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RESUMO 

A presente dissertação procura compreender a relação entre a evolução da cidade e a prática 

das actividades comerciais, bem como determinar as melhores estratégias para um maior desempenho 

comercial das lojas de rua. Com enfâse nas zonas históricas de Lisboa, em particular a Zona Monum ental 

de Belém, irão analisar-se as dinâmicas do comércio a retalho e o seu impacto na requalificação das zonas 

históricas da cidade. 

O trabalho está organizado em três partes. Num primeiro momento, apresenta -se um 

levantamento dos diferentes programas de urbanismo comercial desenvolvidos nacional e 

internacionalmente e procura-se compreender as motivações para a sua criação. No cap ítulo seguinte, a 

investigação centra-se na evolução histórica do comércio na cidade de Lisboa e na caracterização dos 

diferentes tipos de comércio em Portugal, bem como no impacto do sector cultural no desenvolvimento 

das cidades e das actividades comerciais.  A terceira etapa consiste na análise cultural, comercial e 

urbanística da área monumental de Belém e na comparação da situ ação actual com a situação existente 

em 2004, tirando partido do trabalho de investigação realizado pelo Professor e Orientador José Maria 

Lobo de Carvalho em 2006 sobre o impacto económico do Mosteiro dos Jerónimos na sua envolvente.  

Ao longo do trabalho, torna-se evidente o impacto do sector comercial, pelo seu carácter de 

integração social, enquanto função urbana e como instrumento para o desenvolvimento sustentável das 

cidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  
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ABSTRACT 

This thesis seeks to understand the conection between the evolution of the city and the 

development of commercial activities, as well as to determine the best strategies for a greater business 

performance of street stores. The analysis will focus on the retail trade dynamics and their impact on the 

rehabilitation of historic areas of the city , with emphasis in Lisbon’s historic areas  and especially in the 

Monumental Area of Belém. 

The document is organized in three parts. Initially, it presents an assessment of the different 

commercial urbanism programs developed national ly and internationally and seeks to understand the 

reasons for their creation. In the following chapter, the research focuses on the historical evolution of 

commerce in Lisbon and in the characterization of different types of commerce in Portugal, as well as on 

the impact of the cultural sector in the development of cities and commercial activities.  The third step is 

the cultural, commercial and urban analysis of the monumental  area of Belém and the comparison 

between the current situation ant the scenario in 2004, taking advantage of the research work carried 

out by Professor and Advisor José Maria Lobo de Carvalho in 2006 on the economic impact of the 

Jeronimos Monastery in it’s surrounding area. 

Throughout the work, the impact of the commercial sector becomes clear for its ability to social 

integration, as urban function and as a tool for  the sustainable development of the cities. 
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Historic areas 

  



VIII 
 
 

  



 IX   

 
 

ÍNDICE 

Agradecimentos……………………………………………………………………………………………………………………………………………III 

Resumo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….V 

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VII 

Índice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IX  

Índice de imagens………………………………………………………………………………………………………………………………..………XI 

1. Introdução………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 

1.1. Enquadramento e Justificação do tema………………………………………………………………………………………3 

1.2. Objectivos……………………………………………………………………………………………………………………………………3  

1.3. Metodologia e Estrutura do trabalho…………………………………………………………………………………….……4 

2. Urbanismo Comercial - Contextualização e Enquadramento teórico……………………………………………..……7 

2.1. O urbanismo comercial e a importância do comércio na requalificação dos centros histórico s...9 

2.2. Projectos especiais de urbanismo comercial PEUC: materialização do PROCOM e URBCOM …...17 

3. Comércio e Cidade – Do Monocentrismo ao Policentrismo………………………………………………..………………25  

3.1. Evolução da cidade de Lisboa e das actividades comerciais …………………………………………………..…27 

3.2. Zonas históricas de Lisboa………………………………………………………………………………………………….………36 

3.3. Distritos culturais na Europa………………………………………………………………………………………………………46 

3.4. Tipos de comércio……………………………………………………………………………………………………………………….53 

3.5. A modernização do comércio tradicional – os centros comerciais a céu aberto……………………….59 

4. Caso de estudo – A Zona Monumental de Belém………………………………………………………………………………….63 

4.1. Introdução ao Caso de Estudo…………………………………………………………………………………………………….65 

4.2. Planos Urbanísticos para a Zona Monumental de Belém……………………………………………………………66 

4.3. Caracterização histórica e cultural da Zona Monumental de Belém ………………………………………….72 

4.4. Caracterização comercial da Zona Monumental de Belém…………………………………………………………82 

4.5. Análise comparativa entre 2004 e 2016……………………………………………………………………………………..83 

4.6. Urbanismo Comercial em Belém…………………………………………………………………………………………………88 

5. Conclusão……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91 

6. Bibliografia……………………………………………………………………………………………………………………………………………95 

7. Anexos………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103 



X 
 
 

 

  



 XI   

 
 

ÍNDICE DE IMAGENS E QUADROS 

Imagem 1 – Rua Augusta ................................................................................................................................................. 9 

Fonte: http://iphil.com.sapo.pt/imagensBlog/ComercioTradicional_2_Dez2008.jpg  

Imagem 2 – Toronto, Canada ........................................................................................................................................ 12 

Fonte: https://media.timeout.com/images/102873865/617/347/image.jpg  

Imagem 3 – Main Street Program: Rua principal em St. Charles, Ilinois  ........................................................... 14 

Fonte: http://www.landmarks.org/images/ten_2010/main-1.jpg  

Imagem 4 – Town Centre Management, Reino Unido ............................................................................................ 15 

Fonte: http://www.blaenau-gwent.gov.uk/documents/n-0046.jpg 

Imagem 5 – Desertificação das ruas do centro histórico do Porto  ..................................................................... 17 

Fonte: https://jpn.up.pt/imagens/cidade/rua_centro_historico_porto.jpg  

Imagem 6 – Baixa de Lisboa após o terramoto de 1755 ........................................................................................ 27 

Fonte: http://41.media.tumblr.com/tumblr_lda3rarNqf1qe1wggo1_1280.jpg  

Imagem 7 - Localização do primeiro supermercado em Portugal  ....................................................................... 28 

Fonte: maps.google.com 

Imagem 8 – Centro Comercial Apolo .......................................................................................................................... 29 

Fonte: http://lisboadeantigamente.blogspot.pt/2015/06/cinema -apolo-70.html 

Imagem 9 – Continente de Matosinhos ..................................................................................................................... 30 

Fonte: http://c10.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B98156511/16320494_1vq8O.jpeg  

Imagem 10 - Distribuição dos centros comerciais em Portugal em 1999  .......................................................... 30 

Adaptado de: Comércio Tradicional em Contexto urbano  

Imagem 11 – Centro Comercial do Colombo ............................................................................................................ 31 

Fonte: http://www.urbiagua.com/pt/Portefolio/Centro-Comercial-Colombo 

Imagem 12 – Centro Comercial El Corte Inglés ........................................................................................................ 32 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Corte_Ingl%C3%A9s_Castellana_(Madrid)_01.jpg  

Imagem 13 – Ás de Espadas, loja de vendas em segunda mão ............................................................................ 34 

Fonte: http://www.ondelisboa.com/roupa-segunda-mao-lisboa/ 

Imagem 14 – Rehabbed Showroom, Príncipe Real  .................................................................................................. 35 

Fonte: http://www.nit.pt/uploads/article/30e8fe93-7c0c-494b-8735-c2e1b817a530.jpg 

Imagem 15 – Representação da cidade de Olisipo .................................................................................................. 36 

Fonte: https://aviagemdosargonautasdotcom.files.wordpress.com/2014/10/allisubbo.jpg  

Imagem 16 – Bairro da Mouraria ................................................................................................................................. 37 

Fonte: http://www.my-n.eu/pt-pt/node/1/neighbourhood/mouraria  

Imagem 17 – Bairro Alto à noite .................................................................................................................................. 37 

Fonte: https://athomebysteveposes.files.wordpress.com/2011/07/img_1029.jpg  

Imagem 18 – Terreiro do Paço ..................................................................................................................................... 38 

Fonte: http://blueart.no.sapo.pt/dizpara/terreiro_do_paco.jpg  

Imagem 19 – Gaiola Pombalina, método estrutural utilizado nas construções da Baixa  .............................. 39 

Fonte: http://mariobarradas.blogspot.pt/2011/11/lisboa-1-de-novembro-de-1755.html 

Imagem 20 – Passeio Público de Lisboa, 1850 ......................................................................................................... 39 

file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670895
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670896
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670897
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670898
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670899
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670900
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670901
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670902
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670903
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670904
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670905
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670906
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670907
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670908
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670909
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670910
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670911
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670912
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670913
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670914


XII 
 
 

Fonte: http://purl.pt/93/1/iconografia/primo_basilio/e1689p_fic.html  

Imagem 21 – Avenida da Liberdade em 1879 ........................................................................................................... 40 

Fonte: http://mubi.pt/wp-content/uploads/2012/11/1879.jpg 

Imagem 22 – Lojas na Avenida da Liberdade ............................................................................................................ 41 

Fonte: http://st1.idealista.pt/news/arquivos/news/images/2013_prada_av._liberdade_016_0_0.jpg e 

http://www.cm-lisboa.pt/uploads/pics/ASR_Cartier_edificio_1.jpg  

Imagem 23 – Estátuas de Fernando Pessoa e d’”O Chiado”  ................................................................................. 42 

Fonte: http://mapio.net/o/3940625/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_do_Chiado  

Imagem 24 – Armazéns do Chiado .............................................................................................................................. 43 

Fonte: http://lisbonstopover.com/wp-content/uploads/2013/06/chiado2.jpg  

Imagem 25 – Príncipe Real ............................................................................................................................................ 44 

Fonte:http://myguide.iol.pt/profiles/blogs/passeios -ca-dentro-principe-real-a-lisboa-aristocratica-e-

animada 

Imagem 26 – Museu do Louvre, Paris ......................................................................................................................... 46 

Fonte: http://passeandoalimpo.com.br/wp-content/uploads/2016/03/louvre-museum.jpg 

Imagem 27 – MuseumsQuartier em Viena de Áustria  ............................................................................................ 47 

Fonte: https://www.mqw.at/uploads/media/MuseumsQuartier1__c__Ali_Schafler_0.jpg  

Imagem 28 – Temporada de Inverno, MuseumsQuartier, Viena de Áustria  ..................................................... 49 

