerciantes partilharam que os valores muito elevados ao nível dos 
espaços habitacionais fazem com que se torne igualmente complicado a sua compra ou 
arrendamento. Essa situação contribui para a perpetuação do cenário de contínuo envelhecimento 
da população aí residente tendo consequências diretas na rentabilidade dos estabelecimentos pelo 
facto de existir uma menos predisposição da população mais envelhecida a efetuar compras. 

 

4.1.9 Identificação do peso dos principais fatores de declínio da Avenida de Roma 

Atendendo às variáveis anteriormente expostas pretende-se analisar como é que estes e 
outros fatores (micro e macro fatores) são percecionados pelos comerciantes e representantes da 
Administração e Associações locais. Procura-se apurar qual o peso dado a cada um dos fatores de 
modo a perceber quais os que tiveram mais impacto na vitalidade da Avenida de Roma.  

 

a) Perceção dos lojistas 

Na sequência dos factores atrás explorados é já possível percecionar indícios de 
descontentamento do cenário vivido na Avenida de Roma. Para aprofundar os fatores justificativos 
desse clima de desvitalização é feita a pergunta “Quais os aspetos que considera mais importantes 
para justificar algum declínio sentido nos últimos anos na Avenida de Roma?”. O tratamento das 
respostas coletadas é apresentado seguidamente na Figura 36. 
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Figura 36 - Fatores justificativos de possível clima de desvitalização. Respostas coletadas referentes à 
questão 21 (”Quais os aspetos que considera mais importantes para justificar algum declínio sentido nos 
últimos anos na Avenida de Roma?”).  

 

 Na sequência da quantificação das respostas recolhidas, constatou-se que quatro das 
hipóteses expostas apresentavam especial incidência: “Falta de estacionamento” (59 respostas), 
“Envelhecimento da população” (47 respostas), “Rendas elevadas” (38 respostas) e “Concorrência 
de grandes superfícies” (35 respostas). De fato, a incidência sobre estes quatro pontos vêm 
corroborar aquilo que havia sido previamente explorado. 

Enfatiza-se que, nas opiniões coletadas de muitos comerciantes, foi recorrente a ideia de 
que a existência de poucos estacionamentos limita a ida dos consumidores à Avenida de Roma, 
conduzindo-os para locais onde o estacionamento não é uma condicionante.  

 

b) Perceção dos representantes da Administração e Associações locais 

Os stakeholders entrevistados envolvidos no comércio de rua da Avenida de Roma 
salientaram a existência de alguns fatores contributivos para o cenário de declínio na Avenida de 
Roma (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Fatores contributivos para o declínio do comércio de rua na Avenida de Roma.  

Fatores contributivos para o declínio do comércio de rua na Avenida de Roma 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Câmara 
Municipal de 

Lisboa 

Aparecimento de Centros Comerciais  
“(…) com o aparecimento dos centros comerciais 
muitas lojas fecharam (…) a isso acrescentou-se 
também o cenário de crise vivido em Portugal” 
 
“(…) há lojas que se mantiveram (…) comerciantes 
não tiveram capacidade para adaptação.” 
 
“(…) o aparecimento de lojas do Chinês veio 
disponibilizar um tipo de oferta que existia em lojas 
históricas, mas a preço bastante mais reduzido (…)” 

Crise Económica 

Envelhecimento da população 

Falta de adaptação de alguns estabelecimentos 
comerciais 

Instalação de certo tipo de lojas 

Valor de rendas elevado 

Encerramento de alguns estabelecimentos 

Tipo de ocupação do espaço urbano (exemplo: uso 
de mobiliário urbano não atrativo e não homogéneo 
entre estabelecimentos, caso disso eram os guarda 
sol das diferentes esplanadas) 

Uso exagerado de carro em detrimento de outras 
opções (bicicletas, transportes públicos/partilhados/ 
andar a pé) 

Junta de 
Freguesia de 

Desatualização do comércio e falta de adaptação 
face ao aparecimento de novos formatos 

 
“(…) comércio muito antigo que não se foi 
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Fatores contributivos para o declínio do comércio de rua na Avenida de Roma 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Alvalade concorrenciais e novas formas de venda atualizando e que em muitos casos encerrou devido 
ao falecimento dos proprietários.” 
 Rendas elevadas 

Encerramento de polos atrativos (exemplo: cinemas) 

Existência de problemas afetos ao estacionamento 

Peso da rede viária 

Associação de 
comerciantes 

Concorrência de grandes superfícies e consequente 
alteração dos hábitos de consumo 

 
“(…) as pessoas passam a preferir centros 
comerciais por neles conseguirem uma oferta 
concentrada, maior comodidade, facilidade de 
estacionamento (…)” 
 
 
 
“(…) lojas começaram a decair e não souberam 
modernizar-se. Com exceção dos franchisings, as 
lojas tradicionais e de bairro foram decaindo” 

Inadaptação de certas lojas a novas circunstâncias, 
falta de modernização e alguma relutância à adesão 
a certas iniciativas 

Crise financeira – menor poder de compra e maior 
seletividade no processo de escolha 

Encerramento de estabelecimentos culturais 

Envelhecimento da população 

Falta de flexibilização horária de alguns 
estabelecimentos 

Problemas afetos ao estacionamento – dependência 
do automóvel – inexistência de espaços seguros para 
andar de bicicleta na Avenida de Roma 

Associação de 
moradores 

Aparecimento de estabelecimentos na Avenida de 
Roma que vieram monopolizar certos setores de 
negócio 

“Um dos obstáculos ao progresso normal das lojas 
deve-se à concorrência de superfícies como o 
Chinês…estas lojas vêm apresentar uma 
concorrência desleal com preços que as lojas 
tradicionais não conseguem equiparar (…) muitas 
lojas como por exemplo drogarias existentes na 
Avenida de Roma encerraram porque ofereciam 
produtos que podiam ser adquiridos nas lojas de 
Chinês a preço bastante inferior” 
“(…) o comércio de rua na Avenida de Roma vive 
muito dos residentes (…) a elevada taxa de 
desocupação de alguns edifícios fragiliza a 
rentabilidade do negócio (…)” 
“(…) o estacionamento aqui é complicado e faz com 
que muita gente prefira ir a centros comerciais” 

Valores de rendas elevados 

Encerramento de estabelecimentos históricos e 
marcos da cidade (exemplo do cinema Londres) 

Elevada taxa de habitação desocupada 

Pouco estacionamento 

População envelhecida 

Comércio online 

Horários praticados: algumas lojas fecham à hora de 
almoço. Nesse sentido outros formatos comerciais 
tornam-se vantajosos 

 

Pelo confronto do material recolhido nos capítulos anteriores com a informação fornecida 
pelos entrevistados, verifica-se que existe conformidade entre os dados. Como explorado 
anteriormente, os principais fatores contributivos para o declínio da Avenida devem-se ao: 

 Aparecimento de novos formatos/formas comerciais (Centros comerciais, lojas Do Chinês, 
comércio online) com muitas vantagens competitivas 

 Envelhecimento da população 

 Aumento do valor das rendas provocado pela alteração do quadro legal 

 Falta de estacionamento 

 Peso da rede viária 

 Encerramento de espaços âncora 

 Elevada taxa de habitação desocupada 

A acrescentar a estes dados, que já anteriormente havia incidido a pesquisa, também se 
acrescem os seguintes pontos: 

 Crise económica 
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 Falta de modernização/atualização de alguns estabelecimentos 

No capítulo 4.2 far-se-ão referências às estratégias adotadas para reverter ou melhorar 
algumas das situações exploradas até aqui. 

 

4.1.10 Síntese dos fatores de declínio do Comércio de Rua na Av. De Roma 

 

Aquando da coleta de dados bibliográficos referentes aos fatores de declínio do comércio 
de rua foram segmentados vários pontos. Na tabela seguinte faz-se o confronto entre os dados 
coletados por autores distintos (Capítulo 2) e aqueles que foram destacados na Avenida de Roma 
como contributivos para a perda de vitalidade. 

 

Tabela 17 - Fatores contributivos para o declínio da Avenida de Roma.  
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Macro fatores        
Alterações demográficas        

Diferenciação de formatos comerciais        

Diferenciação de métodos e filosofias de venda        

Alterações socioeconómicas        

Micro fatores        

Lojas devolutas         

Mix comercial        

Grau de satisfação dos comerciantes        

 Rentabilidade do negócio        

 Localização do estabelecimento        

 Vitalidade da Avenida de Roma        

Estado do edificado        

Insegurança        

Falta de limpeza urbana        

Flexibilização horária        

Resistência à mudança e inovação        

Ausência de proatividade de alguns comerciantes        

Constrangimentos do espaço público        

Questões afetas ao estacionamento        

Preços de arrendamento e venda de imóvel        

Encerramento de polos atractivos         

 

 

Mediante a Tabela 17 é possível verificar a concordância, em alguns pontos, dos fatores 
levantados na Avenida de Roma em relação ao que havia sido previamente revisto no Estado de 
Arte, nomeadamente: 

 Macro fatores associados à: Demografia (envelhecimento da população), Concorrência 
Comercial, Crise económica e Diferenciação de métodos e filosofias de venda.  

Fatores contributivos para o declínio comercial na Avenida de Roma        

Fatores que não induziram o declínio na Avenida de Roma 
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 Micro fatores associados à: Disponibilidade de estacionamento, problemas afetos ao espaço 
urbano (pavimentação, iluminação, mobiliário urbano, espaço para mobilidade suave…), 
encerramento de espaços atrativos, aumento de espaços devolutos, falta de flexibilização 
horária, desatualização/ pouca pró-atividade de alguns estabelecimentos comerciais e Valor 
elevado de arrendamento e rendas 

 

 

4.2 Estratégias de revitalização da Avenida de Roma 

4.2.1 Perceção dos lojistas 

 

a) Estratégias de Rua 

Por intermédio do inquérito realizado aos lojistas, os resultados recolhidos afetos à questão 
das estratégias mais relevantes para a revitalização na Avenida de Roma encontram-se 
apresentados seguidamente. 

 

Figura 37 - Estratégias para a promoção de uma maior revitalização do comércio de rua na Avenida de Roma. 
Pergunta número 24 do inquérito (“Quais dos seguintes tópicos considera importantes para a promoção de 
uma maior revitalização do comércio de rua da avenida de Roma?” 

 

 Com base na Figura 37, apesar da distribuição das respostas ser bastante equilibrada, 
destacam-se duas respostas, sendo elas: “Melhoria da qualidade do espaço público” e “Instalação 
de lojas âncora”. Também se constatou que, comparativamente a outras questões do inquérito, 
nesta pergunta existiu grande incidência na resposta “Outra”. Ao explorar o que os inquiridos se 
referiam ao escolher a opção “Outra” chegou-se à conclusão de que se referiam, maioritariamente, 
ao aumento do número de estacionamento existente.  

As opções “Realização de iniciativas de animação social e cultural”, “Adoção de iniciativas 
comuns de organização comercial”, “Modernização e atualização interna de estabelecimentos”, 
“Reforço para aumentar sensação de segurança” e “Incentivos de requalificação do edificado” 
apresentam menor incidência sendo que os números de respostas reúnem equilíbrio ao nível da 
sua distribuição. De seguida focar-nos-emos nas respostas às quais foi atribuída maior 
importância. 
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No que concerne à instalação de lojas âncora, foi mencionado por grande número de 
lojista que, ao se terem instalado certas lojas

24
 na Avenida de Roma, a situação comercial 

melhorou. Consequentemente, é considerado que a existência de determinados estabelecimentos 
poderia criar um efeito polarizador capaz de gerar atração à Avenida de Roma e aumento da 
dinâmica aí vivida.  

Na avaliação feita observa-se igualmente que, para os inquiridos, a melhoria da qualidade 
do espaço público poderia traduzir-se na revitalização comercial da Avenida de Roma. Apesar 
deste fato, quando atrás inquiridos

25
 sobre os motivos subjacentes ao possível declínio da Avenida 

de Roma a resposta “Pouca qualidade do espaço público” apresentou uma pequena taxa de 
incidência face às restantes opções. Esta constatação à partida poderia parecer um pouco 
contraditória, no entanto, por base nos dados de moradores recolhidos pela Câmara Municipal de 
Lisboa, verificou-se que realmente existem várias situações problemáticas ao nível do espaço 
público (Tabela 13). O que daqui se depreende é que, apesar das condições do espaço público 
não serem vistas como o motivo fulcral subjacente à perda de vitalidade da Avenida de Roma, a 
sua requalificação induziria ganhos significativos. A acrescentar a isso, os motivos apontados como 
principais motores da perda de vitalidade da Avenida de Roma

26
, na opinião dos comerciantes, não 

apresentam resolução tão facilmente passível a ser reconvertida por adoção de medidas 
estratégicas.   

Como referido no início deste subcapítulo, paralelamente às iniciativas de cariz mais geral, 
importa também não esquecer de fazer a inclusão sobre o modo como os estabelecimentos 
comerciais aplicam a revitalização nos seus espaços e nas suas práticas comerciais. O subcapítulo 
seguinte recairá sobre isso mesmo. 

 

b) Estratégias de Loja 

Para além das estratégias vistas anteriormente que têm como foco mais geral, também 
importa incidir sobre uma esfera mais particular: as lojas. Tendo por base esse objetivo foram feitas 
questões afetas às ações específicas tomadas pelos estabelecimentos.  

Nessa ótica são apresentadas nas Figura 38 e 39 os resultados recolhidos dizendo 
respeito, respetivamente, às ações internas aplicadas pelos estabelecimentos para melhorar os 
resultados da loja e os aspetos que consideram atrativos e distintos no serviço prestado no seu 
estabelecimento. 

 

Figura 38 - Ações levadas a cabo pelos estabelecimentos. Pergunta 27 do inquérito (“Quais as ações internas 
que aplica no seu estabelecimento no sentido de obter melhores resultados no número de vendas?”) 

                                                           
24

 Foi mencionado pelos lojistas uma significativa melhoria da situação comercial após a instalação de 
estabelecimentos como o Continente e o Celeiro. 
25

 No âmbito da pergunta “Quais os aspetos que considera mais importantes para justificar algum declínio 
sentido nos últimos anos na Avenida de Roma?”, correspondendo à Tabela 36 de resultados recolhidos. 
26

 Recordando a Tabela 36: “Concorrência de grandes superfícies”, “Envelhecimento da população” e 
“Rendas elevadas” 



 

68 
 

 

                

Figura 39 - Aspetos atrativos e distintos do estabelecimento. Pergunta 32 do Inquérito (“Quais os aspetos que 
considera atrativos e distintos no serviço prestado no seu estabelecimento?”). 

 

Por observação da Figura 38 constata-se que é dada grande importância às “Promoções 
Pontuais” e também à “Publicidade”, tendo sido referenciadas por 66 dos estabelecimentos 
inquiridos. Alguns dos inquiridos afirmavam que a melhor maneira de angariação de clientes passa 
por, citando-os, “o passa a palavra”. Nesse sentido consideram importante publicitar o 
estabelecimento, por intermédio de via eletrónica (Facebook, outras redes sociais e sites), mas 
também fazer acompanhar essa divulgação por um serviço de qualidade. Segundo vários 
testemunhos recolhidos, a satisfação do cliente funciona como elemento viabilizador de alcance de 
novos públicos, mas também resulta na fidelização dos clientes que já visitam os seus 
estabelecimentos. Isso vai igualmente de encontro com as respostas recolhidas na Figura 39, onde 
se constata o reconhecimento da “Qualidade de serviço” como o aspeto mais atrativo (91,46%) e 
diferencial no serviço prestado nos estabelecimentos inquiridos.  

Retomando a análise da Figura 38, importa referir que 14 dos estabelecimentos (dado 
afeto ao número de respostas atribuída a “Não efetuamos nenhum tipo de ações”) não efetuam 
nenhum tipo de ações. Isso demonstra algum conformismo com a situação comercial em que se 
integram e uma atitude pouco pró-ativa no sentido do potenciamento da atratividade do seu 
estabelecimento.  

Na sequência da averiguação da pró-atividade dos comerciantes, fizeram-se várias 
perguntas afetas ao cuidado e importância que os comerciantes atribuem à montra. Nesse sentido, 
ao serem inquiridos relativamente ao fato se consideravam que o aspeto da montra contribuía para 
a entrada do cliente no estabelecimento, obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 40. 

 

 

Figura 40 – Importância da montra. Questão 28 do inquérito (“Considera que o aspeto da montra contribui 
para a entrada do cliente?)  
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Com resposta quase unanime, foi considerado que a montra contribui para a atração do 
cliente ao estabelecimento. Apesar da importância que assumiram que a montra tem, a distribuição 
das respostas relativamente ao recurso a técnica de vitrinismo não refletiu investimento nela 
(Figura 41) 

 

Figura 41 – Vitrinismo. Questão 29 do inquérito (“Caso afirmativo na resposta anterior, recorreu a técnica de 
vitrinismo?”)  

 

No entanto, por indagação feita aos variados comerciantes, percebeu-se que na maioria a 
não aposta nesta técnica não se deve a descuro na apresentação da loja, mas antes a motivos 
afetos à inexistência de recursos económicos suficientes. Alternativamente, a manutenção e 
organização da montra fica maioritariamente encarregue a algum funcionário do estabelecimento. 
De fato, ao serem inquiridos relativamente à frequência de rotatividade dos artigos expostos na 
montra, as respostas recolhidas vieram refletir que é dada atenção à configuração e ao modo 
como o cliente perceciona o estabelecimento do exterior (Figura 42). A rotatividade dos artigos 
reflete que existe cuidado com a montra. Verifica-se uma alteração da montra na sua maioria 
concretizada semanalmente (27,85%) e quinzenalmente (27,85%). No total afere-se que 81,12%

27
 

dos estabelecimentos inquiridos veem cumpridos os estipulados apresentados no segundo capítulo 
pelos autores Mezes et al. (n.d.). 

 

Figura 42 - Frequência de rotatividade dos artigos expostos na montra. Questão 31 do inquérito (“Qual a 
frequência da rotatividade dos artigos expostos na montra/ configuração da montra?”) 

 

 Depois do primeiro contato com o cliente propiciado pela montra, as condições internas 
devem ser igualmente refletidas pelos comerciantes. Os estabelecimentos devem garantir por um 
lado o bem-estar dos funcionários que aí desempenham as suas funções e por outro, gerar um 
ambiente agradável e convidativo para os clientes (como visto no capítulo 2). Os inquéritos vieram 

                                                           
27

 Percentagem resultante da soma percentual dos estabelecimentos que fazem a rotatividade dos elementos 
expostos na montra mais do que uma vez por semana, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. 
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refletir que na maioria dos estabelecimentos existe ar condicionado, música ambiente, espaço 
estava organizado segundo lógica distributiva e preocupação com a decoração interior. 

 Outro aspeto relevante, e por vezes condicionante da rentabilidade do negócio, está 
relacionado com questões horárias e pouca flexibilização por parte dos estabelecimentos 
pertencentes ao comércio de rua. No entanto, ao invés desta tendência, a Avenida de Roma é um 
caso concreto onde medidas de alargamento horário foram aplicadas (funcionamento durante hora 
de almoço) para atração de clientes: “(…) os lojistas dos centros comerciais praticam horários alargados e 

comuns a todas as lojas, ajustados às necessidades do consumidor, a maioria dos lojistas afectos ao 
comércio tradicional de rua não têm demonstrado grande vontade para alteração dos horários rígidos 
praticados, à excepção do que sucede no eixos comerciais das Avenidas Novas (Avenida de Roma e Guerra 
Junqueiro) onde esta medida já foi adoptada e ao que parece com sucesso…” (União de Associações do 

Comércio e Serviços, n.d, p.78). Este dado encontra correspondência com os dados coletados no 
inquérito expressos na Figura 43.  

 

 

Figura 43 - Serviço prestado. Questão 34 do inquérito. (“ O seu estabelecimento presta serviço de:”). 

 

 Verifica-se, por observação da Figura 43, a existência de flexibilização horária 
(manifestada pelo funcionamento dos estabelecimentos durante a hora de almoço) e também 
alguma adaptação dos estabelecimentos às circunstâncias atuais pela disponibilidade de 
pagamento por multibanco. 

 Uma percentagem menos significativa, mas que no entanto vale a pena comentar, diz 
respeito aos estabelecimentos que fazem entrega ao domicílio. Vários estabelecimentos, na sua 
maioria com formato “independente”, admitiram que se disponibilizam a fazer entrega a casa. 
Segundo a inquirida afeta à mercearia Napoleão, “…muitos dos meus clientes já são conhecidos e 
vivem na zona, basta saber o pedido e fazemos entrega…”. Na decorrência desta constatação tira-
se aqui partido de mais-valias como personalização do serviço e factor proximidade.  