Fonte:https://www.wien.info/media/images/winter -im-mq-museumsquartier-3to2.jpeg/image_gallery 

Imagem 29 – Temporada de Verão, MuseumsQuartier, Viena de Áustria  ........................................................ 49 

Fonte:https://www.wien.info/media/images/journal -2015-design-mq-enzis-3to2.jpeg/image_gallery 

Imagem 30 – Museu Guggenheim, Bilbao ................................................................................................................. 50 

Fonte: http://www.controsol.pt/fotos/portfolio/bilbao__1322628603530397e55713f.jpg  

Imagem 31 – Le Centquatre, Paris .............................................................................................................................. 50 

Fonte: http://laviecommeelleva.20minutes-blogs.fr/media/00/02/905093071.JPG 

Imagem 32 – Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian  .................................................................... 51 

Fonte:http://www.arup.com/news/2014_02_february/18_february_grande_auditorio_at_the_fundacao_

calouste_gulbenkian_reopens/imagegallery  

Imagem 33 – Centro Cultural de Belém ..................................................................................................................... 52 

Fonte: http://musicfest.pt/wp-content/uploads/2013/11/ccb.jpg 

Imagem 34 – Centro Comercial Vasco da Gama ...................................................................................................... 57 

Fonte: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/6b/c8/2c/centro-vasco-da-gama.jpg 

Imagem 35 – Centro Tradicional de Comércio – Rua Garrett ............................................................................... 57 

Fonte: http://4.fotos.web.sapo.io/i/Nac028dcf/2284465_8eZw7.jpeg  

Imagem 36 – Prédio na Avenida Almirante Reis  ...................................................................................................... 58 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/uploads/pics/tt_address/lxi -3227-01.jpg 

Imagem 37 - Centro Comercial do Restelo…………………………………………………………………………………………………59 
Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Centro_Comercial_Restelo_Chor%

C3%A3o_Ramalho_01099.jpg/800px-Centro_Comercial_Restelo_Chor%C3%A3o_Ramalho_01099.jpg  

Imagem 38 – Limite da Área de Estudo...................................................................................................................... 65 

Adaptado de: www.googlemaps.pt  

file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670915
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670916
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670917
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670918
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670919
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670920
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670921
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670922
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670923
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670925
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670924
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670926
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670927
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670928
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670929
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670930
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670931


 XIII   

 
 

Imagem 39 – Limite da Área de Reabilitação Urbana e das Unidades de Intervenção  .................................. 67 

Fonte: http://www.lisboaocidentalsru.pt/default.aspx?module=ArtigoDisplay&ID=29&substateactive=10  

Imagem 40 – Proposta para Belém do Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa  ........ 69 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/ 

Imagem 41 – Pormenor da Planta de Qualificação do Espaço Urbano inserida no PDM de Lisboa de 2012

.............................................................................................................................................................................................. 71 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/  

Imagem 42 – Restelo, Séc. XVI ..................................................................................................................................... 72 

Fonte: http://delisboa.blogspot.pt/2009/02/restelo.html  

Imagem 43 – Real Barraca, Séc. XIX  ............................................................................................................................ 72 

Fonte: http://amusearte.hypotheses.org/756  

Imagem 44 – Exposição do Mundo Português, 1940 .............................................................................................. 73 

Fonte: http://blogdaruanove.blogs.sapo.pt/394457.html  

Imagem 45 – Mosteiro dos Jerónimos........................................................................................................................ 74 

Fonte: http://www.mosteirojeronimos.pt/data/fotos/jf71g_pt.jpg  

Imagem 46 – Torre de Belém ........................................................................................................................................ 75 

Fonte:http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio -mundial/portugal/mosteiro-dos-

jeronimos-e-torre-de-belem/  

Imagem 47 – Palácio de Belém .................................................................................................................................... 76 

Fonte: http://files.caminhohistorico.webnode.pt/200000001-94ac295a5d/palaciobelem-1.jpg  

Imagem 48– Novo Museu Nacional dos Coches ....................................................................................................... 77 

Fonte: http://boasnoticias.pt/img/museu3.png  

Imagem 49 – Padrão dos Descobrimentos ................................................................................................................ 78 

Fonte: http://www.visitbelem.pt/Default/pt/OQueVer/Monumentos/PadraoDosDescobrimentos  

Imagem 50 – Centro Cultural de Belém ..................................................................................................................... 79 

Fonte: http://www.lisbonjazzsummerschool.org/uploads/9/7/3/9/9739225/9030571_orig.jpg?371  

Imagem 51 – Pastéis de Belém ..................................................................................................................................... 80 

Fonte:http://www.louletania.com/wp-content/uploads/2014/08/Pasteis-de-Belem-home-620x350.jpg 

Imagem 52 – Área de estudo: pólos comerciais e culturais  ................................................................................. 83 

 

Quadro 1 – Principais vantagens oferecidas pelos BID’ (Adaptação de BALSAS, Carlos, 2002)  ................... 12 

Quadro 2 - Programas internacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  ...................................................... 16 

Quadro 3 – Projectos de Urbanismo Comercial em Portugal em 2000 (Adaptado de FERNANDES, 2000)  19 

Quadro 4 – Programas nacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  .............................................................. 20 

Quadro 5 – Características do Comércio Retalhista Tradicional e Moderno (Adaptado de FERNANDES, 

José, 2000) ........................................................................................................................................................................ 21 

Quadro 6 – Modelo Global de Organização Comercial (Adaptado de BARRETA, João, Comércio e 

Ordenamento urbano) .................................................................................................................................................... 22 

Quadro 7 – Adaptado de Politíca de cidades POLIS XXI  ......................................................................................... 33 

Quadro 8 – Formas de Comércio (Adaptado de Class. Portuguesa das Actividades Económicas Rev.3)  ... 54 

file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670932
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670933
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670934
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670934
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670935
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670936
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670937
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670938
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670939
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670940
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670941
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670942
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670943
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670944
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.9.docx%23_Toc450670945
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.8.docx%23_Toc450400067
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.8.docx%23_Toc450400067
file:///C:/Users/Joana/Documents/TESE/Escrita/versão%20final%200.8.docx%23_Toc450400069


XIV 
 
 

Quadro 9 – Adaptado de Nova gestão para centros urbanos de vocação comercial – simples ideia ou 

complexo ideal? ............................................................................................................................................................... 60 

Quadro 10 – Adaptado de Nova gestão para centros urbanos de vocação comercial – simples ideia ou 

complexo ideal? ............................................................................................................................................................... 61 

Quadro 11 – Estabelecimentos Comerciais em Santa Maria de Belém em 2009 (Adaptado de 

Recenseamento Comercial de 2009) .......................................................................................................................... 82 

Quadro 12– Análise Comparativa do nº de estabelecimentos em 2004 e 2016 (Adaptado de 

Recenseamento Comercial de 2009)  ........................................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 1   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



O caso de estudo de Belém 
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Urbanismo Comercial nas Zonas Históricas de Lisboa 
 

3 
 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento e Justificação do tema 

A presente dissertação insere-se na temática do Urbanismo Comercial e 

analisa a evolução da cidade e a sua relação com a prática das actividades 

comerciais. Incide no estudo da cidade de Lisboa, com particular ênfase na 

análise da zona de Belém. 

O interesse pela proposta de investigação surge da actualidade do tema 

aliada à curiosidade da autora desta dissertação em compreender os factores 

que influenciam o sucesso ou insucesso dos estabelecimentos de comércio de 

rua. Em conjunto com o Professor e Orientador José Maria Lobo de Carvalho , foi 

eleita a Zona Monumental de Belém como objecto de estudo, tirando partido do 

trabalho de investigação realizado pelo mesmo em 2006 no qual se realiza um 

estudo aprofundado sobre o impacto económico do Mosteir o dos Jerónimos na 

sua envolvente. 

1.2. Objectivos 

Esta dissertação explora a evolução do conceito de Urbanismo 

Comercial, tanto a nível internacional como a nível nacional, bem como os 

princípios por trás da sua origem. Do mesmo modo, analisa-se a cidade de Lisboa 

na óptica do desenvolvimento comercial a partir de 1755 até aos dias de hoje, 

caracterizando em detalhe os principais pólos comerciais da cidade.  

O principal objectivo deste trabalho será compreender a influência da 

arquitectura e do desempenho do espaço comercial a um nível urbano, sempre 

com enfâse nas zonas históricas de Lisboa. Procura-se compreender as dinâmicas 

do comércio a retalho, as suas principais características e o seu impacto na 

requalificação das zonas históricas da cidade, não perdendo de vista o efeito das 

grandes superfícies comerciais sobre o comércio local.  

A análise do caso de estudo debruça-se sobre a histórica e monumental 

zona de Belém, porto dos Descobrimentos e paragem obrigatória em qualquer 

roteiro turístico. A intenção será avaliar a evolução do comércio na zona nos 

últimos 12 anos, procurando compreender quais as iniciativas a adoptar no 

futuro de modo a potenciar o impacto comercial da área de estudo.  
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1.3. Metodologia e Estrutura do trabalho 

A estrutura da presente dissertação desenvolve-se em três etapas 

diversas: a contextualização e enquadramento teórico do conceito de Urbanismo 

Comercial; a análise do comércio e cidade numa perspectiva nacional e 

internacional; e, finalmente, o desenvolvimento do caso de estudo da Zona 

Monumental de Belém.  

Num primeiro momento, pretende-se fazer um levantamento de todos 

os programas de urbanismo comercial desenvolvidos internacionalmente e 

compreender as motivações da sua criação. A mesma análise será realizada 

sucessivamente para o caso específico português. 

No capítulo seguinte, além de entender a evolução histórica do comércio 

na cidade de Lisboa e caracterizar as suas zonas históricas, procura -se especificar 

os diversos tipos de comércio existentes em Portugal de acordo com a 

Classificação das Actividades Económicas. É, também, intenção compreender o 

impacto do sector cultural no desenvolvimento das actividades comerciais, 

através da análise de distritos culturais distribuidos pela Europa.  

A terceira etapa consiste na análise aprofundada da área monumental  

de Belém, incluindo a análise cultural, comercial e urbanística da zona de estudo. 

Daqui, será realizada uma comparação da situação actual da área co m a situação 

existente em 2004. 

Todas as conclusões retiradas ao longo do presente trabalho serão 

reunidas no capítulo final , em conjunto com as últimas apreciações dos 

conhecimentos adquiridos.  