 

4.2.2 Perceção dos representantes da Administração e Associações locais 

Mediante o despoletar de um possível cenário de desvitalização comercial (decorrente dos 
fatores exaltados no capítulo 4.1.10), houve necessidade de aplicação de ações que visassem o 
contorno da situação. Na Tabela 18 são apresentadas algumas das estratégias aplicadas na 
Avenida de Roma (a preto identificam-se as estratégias que já foram aplicadas e a castanho 
aquelas que se planeia vir a aplicar). 
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Tabela 18 - Estratégias aplicadas (ou a aplicar) para reconversão do declínio do comércio de rua na Avenida 
de Roma.  

Estratégias aplicadas (ou a aplicar) para reconversão do declínio do comércio de rua na Avenida de Roma 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Câmara 
Municipal de 

Lisboa 

Apoio de iniciativas culturais e sociais que 
estimulem a dinamização neste eixo 

 
 
“Aquando das obras de extensão da linha de metro foi levado a 
cabo um projeto de reabilitação na Avenida de Roma (…) 
atuação ao nível dos passeios, iluminação, mobiliário urbano, 
arborização…” 
 
 
“Mudou-se o tipo de estacionamento, passou de zona vermelha 
para zona amarela passando assim a existir uma oferta de 
estacionamento mais barata (…)” 

Aplicação do Plano de Esplanadas / Planos 
novos de ocupação do Espaço Urbano. O 
objetivo deste plano passava pela 
uniformização do mobiliário urbano para a 
criação de uma imagem mais coesa. 

Promoção da reabilitação do edificado 

Projeto de reabilitação da Avenida de Roma 

Aumento e mudanças ao nível do 
estacionamento disponível 

Perspetivação de passagem de rede 
clicável 

Junta de 
Freguesia de 

Alvalade 

Desenvolvimento de atividades no espaço 
publico em parceria com os comerciantes 

“Desenvolvimento de projetos como o “Há Vida no Bairro” e 
“Mercado de Natal”. Apesar de terem sido projetos desenvolvidos 
na Avenida da Igreja sente-se que os seus resultados também se 
fazem sentir na Avenida de Roma” 
 
“Passaporte de compra consiste num concurso onde, mediante a 
compra em seis lojas locais, se está habilitado ao sorteio de um 
prémio” 
 
“A ideia do Cartão de Bairro ainda não foi aplicada, mas é um 
conceito que se pretende vir a implementar. Consiste num cartão 
de descontos para recenseados. No entanto a inovação que vem 
trazer comparativamente a outros cartões deste género é que se 
pretende que exista sob a forma de app em vez de cartão. A par 
disso o utilizador será notificado sobre o que acontece ao nível 
do comércio e outras atividades culturais.” 

Passaporte de compra 

Promoções nos parques de estacionamento 

Aumento do número de estacionamento 

Cartão de Bairro 

Associação 
de 

Comerciantes 

Realização de eventos e iniciativas culturais “Iniciativas como o Open night, desfile de Halloween, Noite dos 
chapéus, são alguns dos exemplos de eventos aqui 
realizados…contribuem para a criação de uma imagem de marca 
(…) no Open Night a faturação chega a duplicar/triplicar (…) este 
tipo de iniciativas tenta contrariar o problema levantado pelos 
horários praticados pelo comercio de rua vs comércio em 
grandes superfícies” 
 
 “Uma das iniciativas passou pela colmatação da inexistência de 
bibliotecas na zona, foi então criada uma cabine de leitura (…) ao 
nível da musica tivemos noites em que se pode contar com a 
orquestra da gulbenkian e outras bandas musicais (…) também 
se investiu eem essões de cinema ao ar livre e no ciclo de 
cinema CinePop (…)” 
 
“Na Avenida de Roma verificava-se a existência de rendas 
antigas de 50 euros ao lado de estabelecimentos com rendas na 
ordem dos 500,1000/1500 euros. A Lei das Rendas fez com que 
os senhorios denunciassem esses contratos ao fim de um ou 
dois anos de vigência da lei e essas lojas pudessem ser 
ocupadas por novos estabelecimentos mais modernos e mais pro 
ativos.”  
 
“A nova lei das rendas veio espicaçar o comércio resignado e 
conformista e democratizar aqueles que chegam há pouco tempo 
face aos que estavam instalados há mais (…)” 
 
“Na sequência de problemas afetos ao estacionamento foram 
criadas parcerias entre comerciantes e parques de 
estacionamento no sentido de ser reduzido o preço do bilhete 
para as pessoas que se abastecessem no comércio de rua” 

Divulgação dos estabelecimentos por 
recurso a plataformas tecnológicas 
Do ponto de vista de regeneração do 
comércio a Lei das Rendas teve um efeito 
positivo 

Instalação de lojas âncora 

Incentivos à mobilidade suave – Parcerias 
com a Biklio 

Parcerias com parque de estacionamento  

Associação Acordos entre a Associação de  “(…) da mesma maneira que se for ao Centro Comercial 
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Estratégias aplicadas (ou a aplicar) para reconversão do declínio do comércio de rua na Avenida de Roma 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

de Moradores comerciantes e a EMEL Colombo recebo um ticket de desconto no estacionamento, o que 
se ambiciona passa pela criação de um sistema de talões de 
desconto no estacionamento para as pessoas que consumam na 
Avenida de Roma (…)” 
 
“ (…) faz sentido que exista maior cobertura das lojas com 
história (…) tendo o título de loja com história a câmara 
comparticipa intervenções nos estabelecimentos (…) o que se 
verifica é que existem muitas condicionantes burocráticas e 
algum medo por parte dos comerciantes (…)” 

Realização de eventos culturais e 
programação dedicada à população 
envelhecida 

Proposta de agilização e simplificação do 
processo de aquisição do título “Loja com 
história” 

Criação de uma moeda local “Os Areeiros” 

 

Um dos fatores de declínio do comércio de rua na Avenida apresentado pelos stakeholders 

entrevistados passa pelo problema de estacionamento. A colmatação desta situação encontraria 
resposta rápida com a concretização de mais estacionamentos onde as suas condições se 
verificassem deficitárias. No entanto, o problema é mais complexo do que isso. A existência de 
estacionamento implica por si só a disponibilidade de espaço, o que se torna pouco exequível em 
grande parte dos espaços consolidados localizados no centro urbano, sendo caso disso a Avenida 
de Roma (Barreta, 2012). Uma possível forma de contornar o problema de falta de espaço e 
estacionamento passaria pela adoção de alternativas como a implementação de parques 
subterrâneos. Esta medida foi adotada na Avenida de Roma. Este eixo apresenta nas suas 
imediações uma grande oferta de parques de estacionamento. No entanto, segundo as entidades 
representantes das Associações de comerciantes e moradores, estes não têm tido grande sucesso 
enquanto medida estratégica para a resolução do problema de estacionamento para as pessoas 
que querem consumir na Avenida. Os justificativos para este fato prendem-se a motivos 
relacionados com as tarifas elevadas cobradas. Nesse sentido, também já foram implementadas 
parcerias entre os comerciantes e os parques de estacionamento de modo a oferecer parque 
gratuito para as pessoas que aí consumissem. Segundo avança a entidade coordenadora da 
Associação de comerciantes, também esta medida não se verificou efetiva, provavelmente por 
problemas de falta de divulgação da campanha. No sentido de colmatar o problema de 
estacionamento também foram adotadas outras medidas, como por exemplo o aumento do número 
de estacionamento em espinha/ oblíquo ao longo da faixa

28
 de rodagem. Também a Câmara 

Municipal de Lisboa prestou apoio passando o estacionamento da Avenida de Roma de zona 
vermelha para amarela, simbolizando isso uma redução do preço de estacionamento para os que 
aí estacionassem.  

Apesar destas várias abordagens perante o problema de estacionamento existe um modo 
alternativo de abordar a questão. A solução não passa por responder às necessidades crescentes 
de estacionamento com o aumento da sua oferta, mas antes apresentar soluções mais 
coadunantes com o que deveriam ser os ideais de qualidade de vida urbana

29
. Esta valorização da 

qualidade de vida urbana pode ser conseguida pela criação de condições que tornem as 
alternativas ao uso do carro mais aprazíveis incentivando a mobilidade suave e uso de transportes 
coletivos.No que diz respeito à mobilidade suave

30
, destaca-se a previsão da existência de uma 

ciclovia a acompanhar o desenvolvimento da Avenida de Roma, como se observa pela análise da 
Figura 44. Em relação à rede de ciclovia já existente, esta interseta perpendicularmente a Avenida 
de Roma em dois locais permitindo a ligação desta Avenida com pontos distintos da cidade através 
do recurso à bicicleta. A par da rede ciclável, a boa acessibilidade da Avenida de Roma também é 
garantida pela existência de várias modalidades de transportes públicos: metro, comboio e 

                                                           
28

 Dado apresentado aquando da entrevista realizada na Junta de Freguesia de Alvalade pelo Presidente da 
mesma. 
29

 Constatação apoiada nos depoimentos recolhidos na Junta de Freguesia de Alvalade e com a entidade 
representante da Câmara Municipal de Lisboa. 
30

 Entenda-se por mobilidade suave a locomoção feita por intermédio da bicicleta ou andando a pé 
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autocarros (mapeados na Figura 44).Esta aposta em transportes alternativos ao automóvel abre 
janelas sobre o modo como o espaço urbano pode ser pensado para que as pessoas queiram 
despender o seu tempo neles. Segundo Medina e Salgado (2018) este incremento de qualidade 
urbana, para além de ser conseguido com uma adaptação da geometria viária também se alcança 
pelo investimento noutras áreas afetas ao espaço urbano. São caso disso a iluminação, a 
arborização e a munição de mobiliário urbano. A esse respeito, a existência de locais para 
repousar junto às lojas e outro tipo de mobiliário urbano bem como a existência de espaços de 
lazer e espaços verdes são vistos como contributivos para a valorização da experiência urbana 
(Saboya e Vargas, 2012). A Avenida de Roma tem vindo a ser palco de intervenções urbanas no 
sentido de melhoria das condições oferecidas. Essas intervenções deram-se ao nível das 
melhorias dos pavimentos pedonais, iluminação, dotação de mobiliário urbano e arborização.   

 

 

Figura 44 - Rede de transportes públicos e rede de ciclovia existente e planeada. Fonte: elaboração própria 
partindo de informação recolhida por observação direta em campo e recurso ao site lisboa.city-platform.com e 
cicloviaslx.com 

 

A par das intervenções concretizadas no espaço urbano também existe uma tendência 
nacional crescente para a associação de locais comerciais a espacialidade onde se concretizam 
atividades de lazer (Cushman&Wakefield, 2018). Essa tendência faz-se sentir com grande 
intensidade na Avenida de Roma quer pela realização de iniciativas culturais e sociais promovidas 
pela Associação de comerciantes (e parcialmente incentivada pelas Juntas de Freguesias), como 
também pela existência de programação de atividades nas freguesias com incidência sobre as 
várias faixas etárias da população. A este nível a atuação do município e freguesia é bastante 
importante pelo fato de favorecem concertações, poderem apoiar financeiramente e através de 
incentivos e agilizarem certos processos burocráticos. 

Aliada a um espaço urbano convidativo e dinâmico, a atração de um eixo comercial não pode 
ser dissociada da oferta nele disponibilizada. Tem de existir iniciativa privada na manutenção e 
criação de atração dos seus estabelecimentos mediante a procura. Nesse sentido, partindo da 
premissa de que muitos dos espaços comercias sofrem pela desatualização a eles associada, a 
estratégia passa pela integração de elementos diferenciadores, quer inovações arquitetónicas quer 
digitais, que tornem a experiência mais singular e completa para o consumidor (Cushman 
&Wakefield, 2018). Destaca-se uma iniciativa que já marca presença no troço em análise, a 
“Biklio”. A “Biklio” é uma app que faz a ponte entre o incentivo da mobilidade suave e a aposta na 
dinamização de negócio. Esta aplicação permite fazer a conexão entre os usuários de bicicleta e 
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os estabelecimentos comerciais que aderiram a este projeto. Daqui resulta que as pessoas que se 
desloquem às lojas associadas de bicicleta recebem benefícios (descontos ou algum produto 
gratuito). Também a título exemplificativo de como se pode fazer esta adaptação do uso da 
tecnologia a favor da promoção do comércio de rua, existe perspetivas de concretização de um 
Projeto pela Junta de Freguesia de Alvalade. Este projeto, que visa existir sobre o formato de uma 
aplicação para telemóveis, tem por base o conceito de cartão do bairro (tendo sido explicado no 
que se baseia na Tabela 18). No que toca ao tipo de oferta disponível, as entidades entrevistadas 
apresentam opiniões díspares em certos pontos. Por um lado, a entidade representativa da 
Associação de comerciantes defende que as lojas querem-se dinâmicas e pró-ativas sendo que, se 
for caso disso, é preferível a regeneração do tecido comercial para contrariar a resignação e 
desatualização de certos lojistas. Por outro lado, a Associação de moradores defende a 
salvaguarda e proteção de lojas ditas tradicionais pela carga histórica que estas dão ao lugar. 
Defendem que o futuro das estratégias de revitalização deveria passar por uma proposta de 
agilização e simplificação do processo de aquisição do título “Loja com História”. Com isso seriam 
propiciadas condições para a manutenção destes tipos de estabelecimentos.  

As opiniões distintas não se prendem a esta temática, existindo igualmente propostas que são 
assimiladas de modos distintos por diferentes stakeholders. Exemplo disso foi a proposta sugerida 
pela Associação de moradores afeta à criação de uma moeda local “Os Areeiros”. Esta moeda 
consiste numa moeda cambiável com o euro, tendo por objetivo o incentivo do comércio e 
recompensa de bons comportamentos cívicos Segundo a Associação de comerciantes da Guerra 
Junqueiro, Av. De Roma e Av. João XXI, esta proposta não é exequível e teria muito pouca 
aderência. 

Apesar da orientação das apostas estratégicas nem sempre ser uníssona, a concertação 
de esforços entre setores público e privado revela-se efetiva. De modo geral, segundo constante 
na Tabela 19, existe uma boa relação entre os stakeholders. Naturalmente, na sequência das 
questões afetas ao comércio de rua da Avenida de Roma englobarem problemas a várias escalas 
com variados tipos de intervenientes e interesses, nem sempre é fácil a gestão do 
encaminhamento estratégico. Mas, regra geral, o que se constata é a existência de uma relação 
saudável entre as partes intervenientes tendo isso consequência no sucesso das estratégias 
implementadas. 

 

Tabela 19 - Concertação de esforços entre o setor público e os privados.  

Concertação de esforços entre o setor público e os privados 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Câmara 
Municipal de 

Lisboa 

Boa relação entre Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de 
Freguesia e Associação de comerciantes 

“(…) a relação estabelecida entre os 
intervenientes, em projetos passados, foi 
bastante positiva (…)” 

Junta de 
Freguesia de 

Alvalade 

Boa relação com a Associação de comerciantes na 
promoção do comércio local 
Ás vezes é difícil concertar os interesses dos comerciantes, 
dos moradores e dos potenciais clientes 

“Há comerciantes que aderem e outros não. 
Muitas vezes são mesmo os 
estabelecimentos mais carenciados e que 
mais precisam de resgate que se negam a 
participar (…)” 
 
“(…) Às vezes é uma missão complicada 
tentar satisfazer os interesses dos 
comerciantes, dos moradores e dos clientes 
(…) cada um destes assume posturas 
egoístas na defesa dos interesses pessoais” 

Apesar da maioria dos comerciantes aderir às iniciativas de 
animação de rua ainda assim alguns revelam ainda uma 
postura tradicional e conservadora fazendo com que não 
adiram a certos projetos 

Ás vezes é difícil concertar os interesses dos comerciantes, 
dos moradores e dos potenciais clientes 

Associação de 
comerciantes 

Boa relação entre setor público e privado 

“O sector público cumpre se for desafiado” 
“As associações procuram apoio, se o setor 
público perceber que os projetos trazem boas 
dinâmicas não dizem que não (…) mas o 
apoio não é financeiro (…) o apoio prestado é 
ao nível da agilização de processos, isenção 
de licenças, divulgação…” 

Associação de Não há grande capacidade de intervenção por parte das “Não há grande capacidade de intervenção 
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Concertação de esforços entre o setor público e os privados 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

moradores juntas e câmara  (…) os incentivos dados são muito vestigiais 
(…)” Associação de comerciantes e moradores muito ativas 

 

Por fim resta salientar o impacto positivo dos vários esforços e dinamismo que existe na 
Avenida de Roma (Tabela 20). Não obstante, muitos dos fatores de declínio associados ao 
comércio de rua são de macro escala não sendo a sua resolução direta de fácil concretização. 
Este fato é conhecido e admitido pelas Associações e Junta de Freguesia que tendo noção da 
escala do problema têm consciência que o seu nível de atuação “só” poderá responder a uma 
parte das variáveis em jogo.  

 

Tabela 20 - Impacto das estratégias na revitalização do comércio de rua na Avenida de Roma.  

Impacto das estratégias na revitalização do comércio de rua na Avenida de Roma 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Câmara 
Municipal de 

Lisboa 

Impacto 
positivo 

“(…) a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, e posterior desenvolvimento do 
projeto pela Associação de comerciantes deu uma nova roupagem à Avenida de Roma 
(…)” 

Junta de 
Freguesia de 

Alvalade 

 
Impacto muito 

positivo 

“As iniciativas que se têm vindo a realizar têm-se revelado bastante positivas. Têm 
contribuído para a dinamização da zona e atração de novos clientes” 
“No início existia alguma relutância por parte dos comerciantes a aderir a eventos de 
animação, mas nas edições que se seguiram a iniciativa para se voltar a repetir até partiu 
deles” 
“A faturação nos dias de eventos disparou quando comparado com o resto do ano” 

Associação de 
comerciantes 

Impacto muito 
positivo 

“Impacto muito positivo, não só ao nível da união dos comerciantes como também em 
termos de resultados do comércio” 

Associação de 
moradores 

Neutro 
“(…) os motivos que estão na base do declínio devem-se a razões que não são 
contornáveis de modo fácil” 

 

Feitas as considerações acima tecidas sobre as estratégias e impactos das estratégias de 
revitalização do comércio na Avenida de Roma, de seguida explorar-se-á o modo como se 
encontra atualmente este eixo comercial.    

Atualmente, a Avenida de Roma persiste como importante eixo comercial e tem a si 
associados fatores que contribuem para a manutenção e aumento da sua atratividade. Alguns 
desses fatores, exaltados pelos stakeholders envolvidos na dinâmica do comércio de rua na 
Avenida de Roma, encontram-se representados na Tabela seguinte.  

 

 

Tabela 21 - Fatores na Avenida de Roma que potenciam o crescimento do comércio de rua.  

Fatores na Avenida de Roma que potenciam o crescimento do comércio de rua 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Câmara 
Municipal de 

Lisboa 

Incremento do turismo “(…) Recriou-se (a Avenida de Roma) à conta deste 
movimento de comerciantes” 
 
“A chegada de algumas lojas (…) Portela Cafés, 
Continente, Celeiro (…) criou um novo movimento (…)” 
 

Presença ativa e dinâmica da Associação de 
Comerciantes 

Aparecimento de novas lojas âncora 

Qualidade do espaço público 

Sensação de segurança no espaço público 



 

76 
 

Fatores na Avenida de Roma que potenciam o crescimento do comércio de rua 

Entidade Resposta Transcrições da entrevista 

Oferta distinta e caracter de proximidade “(…) a reabilitação e iniciativas a decorrer na Avenida 
fazem com que se criem condições que propiciam 
vontade de querer despender aí tempo (…) estas 
iniciativas também contribuíram para aumentar a 
sensação de segurança na rua (…)” 

Junta de 
Freguesia de 

Alvalade 

Aumento do turismo vindo do estrangeiro  
 
“No eixo da Avenida de Roma estão ancorados distintos 
estabelecimentos que oferecem produtos de excelência 
(…) também neste eixo existem lugares de encontro 
apelativos e convidativos” 
 
 
“Esta zona alberga inúmeros serviços do estado e 
privados nomeadamente o Centro Hospitalar, o LNEC, 
Empresas privadas (…) as pessoas que aí trabalham são 
potenciais clientes de zonas comerciais como a Avenida 
de Roma” 

Zonas circundantes em processo de revitalização 
(Praça de Alvalade) 

Centro comercial revitalizado – possível motor de 
atração 

Zona com muitos serviços do Estado e Privados 

Local globalmente agradável 

Residentes com alto poder de compra 

Boas acessibilidades em transportes públicos 

Bom mix comercial com oferta distinta 

Zona segura 

Existência de bastantes zonas verdes de qualidade 

Existência de lojas com publico alvo fidelizado 

Associação de 
comerciantes 

Nova corrente de instalação de estabelecimentos 
mais modernos e atrativos  

“(…) o movimento de comerciantes conta com 150 lojas 
aderentes sendo a associação com mais associados em 
Lisboa.” 
 
“instalação de lojas âncora como o Continente e os cafés 
Portela” 
 
“ (…) é um local bastante seguro onde existe muito 
policiamento.” 