No que diz respeito à metodologia utilizada no desenvolvimento da 

dissertação, o primeiro passo foi o levantamento e recolha bibliográfica acerca 

dos tópicos a desenvolver, seguida do tratamento e análise da informação 

reunida. Quando necessário, foram efectuadas investigações detalhadas sobre 

assuntos específicos, de forma a completar a informação aqu i presente. Após a 

análise de todos os dados recolhidos, procedeu-se à investigação directamente 

no local de estudo, onde se realizou o levantamento da situação actualmente 

existente em Belém relativamente aos estabelecimentos comerciais.  Procedeu-

se à interpretação dos dados recolhidos, tendo em vista a proposta de 
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estratégias para o desenvolvimento comercial e consequente valorização da zona 

de estudo. 
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2.1. O urbanismo comercial e a importância do comércio na requalificação 

dos centros históricos 

São cerca de 500 milhões de consumidores da União Europeia  

(COMISSÃO EUROPEIA, 2014, p. 3)  que, diariamente, adquirem e utilizam bens 

produzidos através de actividades agrícolas e industriais, como por exemplo 

alimentação, vestuário ou tecnologias. Este consumo não seria possível sem os 

milhões de trabalhadores no sector do comércio que permite m o acesso fácil a 

todos os produtos necessários e desejados, estabelecendo a ponte entre o 

produtor e o consumidor final.  

O comércio, segunda maior actividade económica na Europa, é um sector  

fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade das cidades, seja 

através da criação de inúmeros postos de emprego, seja através da sua função 

de integração social. Nas últimas décadas e com a introdução da moeda única, 

esta actividade tem vindo a sofrer um aumento da competetividade a  um nível 

europeu, sendo possível observar uma europeização dos consumidores e das 

suas atitudes de compra. Como consequência desta homogeneização, torna -se 

imperativa uma adaptação dos sectores do comércio e da produção às novas 

preocupações dos clientes em relação ao meio ambiente, às condições de 

produção dos bens, ao bem estar dos animais e ao desenvolvimento sustentável 

de um modo geral.  

Imagem 1 – Rua Augusta 
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Simultâneamente e como consequência de uma deslocação do comércio 

para as periferias das cidades, os centros históricos vêem-se desertificados e 

ultrapassados. É no contexto de um crescente interesse pelo desenvolvimento 

económico, social e cultural, tanto na Europa Ocidental como nos Estados Unidos 

da América, que a requalificação e revitalização dos centros históricos  das 

cidades ganha destaque, tornando-se relevante a necessidade de reavivar as 

actividades económicas neles estabelecidas.  

É na década de 80, nos E.U.A., que surgem as primeiras iniciativas 

orientadas para a gestão dos centros das cidades, tendo sido sele ccionadas 11 

cidades para receber assistência técnica nas diversas áreas do planeamento - 

planeamento e análise de mercados, planeamento financeiro, planeamento e 

gestão comercial e educação comercial. Os resultados deste investimento foram 

bastante positivos, dando origem à definição de unidades de Gestão Comercial 

Centralizada (Centralized Retail Management) para os centros das cidades 

(BALSAS, 2002). Com o conceito então estabelecido, determinam-se objectivos 

em quatro áreas principais – o mercado, o envolvimento e participação dos 

diferentes actores (proprietários, comerciantes…), a coordenação das práticas 

comerciais e a gestão do ambiente comercial como um todo. Com esta acção 

procura-se “a responsabilização colectiva dos intervenientes no centro da 

cidade, de modo a que o retorno no investimento individual seja influenciado 

pela qualidade dos serviços conjuntos”  (BALSAS, 2002, p.36). 

Na Europa, este avanço dá-se uns anos mais tarde e de maneira mais 

dispersa. Em 1997 e com o intuito de descrever os objectivos e ideais para o 

sector durante o século XXI, a Comissão Europeia publica o “Livro Verde sobre o 

Comércio”, detalhando o papel da União Europeia e dos Estados -Membros na 

gestão e desenvolvimento do sector comercial e definindo as acções para manter 

os níveis de competetividade até então estabelecidos. São também abordadas as 

diferentes formas de cooperação comercial, com particular ênfase no Comércio 

Organizado Independente. Esta organização do comércio “combina a 

flexibilidade e o serviço das pequenas lojas, oferecendo simultaneamente os 

benefícios de uma logística eficiente associados às estruturas maiores.”  

(COMISSÃO EUROPEIA, 1997, p.9). A eventual perda de autonomia dos 

comerciantes é compensada pelas vantagens competitivas que surgem deste tipo 

de organização. 
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O interesse a nível europeu em implementar medidas para uma melhoria 

na gestão dos centros das cidades demonstra -se de novo em Junho de 2000, com 

a realização de um Congresso Mundial de Gestão de Centro de Cidade, em 

Londres. Neste participaram 22 países, representados por cerca de 600 

delegados, e discutiu-se o papel de cada interveniente no desenvolvimento desta 

estratégia para a revitalização dos centros históricos . Torna-se finalmente 

possível a identificação dos principais problemas e ameaças à revitalização 

destas áreas, nomeadamente a necessidade de criação de uma estratégia global 

e não pontual. Não basta demolir o pré-existente para fazer os consumidores 

regressarem aos centros, não basta completar um projecto de grande dimensão 

ou aumentar os lugares de estacionamento. Todas estas concepções predefinidas 

“podem mesmo ser consideradas como os mitos da revitalização do centro das 

cidades” (BALSAS, 2002, p.39). 

É neste quadro que surge o conceito de Urbanismo Comercial enquanto 

“área integradora das múltiplas funções de um centro urbano, criando sinergias 

com elevado valor acrescentado para os vários intervenientes.”  (BARRETA, 2007, 

p.12). Torna-se evidente a necessidade de encarar o comércio como uma função 

urbana e no contexto das políticas de planeamento e ordenamento do território.  

Uma vez estabelecida a necessidade de diversificar a economia dos 

centros históricos, incluindo nela actividades culturais e de re creio, começa a 

explorar-se - primeiro nos Estados Unidos da América e só uns anos depois na 

Europa – a hipótese de criar Organizações Empreendedoras destinadas a 

envolver as parcerias entre os sectores público, privado e cívico na renovação 

económica e social dos centros das cidades. Dentro destas organizações, 

destacam-se três modelos de intervenção: os Business Improvement Districts 

(Áreas de Desenvolvimento Económico), o Main Street Program (Programa da 

Rua Central) e a Town Centre Management (Gestão do Centro de Cidade) .  

Os Business Improvement Districts (BID’s) - instrumento financeiro que 

surge pela primeira vez na década de 70 na cidade de Toron to, Canadá (Imagem 

2) – foram determinantes na revitalização comercial dos centros urbanos na 

América do Norte, tendo sido criados até à data de hoje mais de 1500 BID’s 

espalhados por todo o continente.  
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Um BID, ou Área de Desenvolvimento Económico, corresponde a uma 

área previamente definida e legalmente aprovada dentro da qual se impõe um 

imposto aos proprietários comerciais que assegura a existência de serviços 

suplementares de interesse comum tais como manutenção, li mpeza, segurança 

ou marketing (Quadro 1).  

Principais vantagens oferecidas pelos BID’s  

Manutenção 
Limpeza das ruas e passeios, recolha de lixo, remoção de 

neve, serviços de jardinagem 

Segurança 
Instalação de equipamentos electrónicos de segurança e 

aumentar a segurança local 

Publicidade 
Promover eventos, melhorar a imagem da área e fazer 

campanhas de publicidade 

Recrutamento e Retenção de 

Investimentos 

Oferta de incentivos financeiros para captar novos 

investimentos e promoção económica da área 

Regulamentação do Espaço 

Público 

Gestão das vendas de rua, instalação de mobiliário urbano 

e de zonas de cargas e descargas 

Gestão dos Estacionamentos 

e Transportes 

Manutenção das paragens de autocarro e promover o uso 

partilhado do transporte privado 

Desenho Urbano Programas de melhoramento de fachadas 

Serviços Sociais Promoção de estágios e programas de ajuda aos sem abrigo  

Quadro 1 – Principais vantagens oferecidas pelos BID’ (Adaptação de BALSAS, Carlos, 2002)  

Este modelo é de iniciativa dos comerciantes e procura combater o 

declínio comercial que surge como consequência da competitividade criada pelas 

Imagem 2 – Toronto, Canada  
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novas superfícies comerciais na periferia das cidades e inerente dispersão 

comercial. Uma vez recolhidos os fundos de todos os proprietários, com base 

num orçamento anual determinado pela autarquia local, estes são entregues a 

uma organização responsável pela gestão do BID que corresponde, de um modo 

geral, a uma organização privada sem fins lucrativos ou a uma par ceria público-

privada e que é seleccionada através do conselho de administração. Este 

conselho inclui os donos das propriedades, comerciantes, residentes e 

representantes da autarquia local  (BALSAS, 2002). 

Apesar deste projecto ter sido alvo de algumas críticas – nomeadamente 

por representar uma privatização dos serviços e espaços públicos – foi também 

evidente a sua eficácia no aumento da segurança e na valorização do comércio 

nos centro urbanos.  

Por sua vez, o Main Street Program, ou Programa da Rua Central, criado 

pelo National Trust for Historic Preservation  em 1977,  prevê o desenvolvimento 

de uma estratégia para a revitalização comercial que estimule o desenvolvimento 

económico tendo sempre em vista a preservação do centro histórico da cidade.  

Das diferentes áreas de intervenção do Programa, destacam -se quatro: 

a primeira corresponde à reestruturação económica, com o intuito de fortalecer 

a base económica e captar novos investimentos; a segunda será a organização, 

que permite coordenar as estratégias de revitalização e cooperação entre os 

diversos intervenientes; em terceiro destaca-se a promoção, que tirando partido 

do carácter histórico do local, promove as áreas comerciais junto de 

consumidores e investidores; e finalmente o design, com o objecti vo de 

requalificar o aspecto exterior das estruturas da zona comercial.   

Assente nestes quatro eixos principais, este programa permite uma 

adaptação de cada comunidade ao seu ritmo e de acordo com os recursos 

disponíveis. O principal objectivo do Programa da Rua Central (Imagem 3) é, 

então, “criar um meio agradável e atractivo que estimule os visitantes a voltar 

ao centro” (BALSAS, 2002, p.57) através de iniciativas locais coordenadas por um 
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gestor treinado para esse cargo que é responsável pela implementaç ão 

sincronizada de todas as actividades.  

Os Programas da Rua Central são caracterizados por três fases distintas 

– início, crescimento e gestão – e pelo cuidado e atenção dispensados à 

preservação do património histórico e cultural. Sendo este um modelo não 

assente em apoios governamentais mas sim na coordenação de esforços a nível 

local, a sua maior limitação corresponde à insuficiência de financiamentos.  

Finalmente, a Town Centre Management, ou Gestão do Centro da Cidade 

(Imagem 4), assenta numa filosofia de gestão comercial centralizada e no 

estabelecimento de uma estrutura organizacional que une os sectores público e 

privado com o objectivo de preservar a qualidade dos centros das cidades 

enquanto destinos comerciais. Esta actividade surge nos anos 90 no Reino Unido 

como resposta ao declínio económico dos centros históricos e como 

complemento aos serviços oferecidos pelas autoridades locais, tendo mais tarde 

sido divulgada noutros países da Europa Ocidental.  

À semelhança dos dois primeiros modelos, também esta iniciativa 

considera aspectos fundamentais como a melhoria do ambiente das ruas, o 

investimento nos acessos e estacionamentos, a questão da segurança nos 

centros e a promoção e marketing da cidade. Através de uma organização que 

inclui membros das autoridades locais, das associações comerciais e empresários 

- coordenada pela figura do Gestor de Centro da Cidade – procura-se priorizar as 

Imagem 3 – Main Street Program: Rua principal em St. Charles, Ilinois  
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intervenções e gerir os recursos para a concretização de um plano de acção que 

deve ser realista e mensurável. O objectivo passa então pela revitalização dos 

centros das cidades, baseada naquela que é denominada como a Matriz dos 4 A’s 

e que define quarto áreas essenciais do processo: acessibilidade, atracção, 

animação e acção. 

O sucesso deste programa é determinado através do recurso a 

indicadores de avaliação dos centros urbanos – como por exemplo o número de 

peões que passa num determinado ponto fixo, a variedade das lojas , o número 

de crimes, os novos empregos formados e o valor das rendas - e da sua evolução 

durante o processo.  

Com efeito, as três iniciativas acima expostas (Quadro 2) mostram que a 

mudança e revitalização dos centros históricos das cidades é possível med iante 

um envolvimento dos sectores público e privado e com os devidos apoios 

financeiros. De um modo breve, considera-se que “a figura do gestor a tempo 

inteiro é omnipresente em todas as parcerias. O objectivo principal é conseguir 

uma boa coordenação entre as diferentes entidades representadas na parceria. 

De certo modo não é tanto ‘fazer a obra’, mas é sobretudo levar a que ‘a obra se 

faça’ de um modo coordenado. Como objectivo principal destas parcerias 

encontramos: o aumento da viabilidade e a vitalida de da área de intervenção.”  

(BALSAS, 2002, p.110). São modelos evolutivos nos quais as actividades devem 

Imagem 4 – Town Centre Management, Reino Unido 
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ser sempre adaptadas aos orçamentos, estabelecendo objectivos a médio e 

longo prazo. 

Programas internacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  

Designação Business Improvement Districts Main Street Program Town Centre Management 

Localização E.U.A/Canadá E.U.A/Canadá Europa 

Âmbito Regional Local Regional 

Época Anos 70 Anos 70 Anos 90 

Promotor Estado Associação privada 
Organização público-

privada 

Tipo Autarquia 
Privado sem fins 

lucrativos 
Parceria público-privada 

Nº de Projectos >  1500 BID’s 
Presente em mais de 

40 estados 
> 300 TCM 

Quadro 2 - Programas internacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  
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2.2. Projectos especiais de urbanismo comercial PEUC: materialização do 

PROCOM e URBCOM 

À semelhança dos Estados Unidos e dos restantes países da Europa 

Ocidental, também em Portugal, embora uns anos mais tarde, se assiste à 

desertificação dos centros históricos das cidades (Imagem 5) e a uma abertura 

dos mercados, nomeadamente com a adesão do país à Comunidade Europeia.  

Torna-se, então, necessário o estudo das dinâmicas na relação do comércio com 

a cidade e da competitividade entre as empresas e estabelecimentos bem como 

a reavaliação das políticas de ordenamento do território.  O ambiente 

empresarial passa a ser caracter izado por novas condições de concorrência e 

exige assim um esforço de adaptação às mesmas por parte das empresas.   

É neste contexto que se cria, em Portugal e através do Decreto -Lei nº 

184/94 de 1 de Julho, o Programa de Apoio à Modernização do Comércio 

(PROCOM). Este Programa, que sucede o Sistema de Incentivos à Modernização 

do Comércio (SIMC) do anterior quadro comunitário, é inserido no Programa de 

Apoio ao Comércio e Serviços - financiado pelo Estado com apoio do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional – e destina-se a apoiar os projectos de 

investimento das empresas do comércio e dos serviços, num novo esforço de 

modernização com uma perspectiva integrante. Deste modo, o PROCOM 

“promove o desenvolvimento sustentado da competitividade das empresas do 

sector comercial no quadro de uma estratégia coerente de modernização da sua 

Imagem 5 – Desertificação das ruas do centro histórico do Porto  
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actividade” através do efeito reprodutor dos investimentos no desenvolvimento 

e ordenamento do sector.1  

Este novo instrumento de apoio à modernização do comércio contempla 

três áreas distintas: a primeira identifica-se com os apoios directos à 

dinamização das empresas, através da sua inovação e expansão, considerando 

cada empresa individualmente; a segunda com o incentivo a acções que 

promovam a cooperação empresarial, impulsionando o associativismo das 

empresas; e por fim a terceira visa o reforço das estruturas associativas do sector 

e da sua capacidade de intervenção junto das empresas e trabalhadores. Integra 

ainda uma vertente dedicada a projectos especiais com interesse colec tivo com 

grande impacto na modernização do comércio, nomeadamente no campo do 

urbanismo comercial e das novas tecnologias.  

Para aceder aos apoios financeiros previstos neste programa, as 

empresas candidatas devem cumprir as condições gerais de acesso que passam 

não só por possuir uma capacidade técnica e de gestão que assegure o sucesso 

dos investimentos, mas também por garantir a formação profissional dos 

recursos humanos envolvidos. A gestão do PROCOM fica a cargo do gestor e das 

unidades de gestão estabelecidas pelo Programa de Apoio ao Comércio e 

Serviços em parceria com diversas entidades, tais como a Direcção -Geral do 

Comércio e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 

Investimento. 

De todos os estabelecimentos envolvidos no programa, a penas 40% se 

candidataram a aprovação, tendo sido concretizados 133 Projectos Especiais de 

Urbanismo Comercial (PEUC’s), com 10% do valor global investido em acções de 

animação, comunicação e marketing, 30% em intervenções no espaço público e 

os restantes 60% destinado às empresas da área de intervenção.  

Os Projectos Especiais de Urbanismo Comercial financiados no âmbito do 

PROCOM (Quadro 3) constituem “intervenções oportunas para a modernização 

de muitos estabelecimentos comerciais e para a requalificação do espaço público 

de muitos centros de cidade”  (BALSAS, 2002, p.113). Os resultados positivos são 

evidentes nas melhorias dos estabelecimentos por parte dos comerciantes e com 

 
1 De acordo com o ponto nº 1 e 2 do art. 1º do DL nº 184/94  
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as autarquias a permitirem a requalificação parcial ou mesmo total dos centros 

das cidades. 

Projectos de Urbanismo Comercial em Portugal em 2000  

Cidade 
Área de 

Intervenção 

Melhorias dos 

Espaços Públicos 

Melhorias do 

tecido Comercial 

Apreciação 

Geral 

Vila Franca 

de Xira 

Principal eixo 

comercial 

Separação de tráfegos e 

beneficiação de ruas 

pedonais 

Transformações ainda 

escassas 

Alterações 

pouco 

importantes 

Gondomar 
Apenas o eixo 

central 

Apenas repavimentação 

de passeios 

Adesão fraca e 

alteração inesistente 

Alterações 

quase 

imperceptíveis 

Braga 

Área de maior 

concentração 

comercial 

Estacionamento e 

beneficiação de 

pavimentos 

Adesão média e apoios 

disponibilizados 

Alterações 

muito 

importantes 

Funchal 
Alargamento do 

franchising 

Alargamento da 

pedonização 
Reforço do franchising 

Alterações 

importantes 

Leiria 

Não engloba 

toda a área 

comercial 

Pouco realizado 
Parcialmente 

realizadas 

Alterações 

quase 

imperceptíveis 

Amarante 
Apenas o eixo 

central 

Melhorias da 

pavimentação 

Boa adesão mas sem 

investimentos 

Alterações 

pouco 

importantes 

Fafe 
Praça central e 

ruas próximas 

Repavimentação, 

alteração da praça e 

alargamento de passeios 

Boa adesão e 

investimento por parte 

dos comerciantes 

Alterações 

importantes 

Loulé 

Apenas uma 

parte da área 

comercial 

Nada foi realizado Sem recursos Sem alterações 

Castelo de 

Vide 

Apenas duas 

das ruas 

principais 

Pequenas alterações Sem recursos 

Alterações 

pouco 

importantes 

Trancoso 

Apenas parte 

da área 

comercial 

Pequenas alterações 
Boa adesão mas sem 

investimentos 

Alterações 

pouco 

importantes 

Quadro 3 – Projectos de Urbanismo Comercial em Portugal em 2000 (Adaptado de 

FERNANDES, 2000)  

De um modo sintético, este instrumento potenciou a valorização do 

comércio enquanto sector estratégico do urbanismo capaz de participar 

activamente na revitalização dos centros históricos. Permitiu também ao país dar 

os primeiros passos em direcção a uma cultura de cooperação e parceria, com a 
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participação de diferentes níveis governativos e parceiros que, em conjunto, 

procuram uma solução integrada na realidade a interven cionar. Em 

contrapartida verificou-se não só uma baixa adesão e participação por parte dos 

comerciantes, como também uma grande dependência de financiamentos 

públicos, inviabilizando a sustentabilidade do Programa a longo prazo. No caso 

português e em oposição ao que se verificou no estrangeiro, persistiram ainda 

dúvidas no que diz respeito à necessidade de um gestor do centro da cidade e às 

suas possíveis competências (BALSAS, 2002).  

Mais tarde, com o III Quadro Comunitário de Apoio, surge um novo 

programa: o URBCOM (Quadro 4). Este resulta dos impactos do PROCOM nos 

centros das cidades e procura dar-lhe continuidade de um modo mais detalhado, 

com áreas de intervenção mais reduzidas e acções mais directas tais como a 

modernização dos estabelecimentos, a adopção de horários adequados às 

necessidades da procura, a formação professional dos recursos humanos e uma 

nova postura na gestão integrada dos centros tradicionais de comércio . 