Existência de uma associação pró-ativa 

Qualidade do espaço público e arquitetura distinta 
dos edificados 

Local seguro 

Espaço com muita animação de bairro com 
dinâmicas muito próprias 

Mix comercial existente 

Comércio de proximidade – comércio mais intimista 
do que o praticado nas grandes superfícies 

Associação de 
comerciantes 

Património Arquitetónico “ (…) esta zona da cidade tem um desenho urbanístico 
muito próprio (…) é uma zona com grande qualidade (…) 
bons passeios, jardins, serviços (…) fachadas de 
edifícios com muitos detalhes e pormenores únicos na 
cidade (…) existência de calçada artística em pontos 
específicos da Avenida (…) manutenção do interior de 
algumas lojas, com grande valor arquitetónico  
 
“ (…) denota-se o aparecimento de lojas com conceitos 
inovadores (…) isso ajuda a recriar a imagem da Avenida 
de Roma (…) no entanto não se pode esquecer as lojas 
históricas” 

Existência de lojas com história (com o título efetivo 

são duas: “Cafélia” e “Barata”) 

Aparecimento de algumas lojas âncora 

Qualidade do espaço urbano 

Existência de muitos serviços 

Grande oferta de transportes públicos 

 

  

Naturalmente é difícil apontar quais dos fatores apontados na Tabela 21 foram ou não 
resultado direto das estratégias previamente implementadas na Avenida de Roma. 
Independentemente disso, são características que fazem com que a Avenida de Roma se 
posicione favoravelmente relativamente ao modo como se perspectiva o futuro da vitalidade deste 
eixo comercial. 
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4.2.3 Síntese das Estratégias de revitalização do Comércio de Rua da Av. De Roma 

 

Postos os fatores expostos contributivos para um possível cenário de diminuição de 
atratividade do comércio de rua, passámos para o foco no segundo objectivo da dissertação: 
estratégias de revitalização. Como foi possível constatar pelo estudo bibliográfico, existem diversas 
abordagens sobre as quais pode ser encarada a revitalização. Naturalmente essas abordagens 
podem ajustar-se de formas distintas ao objecto a revitalizar. Posto isso, de forma análoga ao que 
foi feito em relação aos factores de declínio, apresenta-se de seguida na Tabela 22 as ações 
estratégicas revistas no Estado de Arte destacadas no caso de estudo.  

 

Tabela 22 – Ações e medidas estratégicas para a revitalização da Avenida de Roma.  

 Entrevistas 

In
q
u
é
ri
to

 a
o
s
 

c
o
m

e
rc

ia
n
te

s
 

Câmara Municipal Junta e Freguesia 
Associação de 
comerciantes 

Associação de 
moradores 

Estratégias de Rua      

Melhoria da qualidade do 
espaço público 

Aplicação de novo plano 
de ocupação do espaço 

urbano 

 

Incentivo à 
mobilidade suave 
– Parcerias com 

a Biklio 

 

 

Projeto de reabilitação da 
Avenida de Roma 

Perspetivação de 
passagem de rede ciclável 

Requalificação do edificado 
Promoção de reabilitação 

do edificado 
   

 

Dinamização cultural e social 

Apoio de iniciativas 
culturais e sociais com 
vista à dinamização do 

eixo comercial 

Desenvolvimento de 
actividades no 

espaço público para 
dinamização local. 

Exemplos disso: “Há 
vida no Bairro” e 

“Mercado de Natal” 

Realização de 
eventos e 
iniciativas 
culturais 

Realização de 
eventos culturais 
e programação 

dedicada à 
população 

envelhecida 

 

Adoção de medidas comuns de 
organização comercial 

 Cartão do Bairro  
Criação de uma 
moeda local “Os 

Areeiros” 

 

Modernização e actualização 
interna dos estabelecimentos 

  

Divulgação, 
actualização e 

proatividade dos 
estabelecimentos 

comerciais 

Agilização e 
simplificação do 

processo de 
aquisição do 

título “Loja com 
História” 

 

Melhoria das condições de 
estacionamento 

Aumento de 
estacionamento disponível 

Promoções nos 
parques de 

estacionamento  

Acordos entre a 
Associação de 

comerciantes e a 
EMEL 

 

Diminuição do preço do 
estacionamento 

Aumento do número 
de estacionamentos 

Instalação de lojas âncora   

Instalação de 
lojas chamativas. 
Exemplos disso 
o Continente ou 

Celeiro. 

 

 

Reforço de medidas para 
aumentar sensação de 
segurança 

    
 

Estratégias de Loja      

Ações internas (Publicidade 
Promoções, Campanhas, …) 

 

 

Qualidade do atendimento  

Variedade da oferta  

Oferta distinta  
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 Entrevistas 

In
q
u
é
ri
to

 a
o
s
 

c
o
m

e
rc

ia
n
te

s
 

Câmara Municipal Junta e Freguesia 
Associação de 
comerciantes 

Associação de 
moradores 

Aposta na atractividade da 
montra 

 

Aumento do horário de 
funcionamento 

 

Método de venda e entrega  

 

 

No que diz respeito às ações contributivas para a revitalização do comércio de rua, 

verificou-se a aplicação de algumas das práticas enunciadas no Estado de Arte no caso de estudo. 

A Revitalização do comércio de rua é um tema bastante complexo que abrange distintas 

dimensões de intervenção, intervenientes e recursos. Apesar dos modos distintos de encarar a 

revitalização, a base transversal que se verifica no caso de estudo à semelhança do revisto no 

Estado de Arte, é a aplicação de ações com vista à restruturação económica, social e/ou 

interrupção de um ciclo destrutivo do espaço. De forma sumária, as ações levadas a cabo na 

Avenida de Roma têm ido de encontro com as patologias identificadas. Nesse sentido foram 

implementadas medidas para confrontar as questões decorrentes do estacionamento, promoção 

da mobilidade suave, aumento da qualidade espaço urbano, dinamização local e dos espaços 

comerciais (ações internas), ajuste de assimetrias afetas a valores de arrendamento entre espaços 

comerciais e ajuste da oferta disponível (tendo em conta os novos padrões de exigência por parte 

do consumidor). Salienta-se o impacto positivo dos vários esforços e dinamismo que existe na 

Avenida de Roma. Destaca-se a importância que a Associação de comerciantes teve na 

dinamização local bem como a concertação entre atores e recursos nas ações levadas a cabo. 

Não obstante, muitos dos fatores de declínio associados ao comércio de rua são de macro escala 

não sendo a sua resolução direta de fácil concretização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/medidas adotadas com importância para a revitalização da Avenida de Roma 

Ações/medidas  previstas com vista à revitalização da Avenida de Roma 
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5. Conclusão 

 

a) Resultados 

Com esta dissertação propúnhamo-nos a apresentar contributos em relação à definição 
dos potenciais fatores indutores de perda de vitalidade no comércio de rua de certos eixos 
comerciais e possíveis estratégias a aplicar para recuperar a sua atractividade.  

Refletindo sobre o tema desta dissertação, o processo de revitalização de zonas 
comerciais é uma realidade com amplitude complexa envolvendo vários níveis e elementos de 
caracterização quer de ordem global como local. Sendo dependente do contexto em que se insere, 
o processo de revitalização requer uma total imersão na realidade da zona que se pretende 
estudar e do contexto global em que se insere a temática. O melhor modo de alcançar este 
objetivo considerou-se ser o rumo metodológico assente num caso de estudo particular. Esta 
opção pareceu adequada e foi de encontro com algumas falhas sinalizadas por vários autores. 
Muitos estudos relativos à compreensão de dinâmicas de comércio de rua pecam por girar em 
torno de ideologias pré-concebidas resultantes de análises demasiado superficiais sobre o setor 
em geral, procurando chegar a conclusões para casos particulares partindo de análises de 
relações de causa efeito gerais. Posto isto, seguindo a proposta alternativa de Barreta (2012), a 
abordagem metodológica adotada é baseada na resposta a questões que venham destrinçar de 
modo claro e objetivo a realidade e problemáticas de certo lugar. Com esta abordagem 
metodológica foi possível compreender certas dinâmicas mais gerais mas também questões 
particulares afetas à área de estudo selecionada (Avenida de Roma). 

Focando-nos no primeiro objectivo (fatores de declínio do comércio de rua), destacam-se 
os seguintes fatores contributivos para a perda de vitalidade do comércio de rua na Avenida de 
Roma: 

 Macro fatores associados à: Demografia (envelhecimento da população), Concorrência 
Comercial (Aparecimento de centros comerciais no centro da cidade e instalação de certas 
lojas no eixo da Avenida de Roma com preços muito baixos (“Lojas do Chinês”), Crise 
económica e Diferenciação de métodos e filosofias de venda (comércio online).  

 Micro fatores associados à: Disponibilidade de estacionamento, problemas afetos ao espaço 
urbano (pavimentação, iluminação, mobiliário urbano, espaço para mobilidade suave…), 
encerramento de espaços atractivos (espaços culturais identitários, sendo exemplo disso um 
grande numero de cinemas existentes na zona que encerraram), aumento de espaços 
devolutos, falta de flexibilização horária, desatualização/pouca pró-atividade de alguns 
estabelecimentos comerciais e Valor elevado de arrendamento e rendas 

Perante estes fatores têm sido realizados esforços para contornar a situação de perda de 
vitalidade. As ações contributivas para a revitalização do comércio de rua dizem respeito a 
melhorias ao nível da qualidade do espaço público, requalificação do edificado, realização de 
iniciativas culturais e sociais, melhoria das condições de estacionamento e instalação de lojas 
âncora. À escala da loja é reconhecido que a pró-atividade e esforços no sentido da modernização 
da maioria dos estabelecimentos são elementos  chave face as exigências do consumidor actual. 
Também a aposta na personalização do atendimento é visto como característica distinta importante 
para a atração de clientes. 

 

b) Considerações metodológicas 

Aquando da seleção do tipo de ferramentas metodológicas a utilizar para o alcance dos 
objetivos estipulados, considerou-se a hipótese de fazer inquéritos que englobassem não só o 
segmento da oferta como também da procura. Rapidamente se percebeu que esta pretensão era 
demasiado ambiciosa sendo preferível o foco na oferta. Apesar de se ter feito esta opção não se 
deve deixar de mencionar a importância que sabemos que esta temática teria para o estudo em 
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causa. Outro ponto que também merecia foco de atenção era a perceção dos residentes em 
relação à Avenida de Roma. Mediante a impossibilidade de inquirir uma percentagem considerável 
de residentes, optou-se por aproveitar os contributos da Câmara Municipal de Lisboa referentes à 
relação da população com a Avenida.  