Programas nacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  

Designação Âmbito Ano Promotor Tipo 

PROCOM Local 1994 Estado Parceria público privada 

URBCOM Local 2000 Estado Parceria público privada 

Quadro 4 – Programas nacionais no âmbito do Urbanismo Comercial  

Em 2000, José Alberto Rio Fernandes publica o livro intitulado de 

“Comércio Tradicional em contexto urbano: dinâmicas de modernização e 

políticas públicas”  (FERNANDES, 2000) onde procura expôr algumas das 

principais problemáticas persistentes em torno do Comércio Tradicional nas 

cidades, começando, nomeadamente, pela dificuldade de definição do conceito 

de Comércio Tradicional em si mesmo e enumera algumas questões a ter em 

conta para intervenções futuras. Destaca a importância de considerar a 

diversidade comercial (Quadro 5) como um ponto forte e uma oportunidade, 

numa estratégia de comércio integrado no qual “não existe um comércio 

tradicional que se pode opor a um comércio moderno, mas um comércio formado 

por diferentes sectores de actividade, diferentes formatos de estabelecimentos, 

diferentes tipos de comerciantes e distintos níveis de modernização (…) que 
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revelam ser, simultaneamente, concorrentes e complementares”  (FERNANDES, 

2000, p.160).  

 O autor explica que é, de igual modo, fundamental respeitar a 

heterogeneidade dos vários contextos urbanos e conhecer a realidade local antes 

de serem definidas medidas de intervenção. A existência de políticas versáteis e 

adaptáveis - como por exemplo no que respeita à flexibilidade dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos - que considerem a textura do espaço e o 

potencial de consumo/poder de compra das famílias, torna -se essencial para 

uma intervenção de sucesso. A integração do sector do comércio no desenho das 

políticas regionais e urbanas resulta num planeamento estratégico e dinâmico 

com sucesso na modernização do comércio e na revitalização dos centros 

históricos. 

Essencial é ainda aliar à inovação a formação dos empresários e 

trabalhadores bem como centrar os apoios oferecidos nas pequenas e médias 

empresas, já que são estas que têm um maior nível de dificuldade em se 

modernizar, consequência da concorrência com as grandes cadeias de 

distribuição e da sua internacionalização e difusão territorial. São estas 

Quadro 5 – Características do Comércio Retalhista Tradicional e Moderno (Adaptado de 

FERNANDES, José, 2000) 

 

Características do Comércio Retalhista Tradicional e Moderno  

Dimensão em 

Análise 
Comércio Tradicional Comércio Moderno 

Formatos das Lojas 

Pequenas lojas generalistas ou 

especializadas 

Mercados, feiras e grandes 

armazéns 

Grandes superfícies especializadas 

Centros comerciais e lojas de 

conveniência 

Formas de venda 

Venda ao balcão 

Estreita relação entre comerciante e 

consumidor 

Livre serviço 

Venda automática e lojas virtuais 

Tipo de 

Comerciantes 

Pequenos retalhistas e comerciantes 

independentes 

Sistema de franchising 

Sociedades por quotas anónimas 

Gestão das 

empresas 

Gestão familiar e estratégias de 

gestão reactivas, sem estratégias de 

crescimento bem definidas 

Gestão estratégica e capitalista, com 

estratégias reactivas e proactivas, 

procurando conquistar novos mercados 

Localização 

(princípios) 

Centralidade, proximidade e 

conveniência 

Periferia, acessibilidade, facilidade de 

estacionamento 
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pequenas e médias empresas que atribuem a cada centro o seu valor singular, 

podendo contribuir para melhorar os níveis de competetividade se potenciadas 

da maneira correcta. 

Finalmente e em concordância com os programas de outros países , 

destaca as vantagens das parcerias entre o poder local, os comerciantes e as suas 

estruturas associativas para a implementação de acções concretas de gestão de 

áreas-problema nas cidades e como incentivo ao espírito inovador e 

empreendedor de cada interveniente.  

A partir de 2013, o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação), promove uma medida financiada pelo Fundo de  

Modernização do Comércio – Comércio Investe – que dá inicio a uma nova fase 

de apoio à actividade comercial, através de incentivos para a requalificação de 

pequenas empresas de comércio a retalho. Esta iniciativa procura , através de 

projectos de empresas individuais,  aumentar os níveis qualitativos da oferta 

comercial, dinamizar a divulgação da oferta através do comércio eletrónico , 

promover a divulgação conjunta do centro urbano e simplificar e modernizar os 

apoios ao comércio. Com cerca de 60 milhões de Euros de Investimentos e 836 

candidaturas aprovadas, a primeira fase deste programa permitiu definir 

projectos para 1183 empresas, criando 11 conceitos inovadores de 

comercialização. 

Escala Regional

PROT

Dimensionamento da rede 
comercial regional

Localização e 
dimensionamento das 

grandes superfícies

Escala Municipal

PMOT

PDM PU

Dimensionamento da 
área comercial

Tipologia do aparelho 
comercial

PP

Quantificação exacta 
das áreas comerciais

Implantação precisa e 
dimensionamento dos 

estabelecimentos

Quadro 6 – Modelo Global de Organização Comercial (Adaptado de BARRETA, João, Comércio 
e Ordenamento urbano) 



Urbanismo Comercial nas Zonas Históricas de Lisboa 

   

 23   

 
 

Actualmente, em Portugal, o Modelo Global de Organização Comercial 

(Quadro 6) procura assegurar a distribuição equilibrada dos estabelecimentos 

comerciais, gerindo a complementaridade entre as diferentes tipologias 

comerciais e criando novas centralidades. 
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3.1. Evolução da cidade de Lisboa e das actividades comerciais: do comércio 

local ao fenómeno das concept stores  

A destruição quase total da cidade de Lisboa, causada pelo terramoto de 

1 de Novembro de 1755, permitiu um novo planeamento da cidade, numa acção 

muito inovadora e desejada na época. A decisão de reconstruir Lisboa surge logo 

após a tragédia, pelas mãos do Marquês de Pombal que, com uma equipa de 

engenheiros e arquitectos de diversas nacionalidades, começa a  traçar aquele 

que será o novo perfil da baixa pombalina de Lisboa  (Imagem 6). Com uma malha 

ortogonal e edifícios com estruturas de madeira preparadas para resistir a 

eventuais sismos, uma nova Lisboa começa rapidamente a nascer. Com o Decreto 

Real de 5 de Novembro de 1760, o Marquês determina a instalação dos 

comerciantes e oficinas nos vários locais da Baixa, atribuindo a cada rua uma 

especialidade comercial – como por exemplo a Rua dos Sapateiros – e alterando 

a designação do Terreiro do Paço para Praça do Comércio, dando assim um 

grande destaque às actividades mercantis neste centro histórico. A nova planta 

da cidade reflecte também o espírito de centralização e monumentalidade,  

desenvolvendo-se entre o Rossio e a Praça do Comércio, dois “pulmões” da 

cidade de Lisboa. 

Mais de um século depois, já na década de 1890, o pequeno comércio de 

Lisboa vê-se perante uma nova crise, desta vez económica, consequência das 

dificuldades financeiras que o país então atravessava e das medidas 

Imagem 6 – Baixa de Lisboa após o terramoto de 1755  
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estabelecidas para as combater, nomeadamente a imposição de um Imposto de 

Licença para Estabelecimentos. Este Imposto aliado a uma diminuição do poder 

de compra da população e a um aumento do valor das rendas, resultou numa 

grande recessão económica da classe burguesa. Procurando uma solução para 

esta problemática, é lançado, no dia 14 de Agosto de 1891, o primeiro número 

do jornal “O Lojista”, que, com sucesso, dá voz a todas as preocupações dos 

comerciantes. Ainda assim, em 1892, estima-se o encerramento de cerca de 400 

estabelecimentos comerciais em Lisboa, aumentando de dia para dia a revolta 

da burguesia contra a classe governante. “Era ao ‘devaneio político ’ que os 

lojistas atribuíam a causa de todos os males” (ALVES, 2012). Numa altura em que 

se depende do “fiado” e da boa fé dos lojistas para assegurar as normais 

transacções comerciais e o pagamento das rendas das lojas no fim do mês, surge 

o Partido Republicano que não só reconhece os sacríficios impostos às classes 

mais baixas como promete devolver ao país o prestígio perdid o e recuperar a sua 

economia. É com esta premissa que a classe burguesa do século XIX contribui em 

grande escala no apoio à implantação da República de 5 de Outubro de 1910.  

Daí até meados dos anos 50 continuou a observar-se, em Portugal, a 

predominância das pequenas empresas e do comércio tradicional português, 

favorecendo sempre os centros das cidades em detrimento da envolvente rural.  

Esta tendência viu-se contrariada a partir de 14 de Outubro de 1961, com 

a inauguração do primeiro supermercado em Portugal, o Independente do 

Saldanha, na Praça Duque de Saldanha, onde hoje se localiza o Banco Popular 

Imagem 7 - Localização do primeiro supermercado em Portugal  
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(Imagem 7). Considerado a primeira loja em sistema de livre-serviço em Portugal, 

o Independente marcou o início de uma revolução comercial - os consumidores 

tornam-se autónomos nas escolhas, circulando livremente pela loja e dirigindo -

se ao balcão apenas no acto do pagamento. O sistema tradicional de venda em 

pequenos estabelecimentos começa a ser lentamente substituído por um 

sistema moderno de oferta ao público de produtos embalados, com uma rotação 

rápida do stock e um serviço em self-service.  

Nos anos seguintes surgem novos supermercados, tendo o segundo sido 

inaugurado em 1963 no Algarve, o primeiro supermercado PagaPouco, e o 

terceiro em 1968, a primeira loja ACSantos, novamente em Lisboa. Estes são 

seguidos, no ano de 1969, pela estreia dos supermercados Ulmar, em Leiria e 

finalmente em 1970 pelo primeiro de muitos supermercados da cadeia Pão de 

Açúcar (ROUSSEAU, 2012).  

A modernização do comércio ao nível do sector alimentar torna -se 

evidente. Na década de 70 continuam a surgir novos centros comerciais e 

supermercados em diferentes pontos do país, tal como o Centro Comercial Apolo 

em Lisboa (Imagem 8), e em 1984 o grupo Auchan, antes conhecido como grupo 

Pão de Açúcar, lança os primeiros produtos de marca branca. No ano  seguinte, é 

a vez do grupo Sonae se destacar, com a inauguração do primeiro hipermercado 

Imagem 8 – Centro Comercial Apolo 
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em Portugal, o Continente de Matosinhos  (Imagem 9), que, com uma área de 

cerca de 8 000 metros quadrados, depressa se tornou visitado por cerca de 15 

mil pessoas diariamente, gastando em média 10 contos (MONTEIRO, 2015). Este 

hipermercado marca um ponto de viragem no sector, revolucionando a 

experiência de fazer compras e tranformando-a numa actividade de lazer para 

toda a família. Contemporâneamente, a 27 de Setembro de 1985, o Centro 

Comercial das Amoreiras instala-se na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco em 

Lisboa.  

Assiste-se assim, na década sucessiva, a uma transição para um modelo 

comercial marcado por uma concentração empresarial e pelo policentrismo 

(Imagem 10) das estruturas urbanas, numa afirmação da “sociedade de 

consumo” que hoje reconhecemos (FERNANDES, 2012).  

Imagem 9 – Continente de Matosinhos 

Imagem 10 - Distribuição dos centros comerciais em Portugal em 1999  
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O aumento do poder de compra, consequência do aumento da população 

activa feminina, e a maior facilidade de acesso a créditos permitiu adiar as 

dificuldades económicas para os pequenos estabelecimentos. O tecido comercial 

nos centros históricos das cidades vê-se afectado pelas ascensão destas novas 

polaridades, que se começam a multiplicar, quer no interior  quer na periferia das 

cidades, proporcionando uma grande diversidade na oferta comercial. O 

incremento da mobilidade dos consumidores e a maior oferta de informação, 

resultam numa maior selectividade no acto de compra. Torna -se evidente a falta 

de capacidade do pequeno comércio local para ultrapassar as debilidades 

estruturais, com consequente deserção de clientela e quebra do volume de 

vendas, associados ao encerramento dos negócios e a um aumento dos espaços 

devolutos. Surgem simultaneamente problemas no  que diz respeito à segurança 

e higiene destas áreas.  

Numa altura em que se procuram soluções para combater a 

desertificação dos centros históricos, continuam também a surgir grandes 

centros comerciais. A inauguração do Centro Comercial do Colombo  (Imagem 11)  

em 1997 marcou a afirmação de uma outra nova polaridade, seguido do Vasco 

da Gama em 1999. 

Surge, em 2001, uma outra novidade no mundo dos centros comerciais, 

com o primeiro Armázem El Corte Inglés (Imagem 12) a ser inaugurado em 

Portugal. Assiste-se, pela primeira vez no país, a um sistema de livre-serviço que 

se desenvolve num espaço aberto, agrupando as diferentes secções por pisos e 

albergando no mesmo espaço diversas marcas.   

Imagem 11 – Centro Comercial do Colombo 
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 Contemporaneamente, começa a ganhar-se consciência dos factores 

críticos de sucesso dos centros urbanos, nomeadamente a habitabilidade, 

competitividade, atractividade e visibilidade (BARRETA, 2013) bem como da 

oportunidade de optimizar a vocação destes centros para o comércio através da 

dinamização do seu tecido comercial. Procurando oferecer concorrência aos 

centros comerciais existentes, surge o conceito de Centro Comercial a Céu 

Aberto, que propõe a imposição das regras e regalias dos centro comerciais a  um 

conjunto de lojas de rua, seja através da uniformização dos horários das lojas, 

seja pela oferta de lugares de estacionamento, ou ainda por intermédio de um 

sistema de segurança que salvaguarda o bem-estar dos consumidores e lojistas.  

 A partir de 2007, a Política de Cidades assume, em Portugal, a designação 

de POLIS XXI (Quadro 7), um programa que procura introduzir melhorias nas 

acções tomadas sobre as cidades, com particular enfâse nas suas áreas centrais, 

integrando as preocupações do comércio com a política urbana. Esta acção 

corresponde a uma afirmação da diversidade urbana e comercial à qual se assiste 

actualmente. A Política de Cidades POLIS XXI ambiciona a concretização de 

quatro objectivos (MAOTDR, 2007) – qualificar e integrar os distintos espaços de 

cada cidade, procurando um funcionamento urbano globalmente inclusivo, 

fortalecer e diferenciar o capital (humano, institucional, cultural e económico) 

de cada cidade, aumentando as oportunidades individuais e colectivas, qualificar 

e intensificar a integração da cidade na envolvente, promovendo relações de 

Imagem 12 – Centro Comercial El Corte Inglés  
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complementaridade sustentáveis entre os espaços urbanos e rurais e por fim, 

inovar nas soluções para a qualificação urbana, visando um aumento da 

sustentabilidade ambiental e da eficiência.  

Configuração Geral do Programa POLIS XXI  

Ambição 
Tornar as cidades portuguesas territórios de inovação/competitividade,  

cidadania/coesão social e qualidade ambiental e de vida 

Territórios-alvo 
Espaços Urbanos 

específicos 
Cidade /  Rede de Cidades Cidade 

Dimensão de 

Intervenção 
Regeneração urbana Competitividade Integração Regional 

Instrumentos 

de Política 

Parcerias para a 

regeneração urbana 

Acções inovadoras para o 

planeamento urbano 

Redes urbanas para a 

competitividade e a 

inovação 

Acções inovadoras para o 

planeamento urbano 

Financiamento 

Público 

PROHABITA 

PROREABILITA 

Programas Operacionais 

(Regional e de valorização 

do território) 

Programa Operacional 

Regional 

Programa Operacional de 

Valorização do Território 

Outros 

financiamentos 

EIV (European Investment 

Bank) 
- - 

Tipologia de 

Acções 

Operações de 

requalificação e inserção 

urbana de bairros críticos 

Operações de recuperação 

e qualificação ambiental de 

áreas periféricas e 

refuncionalização de áreas 

obsoletas 

Operações de valorização 

de áreas de excelência 

urbana 

Programas estratégicos de 

cooperação, coerentes 

com o PNPOT, que visem o 

reforço da 

competetividade e da 

projecção da cidade/rede 

de cidades com Projectos 

tais como: 

- Criação de estruturas 

urbanas de apoio à 

inovação e troca de 

conhecimentos 

- Acções de cooperação 

com cidades estrangeiras 

para a promoção da 

imagem 

- Projectos de Marketing 

territorial 

Projectos de componente 

preferivelmente imaterial, 

que proporcione 

respostas inovadoras aos 

problemas/procuras 

urbanos em diversos 

domínios: 

- Acessibilidade e 

mobilidade urbana 

- Segurança, prevenção de 

riscos 

- Gestão do Espaço 

Público Edificado 

- Alterações climáticas 

- Gestão eficiente da 

energia e da qualidade do 

ar 

- Tratamento de Resíduos 

Quadro 7 – Adaptado de Politíca de cidades  POLIS XXI  
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Ao mesmo tempo, face à crise económica que persiste, o público 

consumidor adopta um comportamento de compra mais responsável, 

privilegiando a reciclagem e a compra em segunda mão (Imagem 13). Adquirem-

se padrões de consumo mais saudáveis, consequência do efeito de canibalização, 

com o aumento do consumo de certos bens, como por exemplo de smartphones 

e tecnologias semelhantes, em detrimento de outros.   

É ainda nesta altura que se assiste a um aumento significativo do e-

commerce - as vendas online - a partir de sites estrangeiros mas também de 

pequenas lojas tradicionais, que se vêm forçadas a aderir também ao marketing 

digital. Os sectores do comércio mais populares nesta modalidade de venda são 

as viagens/alojamentos, bem como artigos de desporto e entretenimento. No 

ano de 2013, 72% do povo português já efectuou pelo menos uma compra online, 

sendo que, em 2014, 75% dos bens comprados na Internet são comprados 

através de um smartphone (GONÇALVES, 2015 A). 

Nos dias de hoje e considerando que comprar online é um hábito cada 

vez mais natural, o futuro das lojas físicas adivinha -se com grandes mudanças. 

Uma pesquisa feita pela Capgemini em Junho de 2012 mostrou que 51% dos 16 

mil consumidores entrevistados acredita que em 2020 todas as lojas físicas se 

tornarão showrooms de marcas e deixam de ser espaços de compra efectiva (UOL 

Imagem 13 – Ás de Espadas, loja de vendas em segunda mão 
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HOST, 2014). Um showroom (Imagem 14) não é nada mais do que um espaço 

físico de exposição de produtos que serve de apoio a uma loja de e-commerce, é 

uma área na qual são apresentadas amostras dos produtos em venda no website, 

permitindo ao consumidor comprovar a qualidade de fabrico dos prod utos.  

Torna-se assim indispensável a definição de regras no que diz respeito à 

concorrência comercial, de modo a permitir uma disputa justa e equilibrada 

entre os diferentes estabelecimentos, sejam eles fís icos ou digitais. 

Indispensável ainda é compreender o papel que o comércio, enquanto elemento 

orientador de fluxos e enquanto ponto de contacto entre os cidadãos e a 

comunidade local, desenrola no desenvolvimento sócio -económico e na 

revitalização da cidade. Na óptica do utilizador de uma cidade, o comércio 

assume de igual modo uma posição de peso, aliada às componentes histórica, de 

lazer, turística e cultural de uma cidade.  

  

Imagem 14 – Rehabbed Showroom, Príncipe Real  
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3.2. Zonas históricas de Lisboa  

 São as zonas históricas que distinguem e caracterizam a essência da 

cidade de Lisboa. Com vestígios de ocupação humana de há cerca de 30 000 anos, 

Olisipo (Imagem 15) – nome romano da capítal portuguesa – foi sempre 

considerada uma região estratégica, quer pela proximidade ao rio Tejo como pela 

localização estratégica na ponta mais ocidental da Europa, tendo sido, ao longo 

de vários séculos, alvo preferencial de ataques e invasões. Como consequência 

do clima constante de guerra e insegurança, a cidade fech a-se atrás de muralhas 

– que viriam mais tarde a ser reconhecidas como Cerca Velha -, albergando no 

seu interior um empório comercial abundante de diversas mercadorias, incluindo 

ouro e prata.  