O facto da temática em estudo englobar inúmeras vertentes de atuação, faz com que seja 
difícil circunscrever a totalidade dos stakeholders envolvidos. A escolha sobre os intervenientes a 
inquirir e entrevistar passou pelo peso que achamos que estes têm para a assimilação do 
fenómeno.  

Associada à abrangência do tema e dos seus múltiplos níveis de atuação teve de existir 
uma selecção sobre temáticas a incidir. Nessa sequência, matérias com relevância não foram aqui 
discutidas com profundidade. Exemplo disso é a questão do arrendamento urbano e das 
consequências da nova lei de arrendamento.  

Apesar dos constrangimentos atrás mencionados considera-se que seria proveitoso se 
existissem mais estudos de comércio assentes em casos de estudo específicos. Deste modo seria 
possível apreender o modo como diferentes estratégias funcionam em diferentes contextos. A 
existência deste tipo de base de dados poderia ser útil como base de análise para implementação 
de medidas futuras.  

 

c) Rumo futuro de investigação 

Numa perspetivação de trabalhos futuros, mediante o potencial turístico da Avenida de 
Roma, seria interessante estudar medidas e ações dentro desta área a fim de perceber se alguma 
delas poderia ser aplicada na Avenida de Roma. Seria justificativo o foco em abordagens 
estratégicas como “Tourism-led revitalization” e “Culture-led revitalization” enunciadas por Tiesdell 
et al. (1996) na revisão bibliográfica. Deste modo tirar-se-ia partido do legado histórico e nostalgia 
de sociabilidade de tempos passados para reforçar a atractividade deste eixo.  

Apesar de não ser esse o âmbito desta dissertação considera-se que, paralelamente ao 
estudo dos fatores e ações a aplicar, seria importante conciliar um acompanhamento aprofundado 
posterior à implementação das medidas estratégicas. Uma adequada monitorização das ações 
seria um importante indicador do sucesso (ou não) da medida implementada.  
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A1 – Confronto entre atributos do Comércio Tradicional e Moderno.  

 

Confronto entre Comércio Tradicional e Comércio Moderno. Fonte: (Fernandes et al., 2000) 

 

 

A2 – Evolução do volume de vendas online em Portugal  

 

Volume de vendas online em Portugal em 2017. Fonte: (Cushman&Wakefield, 2018) 

 

 

 

 



 

 
 

A3 – Estrutura da abordagem estratégica "Two Centre Management"  

 

 

Estrutura da abordagem estratégica "Two Centre Management". Fonte: (URBED, 1994)



 

 
 

A4 – Modelo de inquérito realizado aos comerciantes da Avenida de Roma 

INQUÉRITO AOS COMERCIANTES DA AV. DE ROMA  
 

Data de realização do inquérito: _____/_____/______ 

 

Este inquérito enquadra-se numa investigação para a tese de Mestrado de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, no Instituto Superior Técnico. Com ele pretende-se reunir informação importante 

relativa às dinâmicas comerciais na Avenida de Roma. Todos os dados recolhidos são estritamente confidenciais 

servindo apenas para o propósito acima referido. Muito obrigada pela colaboração. 

 

ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

1)Nome do estabelecimento _______________________________2) CÓDIGO:__________ 

3)Endereço do estabelecimento: _____________________________________________ 

 
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUIRIDO 

4) Função no estabelecimento: _______________________________________________ 

 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

5) Ano de abertura: __________ ☐ Não sei     

6) Área de loja: ________ 7) Área de armazém: ____________ 8) Área de esplanada: __________              

9) Setor de atividade:
  

10) Origem comercial: ☐ Independente  ☐ Cadeia Nacional  ☐ Cadeia Internacional 

☐ Outra:__________________________________________________________________________ 

11)Possui outro estabelecimento noutra localização? ☐ Sim  ☐ Não  ☐ Não sei   

12) Caso afirmativo na pergunta anterior, como avalia o sucesso do estabelecimento na Avenida de 

Roma comparativamente ao(s) outro(s)?  ☐ Maior  ☐ Equiparável  ☐ Menor  ☐ Não sei 

REGIME DE PROPRIEDADE 

13) Espaço: ☐ Próprio  ☐ Arrendado  ☐ Não sei  ☐ Outro: ____________________________ 

14) Se arrendado, qual o valor da renda?  

 

 

 

15) Ano do contrato: ____________________ 

16) Quando foi a última atualização de renda? ___________________________________ 

17) Valor antigo: _______________________ 

18) Como classificaria, ao nível da vitalidade comercial, a Avenida de Roma? 

 

19) Se existisse a possibilidade de alocar este estabelecimento comercial nas avenidas seguintes, 

qual seria a ordem de preferência que escolheria? Avenida de Roma (mesmo local), Avenida da 

Igreja, Avenida Guerra Junqueiro ou outra localização (no caso de ter optado por esta última, 

onde?). 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

20) Comparativamente com a situação presente, como considera que tem evoluído a situação vivida 

na Avenida de Roma (nos últimos 10 anos)? 

 

21) Quais os aspetos que considera mais importantes para justificar algum declínio sentido nos 

últimos anos na Avenida de Roma? 

☐ Concorrência de grandes superfícies               ☐ Falta de estacionamento 

☐ Pouca qualidade do espaço público                 ☐ Poucos espaços de recreio/ lazer/verdes                                        

☐ Falta de flexibilização de horários                    ☐ Degradação do edificado                    

☐ Falta de segurança                                              ☐ Envelhecimento da população                                              

☐ Rendas elevadas (alteração da lei do arrendamento) 

☐ Outros. Quais? _________________________________________________________________ 

 

 

 

☐ Moda ☐   Lar ☐   Estética e Saúde ☐ Lazer e Cultura 

☐Produtos alimentares                   ☐   Restauração                  ☐   Reparações/Manutenções ☐ Imobiliárias               

☐ Atividades diversas               ☐  Outros setores     

☐ <150€   ☐ 150-299,99€   ☐ 300-499,99€   ☐ 500-649,99€   

☐ 650-749,99€                    ☐ 750-849,99€                       ☐ 850-999,99€    ☐ 1000-1249,99€               

☐ 1250-1499,99€               ☐ 1500-1749,99€    ☐ 1750-2000€        ☐ >2000€ 

☐ Muito boa ☐   Boa ☐   Satisfatória              ☐ Má              ☐ Muito má 

☐ Tem vindo a melhorar ☐   Tem-se mantido igual ☐   Tem vindo a piorar                             

1º BLOCO 

2º BLOCO

 
 

1º BLOCO 

 

1º BLOCO 
Avenida de Roma 



 

 
 

22) Quais considera serem as vantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente ao 

seu estabelecimento: 

☐ Maior diversidade de oferta                            ☐ Preços mais baixos           

☐ Maior flexibilidade de horário                         ☐ Estacionamento disponível                                             

☐ Pessoal especializado                                        ☐ Mais promoções                                                              

☐ Maior investimento em ações de                    ☐ Existência de espaço de lazer 

marketing e merchandising                                 

☐ Outra:_________________________________________________________________________                                                   

 

23) Quais considera serem as desvantagens da concorrência das grandes superfícies relativamente 

ao seu estabelecimento?  

☐ Oferta é excessiva para o consumidor local   

☐ Formato demasiado grande tornando-as cansativas para o cliente           

☐ Serviço despersonalizado 

☐ Outra:_________________________________________________________________________                                              

 

24) Quais dos seguintes tópicos considera importantes para a promoção de uma maior revitalização 

do comércio de rua da Av. De Roma? 

☐ Realização de iniciativas de animação social e cultural                                                                            

☐ Adoção de iniciativas comuns de organização comercial                                                                                                                                                                          

☐ Melhoria da qualidade do espaço público (alteração de pavimentos, mobiliário urbano, 

arborização…) 

☐ Modernização e atualização interna dos estabelecimentos comerciais 

☐ Instalação de lojas âncora  

☐ Incentivos de requalificação do edificado 

☐ Reforço de medidas para aumentar sensação de segurança para o visitante 

☐ Outros. Quais? __________________________________________________________________ 

25) Quem considera serem os seus principais clientes? 

 ☐ Residentes  ☐ Pessoas que trabalham na área  ☐ Turistas     ☐Outros 

 

26) Está satisfeito com a rentabilidade do negócio?                                                                                                           

☐ Nada satisfeito   ☐ Pouco satisfeito   ☐ Satisfeito    ☐ Muito satisfeito   ☐ Totalmente satisfeito         

 

27) Quais as ações internas que aplica no seu estabelecimento no sentido de obter melhores 

resultados no número de vendas? 

☐ Publicidade  ☐ Promoções pontuais   ☐ Campanhas com pacotes de oferta  ☐ Ações diretas ao 

consumidor enviadas por mail/Sms  ☐ Acumulação de pontos em cartão para futuros benefícios       

☐ Não efetuamos nenhum tipo de ações        ☐ Não sei                                                                                       

☐ Outra:__________________________________________________________________________         

 

28) Considera que o aspeto da montra contribui para a entrada do cliente no estabelecimento?      

☐ Sim  ☐ Não     ☐ Não sei                

 

29)Caso afirmativo na resposta à pergunta anterior, recorreu à técnica de vitrinismo?                        

☐ Sim  ☐ Não     ☐ Não sei                

 

30)Caso negativo na resposta à pergunta anterior, porquê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

31)Qual a frequência da rotatividade dos artigos expostos na montra/ configuração da montra? 

_________________________________________________________________________________ 

32) Quais os aspetos que considera atrativos e distintos no serviço prestado no seu 

estabelecimento? 

☐ Qualidade de atendimento              ☐ Variedade de escolha               ☐ Oferta distinta                    

☐ Localização do estabelecimento      ☐

Outro(s):______________________________________ 

 

33) O seu estabelecimento dispõe de: 

 ☐ Ar condicionado     ☐ Música ambiente    ☐ Espaço organizado respeitando lógica distributiva      

☐ Decoração interior pensada    ☐Outro:_______________________________________________      

 

34) O seu estabelecimento presta o serviço de: 

☐ Atendimento durante hora de almoço     ☐ Pagamento automático          

☐ Entrega ao domicilio/correspondência  

                                                

Agradeço a disponibilidade e colaboração

Loja 



 

 
 

A5 – Guião de entrevista 

 

Guião de entrevista  

  

Este guião de entrevista enquadra-se numa investigação para a tese de Mestrado de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, no Instituto Superior Técnico. Com ele pretende-se 

reunir informação importante relativa às dinâmicas comerciais na Avenida de Roma. Todos os 

dados recolhidos são estritamente confidenciais servindo apenas para o propósito acima 

referido.  