 Quando, em 1147, D.Afonso Henriques – 1º Rei de Portugal – consegue 

suceder na conquista da cidade e manda transformar a grande mesquita naquela 

que hoje se reconhece como a Sé de Lisboa, começa a observar -se a expansão da 

cidade além das suas muralhas, continuando a cumprir a sua função de 

mediadora do comércio com África e Ásia. É nesta altura que, numa clara 

alteração dos limites da cidade, começam a estabelecer -se novos bairros, 

nomeadamente o Bairro de Alfama e da Mouraria  (Imagem 16), que se tornariam 

dois dos bairros com mais história e tradição de Lisboa.  

 No entanto, só uns séculos mais tarde, entre 1373 e 1375, é que são 

construídas, por ordem de D. Fernando e em resposta às ameaças de Castela, 

novas muralhas defensivas – a Cerca Fernandina – que se iniciavam do lado 

ocidental do Castelo, descendo o vale da  Mouraria, subindo a encosta do Monte 

Imagem 15 – Representação da cidade de Olisipo  
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de Sant’Ana e prolongando-se até ao rio Tejo. Com uma área significativamente 

maior, fixa-se em Lisboa a definitiva capital do Reino.   

 Mais tarde, no ínicio do século XVI, no contexto da descoberta do caminho 

marítimo para a Índia, com Portugal a deter o monopólio do comércio das 

especiarias do Oriente com a Europa, a transição do Paço Real para o Terreiro do 

Paço foi uma decisão indiscutível. Como se verá no capitulo 4., é também nesta 

altura que a zona de Belém começa a ser reconhecida como porto dos 

Descobrimentos e como destino de recreio e lazer.  Contemporaneamente, 

estabelece-se o Bairro Alto, fruto de uma transformação das hortas então 

existentes num bairro popular. Este será  um marco na vida urbana da cidade, 

sendo actualmente uma das zonas mais conhecidas de Lisboa  (Imagem 17).  

Imagem 16 – Bairro da Mouraria 
 

Imagem 17 – Bairro Alto à noite 
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 O dia 1 de Novembro de 1755 marca, para a cidade de Lisboa, um novo 

ciclo de desenvolvimento, consequência do terramoto que atingiu toda a zona 

da Baixa, bem como os bairros em redor do Castelo. Na sequência desta 

catástrofe, a necessidade de um plano que iria restaurar a ordem e começar o 

processo de reconstrução emerge rapidamente. É com o lema de "enterrar os 

mortos e cuidar dos vivos" que Sebastião José de Carvalho e Melo - também 

conhecido como Marquês de Pombal – apresenta o seu plano para fazer 

exactamente isso. Com o apoio de Manuel da Maia e a sua equipa de 

colaboradores, tais como Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, Marquês de 

Pombal começa a reconstrução da cidade seguindo um traçado ortogonal com 

alturas semelhantes para todos os edifícios e um "corredor de acesso" para a 

cidade - Praça do Comércio (Imagem 18) -, construindo as ruas que caracterizam 

a Baixa até hoje. Daí nasce uma Lisboa Pombalina, erguida através de regras fixas 

e direcções planificadas de ruas alinhadas, considerando sempre como principal 

a vertente da resistência às acções sísmicas.  

 A Baixa Pombalina – delimitada a Sul pelo Terreiro do Paço, Rossio e Praça 

da Figueira, a Oeste pelo Cais do Sodré, Chiado e Carmo e a Este pela Sé de Lisboa 

e pela colina do Castelo de São Jorge – caracteriza-se, ainda nos dias de hoje, 

como um conjunto de ruas rectas e perpendiculares, organizadas em torno de 

um eixo central, a Rua Augusta, com edifícios visualmente semelhantes, que 

albergam actividades de comércio no seu piso térreo e de habitação nos 

restantes, conferindo às ruas uma nova monumentalidade.  Com esta 

Imagem 18 – Terreiro do Paço 
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reconstrução torna-se clara, pela primeira vez, a importância da classe comercial 

na estratificação social. As lojas do piso térreo são abobadadas, numa 

organização ampla e desafogada e os edifícios reforçados com uma estrutura 

resistente aos sismos – a gaiola pombalina  (Imagem 19). É, actualmente, 

considerada o “coração do coração” da cidade de Lisboa.   

 Uns anos mais tarde, em 1764, motivado pela necessidade de responder 

a uma expansão da cidade de Lisboa e dar-lhe um espaço de lazer agradável , é 

inaugurado, a Norte do Rossio, o Passeio Público de Lisboa , percurso ajardinado 

e delimitado por muros (Imagem 20), destinado a actividades de recreio da 

burguesia e classes nobres. Em 1834, este jardim é alvo de uma remodelação 

pelo arquitecto da cidade, Malaquias Ferreira Leal, na qual são introduzidos 

grandes lagos e espaços de estada que procuram tornar o jardim m ais apelativo 

e ao estilo romântico. As obras não tiveram, no entanto, o efeito desejado, já 

que sendo murado e não tendo iluminação, o passeio se tornava uma área 

desagradável e perigosa.  

Imagem 19 – Gaiola Pombalina, método estrutural utilizado nas construções da Baixa  
 

Imagem 20 – Passeio Público de Lisboa, 1850 
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 Simultaneamente, a construção do Teatro Nacional D.Maria II em pl eno 

Rossio Pombalino e a plantação de árvores na praça, marcam o início de uma 

nova época de ideais estéticos, introduzindo uma visão naturalista do urbanismo 

seguida da criação de novos jardins públicos, tais como o Jardim do Príncipe Real, 

de S. Pedro de Alcantara ou da Estrela.  

 No final da década de 1850, era finalmente clara a necessidade urgente 

de modernizar a capital portuguesa e elevá-la aos padrões estabelecidos pelo 

plano de Haussmann para Paris. Surge, em 1857 e pela mão de Alfredo de 

Andrade, a ideia de criar uma artéria monumental que representasse o progresso 

no país. Através de um conjunto de sete desenhos, o arquitecto propõe a 

extensão do Passeio Público para norte, numa avenida pontuada por elementos 

monumentais que articulasse o centro h istórico com as novas áreas em expansão 

daa cidade – Benfica  e Campo Grande. 

 No entanto, só uns anos mais tarde, em finais do século XIX, é que se 

constrói no seu lugar uma Avenida à imagem dos boulevards parisienses, aquela 

que hoje se conhece como Avenida da Liberdade. A  inauguração oficial das obras 

para a construção da Avenida da Liberdade dá-se no dia 25 de agosto de 1879 

(Imagem 21), com um projeto coordenado por Frederico Ressano Garcia e marca 

uma nova era na vida da capital Portuguesa . Representa ainda um novo marco 

na expansão da cidade para Norte, tornando-se uma localização priviligeada para 

as residências das classes mais altas e para a exibição de obras de arquitectura 

muito arrojadas – edifícios como o do Diário de Notícias (Pardal Monteiro, 1940) 

ou o Cinema São Jorge (Fernando Silva, 1947-50) ou ainda o Hotel Vitória 

(Cassiano Branco, 1934-36). É também neste período que é mandada construir a 

Praça Marquês de Pombal.  

Imagem 21 – Avenida da Liberdade em 1879 
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 Finalmente, no período entre 1992 e 1995, com a aprovação do primeiro 

Plano Director Municipal de Lisboa, os arquitectos Manuel Fernandes de Sá e 

Francisco Barata Fernandes lançam uma proposta p ara o "Plano de Urbanização 

da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente ( PUALZE )", caracterizado por uma 

preocupação em salvaguardar o património arquitectónico da região e promover 

a melhoria de espaços públicos através da sua remodelação. O plano oferece 

uma melhoria nos estacionamentos e acessibilidades, promovendo o 

estabelecimento de actividades de prestígio na área e aumentando ainda mais a 

sua imagem. 

 Actualmente, a Avenida da Liberdade incorpora três vias de mobilidade 

automóvel, intercaladas por duas faixas ajardinadas, garantindo  a coexistência 

de duas escalas: a escala humana e a escala da metrópole. Considerada a 35ª 

avenida mais cara do mundo, é a zona do país com rendas mais caras no que diz 

respeito ao segmento comercial2. Lar para hóteis e teatros históricos e palco 

principal dos desfiles tradicionais durante as festas de Santo António, é a 

localização eleita para as lojas de marcas de luxo (Imagem 22)  tais como Cartier, 

Fendi, Louis Vuitton, Emporio Armani, Prada, Armani, entre muitas outras, se 

instalarem em Portugal, sendo sinónimo de prestígio, elegância e exclusividade. 

Define, em conjunto com a Baixa de Lisboa e o Chiado, a zona comercial de Lisboa 

por excelência, oferecendo no seu conjunto oportunidades d e compra para todas 

as carteiras.  

 A zona do Chiado, designação que nasce da alcunha do poeta-frade 

António Ribeiro, harmoniza a vertente comercial com a vertente cultural, sendo 

 
2 De acordo com “Lisbon Street Shopping”, um estudo da consultora imobiliária JLL em 

Setembro de 2014 

Imagem 22 – Lojas na Avenida da Liberdade 
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caracterizada por diversos elementos reconhecidos por todos. A estátua de 

Fernando Pessoa, grande poeta da Língua Portuguesa nascido no Chiad o, pode 

ser encontrada sentada numa das mesas da esplanada do Café A Brasileira. No 

mesmo Largo d’A Brasileira, está presente também uma estátua do homem cuja 

alcunha deu nome à área, O Chiado (Imagem 23). A uns metros de distância, no 

Largo de Camões, ergue-se a imagem do poeta homónimo, Luís de Camões. 

Teatros como o Teatro Nacional de São Carlos 3 ou o Teatro da Trindade4 são 

igualmente pontos de referência desta zona histórica tal como o Elevador de 

Santa Justa, que liga o Largo do Carmo à Rua do Ouro, em plena Baixa Pombalina. 

Este elevador, trabalho do Arquitecto Raoul Mesnier du Ponsard, presta serviço 

público desde 1902 e é o único elevador vertical em Lisboa, tendo sido 

classificado, em Fevereiro de 2002, como Monumento Nacional, em conjunto 

com os Elevadores da Glória, da Bica e do Lavra.   

 O incêndio que destruiu uma grande parte do Chiado no dia 25 de Agosto 

de 1988, abriu portas a um novo desafio para este bairro histórico da cidade. 