 

1. Quais os principais fatores que contribuíram para o declínio do comércio de rua na 

Avenida de Roma? 

 

2. Nesse sentido, quais as políticas/ estratégias/ ações que têm sido desenvolvidas, com 

incidência direta ou indireta, para a revitalização do comércio de rua na Avenida de 

Roma? 

 

3. Como considera ter sido o impacto dessas estratégias na revitalização do comércio de 

rua na Avenida de Roma? 

 

4. De que modo é que a Junta/Câmara/Associação contribuiu nessas estratégias? 

 

5. Existe cooperação/ concertação de esforços entre o setor publico e os privados? 

 

6. Atualmente quais as principais forças/vantagens que existem na Avenida de Roma que 

potenciam o crescimento do comércio de rua? 

 

7. Quais as principais desvantagens/constrangimentos existentes na Avenida de Roma? 

 

8. Qual o rumo das estratégias futuras e quais os ensinamentos que se pode retirar das 

experiências passadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A6 – Taxa de desocupação de estabelecimentos comerciais em Lisboa e Porto 

 

A distribuição por setores de atividade comercial dos estabelecimentos que 
responderam ao inquérito encontra-se expressa na Figura 3.  

 

 

Distribuição da amostra por setor de atividade. Respostas à pergunta 9 do inquérito (“Setor de atividade”). 

 

É possível constatar que a amostra recolhida reflete uma grande aproximação à 
realidade espelhada na totalidade do troço em análise

31
. Assim, apesar da existência de 

multiplos setores comerciais, a amostra traduz um predomínio do setor da “Moda” 
(aproximadamente 39%). Também os setores da “Estética e Saúde” e da “Restauração” 
apresentam uma representatividade significativa (14,63% e 13,41%, respetivamente.

                                                           
31

 Análise constante no Anexo 12 relativa ao conjunto formado não só pelos estabelecimentos que 

aderiram ao inquérito como também os estabelecimentos que se encontravam em férias e os 
estabelecimentos que não aceitaram responder. 



 

 
 

A7 – Evolução da população residente em Lisboa e freguesias afetas à área de estudo 

 

 

Distribuição da população residente em Lisboa e freguesias afetas à área de estudo 

                                Ano 

 

 

Zona Geográfica 

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Lisboa 190311 240740 300964 361210 431738 484664 591939 694389 783226 802230 782266 807937 663394 564657 547733 

Alvalade * * * * * * * * * 16619 15977 15078 10996 9620 8869 

São João de Brito * * * * * * * * * 20073 23306 20728 17143 13449 11727 

 Campo Grande * * * * * * * * * 18900 15032 14653 12146 11148 10514 

São João de Deus * * * * * * * * * 24943 18892 17917 13309 10782 9798 

 Alto do Pina * * * * * * * * * 12570 10852 13110 12654 10253 10333 

Total após reagrupamento de freguesias 

Alvalade   55592 54315 50459 40285 34217 31110 

Areeiro 37513 29744 31027 25963 21035 20131 

 

 

 

A8 - Evolução da distribuição da população, por grupos etários, entre os anos 2001 e 2011 nas freguesias do caso de estudo 

 

 

Evolução da distribuição da população por grupos etários entre os anos 2001 e 2011 nas freguesias do caso de estudo 

 

 

 

Zona Geográfica 

População residente 
População residente - Variação entre 2001 e 2011 (%) 

Em 2001 Em 2011 
Grupos etários Grupos etários 

Var. Total 
Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Alvalade 856 1039 4332 3393 1023 753 4299 2794 -7,81 19,51 -27,53 -0,76 -17,65 

São João De Brito 1199 1362 6389 4499 1324 1058 5680 3665 -12,80 10,43 -22,32 -11,10 -18,54 

Campo Grande 1220 1485 5258 3185 1399 1062 5491 2562 -5,69 14,67 -28,48 4,43 -19,56 

São João de Deus 1036 1157 5017 3572 1200 907 4913 2778 -9,13 15,83 -21,61 -2,07 -22,23 

Alto do Pina 1265 1344 5336 2308 1251 1092 5667 2323 0,78 -1,11 -18,75 6,20 0,65 



 

 
 

(Continuação A8 - Evolução da distribuição da população, por grupos etários, entre os anos 2001 e 2011 nas freguesias do caso de estudo) 

 

Evolução da distribuição da população por grupos etários entre os anos 2001 e 2011 nas freguesias do caso de estudo ( agrupadas segundo a nova reorganização das freguesias) 

 

Zona Geográfica 

População Residente 

Em 2001 Em 2011 
Grupos Etários Grupos Etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais Total 0-14 15-24 25-64 65 ou mais Total 

Alvalade 3275 3886 15979 11077 34217 3746 2873 15470 9021 31110 

Areeiro 2301 2501 10353 5880 21035 2451 1999 10580 5101 20131 

Total 
5576 6387 26332 16957 55252 6197 4872 26050 14122 51241 

10,09% 11,56% 47,66% 30,69% 100% 12,09% 9,51% 50,84% 27,56% 100% 

                         

A9 – Taxa de desocupação de estabelecimentos comerciais em Lisboa e Porto 

 

Taxa de desocupação de estabelecimentos comerciais em Lisboa e Porto entre os anos 2011 e 2015. Fonte: (Cushman&Wakefield, 2015). 
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A12 – Segmentação dos estabelecimentos comerciais, existentes no caso de estudo, por setor de atividade em 2014 e 2108 

 

Ano 2018 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
1 Casa Bom Gosto Lar 

2 
  3 M.C.M Jóias Moda 

4 
  5 Mc Cabeleireiros Estética e Saúde 

6 David e Monteiro Moda 

7 D & M by Refive Moda 

8 
  9 Barata Lazer e Cultura 

10 Óptica de Roma Estética e Saúde 

11 Casa Sepú Moda 

12 Edicare Editora Lazer e Cultura 

13 Bertrand Lazer e Cultura 

14 Continente 
 15 

  16 OMB Estética e Saúde 

17 Love Moda 

18 
 

Serviços 

19 Design for you by Ana Silva Moda 

20 Geox Moda 

21 
  22 Phone World Outros setores 

23 Dr. Wells Estética e Saúde 

24 Wells + Estética e Saúde 

25 
  26 Moda Roma Atividades diversas 

27 
  28 Byzz Moda 

29 Stage Boutique Moda 

30 Lolla kids Moda 

31 Bazar China Roma Atividades diversas 

32 
  33 
  34 CCO Óptica Estética e Saúde 

35 Savane Moda 

36 J.Plácido Lda Moda 

37 
  38 Cantinho do pão Restauração 

39 Sapataria Pinhão Moda 

40 Tin Tim Restauração 

41 Cotril Estética e Saúde 

42 Tevel Reparações/Manutenções 

Ano 2014 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
1 Casa Bom Gosto Lar 

2 Be-a-ba Lazer e Cultura 

3 M.C.M Jóias Moda 

4 
  5 Mc Cabeleireiros Estética e Saúde 

6 David e Monteiro Moda 

7 Serago Moda 

8 
  9 Barata Lazer e Cultura 

10 Óptica de Roma Estética e Saúde 

11 Casa Sepú Moda 

12 Edicare Editora Lazer e Cultura 

13 Bertrand Lazer e Cultura 

14 
  15 Can Can Moda 

16 OMB Estética e Saúde 

17 Love Moda 

18 
  19 Chez chemise Moda 

20 
  21 Cordeiro Estética e Saúde 

22 RR Estética e Saúde 

23 
  24 
  25 Gianna Moda 

26 Moda Roma Atividades diversas 

27 Aeorosoles Moda 

28 Ouro téxteis Moda 

29 Byzz Moda 

30 Lolla kids Moda 

31 Bazar China Roma Atividades diversas 

32 
  33 
  34 CCO Ótica Estética e Saúde 

35 Savane Moda 

36 J.Plácido Lda Moda 

37 Hera Moda 

38 Cantinho do pão Restauração 

39 Sapataria Pinhão Moda 

40 Tin Tim Restauração 

41 Cotril Estética e Saúde 

42 Tevel Reparações/Manutenções 



 

 
 

(continuação Ano 2018) 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
43 

  44 Kidshoes Moda 

45 Chaves de Alvalade Reparações/Manutenções 

46 
  47 Frutalmeida Restauração 

48 Germano de Sousa- Análises Clínicas Estética e Saúde 

49 Polana Restauração 

50 Paiva Joalheiro Moda 

51 Geogema Moda 

52 Abilini Moda 

53 Linhas direitas Lar 

54 
  55 Tanagra Lar 

56 Halcon Lazer e Cultura 

57 A rose is a rose Moda 

58 Wood Sushi in a box Restauração 

59 Farmácia Belo Estética e Saúde 

60 Roma com vida Estética e Saúde 

61 
  62 Camper Moda 

63 Cafélia Restauração 

64 Margildo - Limpeza a seco Reparações/Manutenções 

65 Lãs Imperial Lar 

66 Perfeita Moda 

67 
  68 
  69 Ferro d'engomar Reparações/Manutenções 

70 
  71 Vá Vá Restauração 

72 Pro Plan Centro Veterinário Alvalade Outros setores 

73 Diplomata Produtos alimentares 

74 Bel'empada Restauração 

75 Napoleão Produtos alimentares 

76 Museu Bordalo Pinheiro Lar 

77 Mora Santini Moda 

78 Nubio Nubio Smartphone Outros setores 

79 Tricots Brancal Outros setores 

80 Godiva Moda 

81 Just Ladies Moda 

82 Di Marias Moda 

83 Dom Limone Moda 

84 Camel Active Moda 

85 Ara Moda 

86 Celeiro Produtos alimentares 

87 Ângelo Costa Moda 

(continuação Ano 2014) 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
43 Jellyfish Moda 

44 Kidshoes Moda 

45 Chaves de Alvalade Reparações/Manutenções 

46 
  47 Frutalmeida Restauração 

48 Vapor d´água Outros setores 

49 Polama Restauração 

50 Paiva Joalheiro Moda 

51 Geogema Moda 

52 Abilini Moda 

53 Linha direita Lar 

54 
  55 Tanagra Lar 

56 Halcon Lazer e Cultura 

57 A rose is a rose Moda 

58 
  59 Farmácia Belo Estética e Saúde 

60 Prossima Moda 

61 Augustus Moda 

62 Camper Moda 

63 Cafélia Restauração 

64 Margilido Limpeza a seco Reparações/Manutenções 

65 Roma Sport Moda 

66 Diet 4 home Produtos alimentares 

67 
  68 Suprema Restauração 

69 Ferro d'engomar Reparações/Manutenções 

70 
  71 Vá Vá Restauração 

72 Pro Plan Centro Veterinário Alvalade Outros setores 

73 Diplomata Produtos alimentares 

74 Bel'empada Restauração 

75 Napoleão Produtos alimentares 

76 Museu Bordalo Pinheiro Lar 

77 Mora Santini Moda 

78 Pé de Roupa Moda 

79 Tricots Brancal Moda 

80 Godiva Moda 

81 Just ladies Moda 

82 Dom Pijama Moda 

83 Dom Limone Moda 

84 Camel Active Moda 

85 Ara Moda 

86 
  87 Ângelo Costa Moda 



 

 
 

(continuação Ano 2018) 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
88 Clínica do pelo Estética e Saúde 

89 Arcadia Produtos alimentares 

90 Avenida 7 Outros setores 

91 Parshotem Joalheiros Moda 
92 Rita Salazar Moda 

93 Farmácia Lusitana Estética e Saúde 

94 Casa Czar Lar 

95 Doçaria Santa Cruz Restauração 

96 ibeauty Estética e Saúde 

97 Portela Cafés Restauração 

98 Lanidor Moda 

99 
  100 Colchão Net Lar 

101 Veigas Roma Imobiliárias 

102 Textilar Lar 

103 Athenas Ouro Moda 

104 Sergent Major Moda 

105 
  106 
  107 Fabrico próprio Restauração 

108 Vaporstore Outros setores 

109 Silvia Restauração 

110 Take Fresh Restauração 

111 Casa do Gelado Restauração 

112 Marisqueira Roma Restauração 

113 Cintillatio Joalharia Moda 

114 Pastelaria Roma Restauração 

115 Rebox Imobiliárias 

116 
  117 Modus Roma Moda 

118 Tempur Lar 

119 Bandeira e Henrique Lda Outros setores 

120 Iolha Moda 

121 
  122 
  123 Barbearia Vip Roma Estética e Saúde 

124 Hall city Imobiliárias 

125 Saboria Restauração 

126 
  127 Real Pão de Ló Restauração 

128 
  129 Vodafone Outros setores 

130 Discos Sinfonia Lazer e Cultura 

131 Minelli Moda 

132 Why not? Outros setores 

(continuação Ano 2014) 

Código Nome do estabelecimento Setor de Atividade 
88 Solyment Produtos alimentares 

89 Arcadia Produtos alimentares 

90 Avenida 7 Outros setores 

91 Parshotem Joalheiros Moda 

92 Rita Salazar Moda 

93 Farmácia Lusitana Estética e Saúde 

94 Casa Czar Lar 

95 Doçaria Santa Cruz Restauração 

96 Clínica do pelo Estética e Saúde 

97 
  98 Lanidor Moda 

99 A montra Moda 

100 Colchão Net Lar 

101 Veigas Roma Imobiliárias 

102 Textilar Lar 

103 Athenas Ouro Moda 

104 Sargent Major Moda 

105 (Imperceptível) Moda 

106 Brinquedos Lazer e Cultura 

107 
  108 
  109 Silvia Restauração 

110 
  111 Casa do Gelado Restauração 

112 Marisqueira Roma Restauração 

113 Cintilhante Joalharia Moda 

114 Pastelaria Roma Restauração 

115 L'occitane Estética e Saúde 

116 
  117 Modus Roma Moda 

118 Alfar Moda 

119 Bandeira e Henrique Lda Outros setores 

120 
  121 (Imperceptível) Moda 

122 
  123 Barbearia Vip Roma Estética e Saúde 

124 Pied Poule Moda 

125 
  126 
  127 Real Pão de Ló Restauração 

128 
  129 Vodafone Outros setores 

130 Discos Sinfonia Lazer e Cultura 

131 Minelli Moda 

132 Why not? Outros setores 



 

 
 

( continuação Ano 2018) 

Código Nome do estabelecimento Setor de atividade 
133 The one price shop Moda 

134 Confeitaria Lisboa Restauração 

135 Perfumes e Companhia Estética e Saúde 

136 
  137 Flores Romeira Roma 
 

Lar 

138 Rêverie Moda 

139 
  140 Calçado Garcia Moda 

141 Giovani Galli Moda 

142 Tabacaria Aquário Outros setores 

143 
  144 Habic Reparações/Manutenções 

145 Farmácia + Estética e Saúde 

146 Pastelaria Luanda Restauração 

147 Espazo 
 148 

  149 
  150 Dâmaso Restauração 

 

(continuação Ano 2014) 

Código Nome do estabelecimento Setor de atividade 
133 The one price shop Moda 

134 Confeitaria Lisboa Restauração 

135 Anita Estética e Saúde 

136 
  137 Flores Romeira Roma 
 

Lar 

138 Rêverie Moda 

139 
  140 Calçado Garcia Moda 

141 Giovani Galli Moda 

142 Tabacaria Aquário Outros setores 

143 China Atividades diversas 

144 Pacho Moda 

145 Farmácia + Estética e Saúde 

146 Pastelaria Luanda Restauração 

147 Cerâmica Vale Lda Reparações/Manutenções 

148 Saraicar Outros setores 

149 
  150 Dâmaso Restauração 

 

 

 

Legenda: 

  Supermercado 

  Devoluto/Fechou 

  Serviços 

  Centro Comercial  

  Espazo self store 
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A15 – Segmentação dos edifícios segundo o seu estado de conservação no ano 2018 

  

Estado de conservação do edificado  

  

Estado de conservação do edificado  

  

Estado de conservação do edificado  

  

Estado de conservação do edificado  

Mau Médio Bom Mau Médio Bom Mau Médio Bom Mau Médio Bom 
Código Edificío Código Edificío Código Edificío Código Edificío 

1 1 
  

* 47 

21 
  

* 

93 
35 

  
* 

137 

51 
 

* 
 

2 2 
  

* 48 94 138 

3 
3 

  
* 

49 95 

36 
  

* 

139 

4 50 

22 
 

* 
 

96 140 
52 

 
* 

 5 

4 
  

* 

51 97 141 

6 52 98 

37 
  

* 

142 
53 

  
* 

7 53 99 143 

8 54 

23 
  

* 

100 144 
54 

  
* 

9 

5 
 

* 
 

55 101 145 

10 56 102 38 
 

* 
 

146 
55 

  
* 

11 57 
24 

  
* 

103 

39 
 

* 
 

147 

12 58 104 148 
56 

 
* 

 13 
6 

  
* 

59 

25 
 

* 
 

105 149 

14 60 106 150 57 
 

* 
 

15 
7 

  
* 

61 107 

40 
  

* 

     
16 62 

26 
 

* 
 

108 
     

17 8 
 

* 
 

63 109 
     

18 
9 

 
* 

 

64 110 
     

19 65 
27 

 
* 

 

111 
     

20 

10 
  

* 

66 112 

41 
  

* 

     
21 67 

28 
  

* 
113 

     
22 68 114 

     
23 

11 
  

* 

69 29 
  

* 115 
     

24 70 

30 
  

* 

116 
42 

  
*      

25 71 117 
     

26 
12 

  
* 

72 118 

43 
  

* 
     

27 73 

31 
 

* 
 

119 
     

28 

13 
 

* 
 

74 120 
     

29 75 121 
44 

 
* 

 
     

30 76 122 
     

31 77 123 

45 
  

* 
     

32 14 
 

* 
 

78 124 
     

33 15 
  

* 79 

 
EDIFÍCIO COM OBRAS A DECORRER 

125 
     

34 

16 
 

* 
 

80 126 
46 

 
* 

 
     

35 81 127 
     

36 82 128 
47 

 
* 

 
     

37 

17 
  

* 

83 129 
     

38 84 

32 
  

* 

130 

48 
 

* 
 

     
39 85 131 

     
40 

18 
 

* 
 

86 132 
     

41 87 

33 
 

* 
 

133 
     

42 19 
 

* 
 

88 134 
49 

 
* 

 
     

43 

20 
  

* 

89 135 
     

44 90 

34 
  

* 136 50 
  

* 
     

45 91 
     

46 92 
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A16

URBANISMO E ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO

CASO DE ESTUDO: AV. DE ROMA

JOANA NOGUEIRA TAVEIRA DA SILVA Nº 65194

A

C

c

B

A

B

B

MAU

MÉDIO

BOM

LEGENDA:



76 lugares

a 100 metros

140 lugares

a 50 metros

8 lugares

10 lugares

18 lugares

3 lugares

7 lugares

18 lugares

18 lugares

19 lugares

18 lugares

7 lugares

10 lugares

2 lugares

5 lugares

8 lugares

7 lugares

4 lugares

3 lugares

12 lugares

9 lugares

5 lugares

26 lugares

6 lugares

19 lugares17 lugares

17 lugares

20 lugares a 70 metros

108 lugares

a 250 metros

18 lugares

24 lugares

3 lugares

8 lugares

25 lugares

26 lugares

13 lugares

40 lugares

22 lugares

5 lugares

24 lugares

15 lugares

5 lugares

5 lugares

4 lugares

16 lugares

5 lugares

21 lugares

6 lugares

17 lugares a 20 metros

39 lugares a 100 metros

336 lugares

340 lugares

a 450 metros

76 lugares

a 100 metros

108 lugares

a 250 metros

140 lugares

a 50 metros

195 lugares

a 200 metros

8 lugares

10 lugares

18 lugares

3 lugares

7 lugares

18 lugares

18 lugares

19 lugares

18 lugares

7 lugares

10 lugares

2 lugares

5 lugares

8 lugares

7 lugares

4 lugares

3 lugares

12 lugares

9 lugares

5 lugares

26 lugares

6 lugares

19 lugares17 lugares

17 lugares

18 lugares

24 lugares

3 lugares

8 lugares

25 lugares

26 lugares

13 lugares

40 lugares

22 lugares

5 lugares

24 lugares

15 lugares

5 lugares

5 lugares

4 lugares

16 lugares

5 lugares

21 lugares

6 lugares

17 lugares a 20 metros

18 lugares

16 lugares

12 lugares

39 lugares a 100 metros

39 lugares

a 60 metros

24 lugares a

70 metros

20 lugares a 70 metros

336 lugares

ESCALA:

DATA:

REF.:

DESENHO:

ESTRATÉGIAS DE REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE RUA

S/ ESCALA

10-2018

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A17

URBANISMO E ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO

LUGARES DE ESTACIONAMENTO

CASO DE ESTUDO: AV. DE ROMA

JOANA NOGUEIRA TAVEIRA DA SILVA Nº 65194
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C

c

B

A

B
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