Numa altura em que o centro histórico via a sua importância diminuida em prol 

 
3 Da autoria do Arquitecto José da Costa e Silva, inaugurado em 30 de Junho de 1793  
4 Da autoria do Arquitecto Miguel Evaristo de Lima Pinto, inaugurado em 30 de 

Novembro de 1867 

Imagem 23 – Estátuas de Fernando Pessoa e d’”O Chiado”  
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de novas zonas comerciais em desenvolvimento na periferia da cidade, a 

reedificação do Chiado foi a oportunidade de renovar a imagem da zona, com a 

recuperação arquitectónca de uma das lojas mais famosas na época, os Armazéns 

do Chiado (Imagem 24). Com um projecto de Siza Vieira, a intervenção nos 18 

edifícios destruídos no incêndio do Chiado foi um enorme sucesso que assegurou 

a continuidade do desenho pombalino e manteve a tradição do lugar, adaptando 

simultaneamente os interiores às necessidades da  época.  

 Nas últimas décadas, tem-se vindo a assistir à transformação de uma 

outra zona histórica da capital num novo destino comercial – o Príncipe Real 

(Imagem 25). A abertura da loja da Pepe Jeans by Andy Warhol na Rua da Escola 

Politécnica em Outubro de 2008, seguida de uma acção de recuperação do 

Jardim do Príncipe Real, lançaram o mote para a nova tendência que se instalaria 

nesta zona – as lojas de autor. Com um grande apoio da Eastbanc 5 - que adquiriu 

cerca de 20 edifícios neste bairro, num investimento de cerca de 50 milhões de 

euros no Projecto Príncipe Real6 – a Rua D. Pedro V, a Rua da Escola Politécnica 

 
5 Empresa norte-americana de desenvolvimento e gestão imobiliária  
6 Revitalização do comércio de rua e dos espaços de escritórios, de forma a desenvolver 

uma nova vida social e económica que potencie a valorização imobiliária do Príncipe 
Real e permita restaurar o património arquitectónico, cultural e paisagístico da área  

Imagem 24 – Armazéns do Chiado 
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e o Jardim do Príncipe Real começam a transformar -se num conjunto comercial 

com comércio de rua alternativo, num conceito bem distinto da Baixa /Chiado. 

Ao estilo do SoHo7 de Nova Iorque, os showrooms rapidamente dominam o sector 

económico no Príncipe Real.   

 O Príncipe Real torna-se, assim, um bairro cada vez mais cosmopolita, com 

famílias que procuram o mercado de produtos biológicos no Jardim aos Sábados 

de manhã, grupos de amigos em busca de uma esplanada moderna e curiosos 

que visitam a feira de artesanato urbano e antiguidades que se realiza todos os 

últimos Sábados e Segundas do mês. Lugares como a pizzaria Pizza a pezzi, a 

esplanada Lost In num dos terraços do bairro, a Esplanada do Príncipe Real, 

aberta até tarde, o Orpheu Café, que recria o ambiente dos antigos cafés de 

Lisboa, o Pavilhão Chinês, mistura de bar e museu, ou ainda o famoso Quiosque 

de Refrescos em pleno Jardim, um projecto de Catarina Portas e João Regal, 

asseguram a harmonia entre a tradição lisboeta e a atmosfera inovadora do 

Príncipe Real e dão vida ao espaço de dia e de noite.  

 Consegue-se assim transformar aquela que, em 1740, era considerada a 

lixeira do Bairro Alto, num espaço boémio e alternativo, com um Jardim de 

 
7 Abreviatura de South of Houston, bairro com inúmeras galerias de arte e uma grande 

variedade de lojas alternativas 

Imagem 25 – Príncipe Real 
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traçado romântico marcado pela presença de um Cedro-do-Buçaco com mais de 

20 metros de diâmetro, actualmente classificado como interesse público, e 

rodeado de cultura, vitalidade comercial e conceitos inovadores.  

 De um modo global, Lisboa encontra-se em 19º lugar na lista das cidades 

com mais presença de marcas internacionais (tais como a Zara e a H&M) e é a 

22ª cidade europeia com mais marcas de luxo, nomeadamente a Max Mara e 

Louis Vuitton8. Este crescimento do sector comercial aliado à história, tradição, 

clima e gastronomia do país fazem com que a cidade de Lisboa este ja na moda e 

na mira do turismo mundial.  

  

 
8 Estudo “Destination Europe 2013” realizado pela JLL  
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3.3.  Distritos culturais na Europa 

 A estrutura fisíca da cidade nasce da união dos elementos primários - 

determinados para uma área e que funcionam como núcleos de agregação – com 

as restantes áreas, construídas ou naturais. De acordo com Aldo Rossi, “uma 

cidade é um sistema em que toda a vida […] mostra a tendência a se polarizar, 

isto é, a se desenvolver nos termos de agregado público ou privado” (ROSSI, 

2001, p.116). Os elementos primários da cidade compreendem, assim, todas as 

actividades fixas na cidade - serviços e infra-estruturas – e constituem o aspecto 

colectivo da cidade, que pode constituir a origem ou fim d a mesma. 

 Estes elementos, que se identificam pela sua presença na cidade, têm 

valor não só por si mesmos mas também pela sua localização. São elementos 

catalisadores, capazes de acelerar e caracterizar o processo de urbanização e 

transformação espacial de uma cidade. Exemplo disso é a preponderância da 

centralidade dos museus na estrutura urbana e na vida quotidiana na cidade, 

estimulando novas vivências e potenciando o desenvolvimento de novas áreas 

urbanas. São instituições âncora como os museus (Imagem 26) e superfícies 

comerciais que guiam as pessoas, tornando-se simbolos de conexão, pontos de 

referência que unificam a cidade e atraem visitas variadas, que 

consecutivamente frequentam o resto das actividades de uma área.   

 É com esta premissa e da necessidade de contrariar a desertificação de 

áreas da cidade com grande valor histórico e cultural,  que nasce, um pouco por 

Imagem 26 – Museu do Louvre, Paris  
 



Urbanismo Comercial nas Zonas Históricas de Lisboa 

   

 47   

 
 

toda a Europa, uma iniciativa de reabilitação das mesmas através da criação de 

distritos culturais. 

 Um distrito cultural caracteriza-se por uma elevada concentração de 

instalações culturais que actuam como âncora atractiva da área que o define. 

Com espaços como museus, galerias de arte, ateliers, estúdios de produção 

musical, entre outros, os distritos culturais nascem de uma colaboração entre a 

comunidade local e as autoridades com o intuito de revitalizar zonas cujo 

potencial não é positivamente desfrutado.   

 O MuseumsQuartier em Viena (Imagem 27) é, talvez, o exemplo mais bem 

sucedido deste tipo de estratégia. Situado no centro histórico de Viena de 

Áustria, este vasto complexo cultural ajuda a configurar uma área cultural e 

historicamente importante para a cidade austríaca.  Quando, nos anos 80, a 

cidade de Viena planeava transformar o local onde hoje se encontra o 

MuseumsQuartier num centro comercial e de hotelaria, os vienenses 

rapidamente se opuseram ao projecto, impedindo a comercialização da área. A 

alternativa nasce em 1983, com o desenvolvimento do conceito de uma área 

cultural que aproveitasse a oferta em termos de edificações da área. Após alguns 

concursos e propostas rejeitadas, é tomada a decisão de dedicar ao quarteirão 

um programa centrado na arte contemporânea, com instituições orientadas para 

Imagem 27 – MuseumsQuartier em Viena de Áustria 
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os visitantes, com características heterogéneas, entre as quais um museu de arte 

moderna, um centro de artes, espaços para música, dança e teatro, uma 

biblioteca, uma extensão do Film Museum e ainda uma colecção de fotografia 

austríaca. 

 O bairro dos museus é, assim, uma iniciativa cultural impulsionada pela 

comunidade e apoiada pelo Estado, que, combinando novos edifícios com 

espaços reabilitados, promove uma solução efectiva de regeneração urbana. 

Procura afirmar o perfil da cidade enquanto centro de turismo e cultura, criando 

um ambiente propício à implantação de serviços e actividades culturais e 

artísticas com identidade própria.  

 Este projecto, dos arquitectos austríacos Ortner & Ortner, terminado em 

2001, unifica o conjunto arquitectónico através de um diálogo entre o 

património histórico e uma arquitectura contemporânea, tendo sempre em vista 

a regeneração da área de intervenção. A imagem global do quarteirão 

caracteriza-se pela partilha do espaço público, definido pelo conjunto de novos 

equipamentos culturais em seu redor, que procuram simultaneamente quebrar 

os limites do quarteirão.  

 O distrito é gerido, desde 1990, pela Associação de Desenvolvimento 

Operacional do MuseumsQuartier, uma iniciativa do Estado e Município de Viena 

que possibilita a aplicação de um modelo de gestão hierá rquico com 

organizações estatutariamente independentes mas financiadas (parcial ou 

totalmente) pelo Estado. Deste modo, ainda que reduzindo a autonomia das 

organizações, assegura-se a coordenação global do projecto e a integração das 

diferentes funções – desde o planeamento e gestão de investimentos e eventos 

à manutenção de equipamentos e serviços, bem como estratégias de marketing 

e apoio aos visitantes.  

 Com programas culturais adequados aos diferentes per íodos do ano – 

temporadas de Verão, nas quais o quarteirão é ocupado por bares e esplanadas 

com música ao vivo e por festivais literários e temporadas de inverno, onde se 

realiza um mercado de Natal nos espaços públicos interiores (Imagens 28 e 29)- 

o MuseumsQuartier constitui, assim, a demonstração ideal da forma como a 

arquitectura de museus permite potenciar a revitalização da cidade e a 
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dinamização urbanística, dando o mote para a criação de estratégias de 

revitalização semelhantes em diferentes países europeus.  

  Mas não é o único exemplo. Também a actualmente famosa cidade de 

Bilbao, em Espanha, viu a sua exposição ser elevada, em 1997, com a criação do 

mediático museu Guggenheim (Imagem 30), da autoria de Frank Gehry. Com uma 

nova imagem para a cidade que reestruturou a relação entre as novas e velhas 

instituições, potenciando os museus já existentes e até então desconhecidos, a 

cidade de Bilbao tornou-se num solicitado destino turístico. O projecto do museu 

foi acompanhado pela regeneração integral da cidade, com a criação de um novo 

Imagem 28 – Temporada de Inverno, MuseumsQuartier, Viena de Áustria  
 

Imagem 29 – Temporada de Verão, MuseumsQuartier, Viena de Áustria  
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aeroporto e sistema de metro bem como a realização de obras nas margens do 

rio, tirando o melhor partido das infrastruturas culturais e urbanas.  

 

  Do mesmo modo, o desenvolvimento do Le Centquatre em Paris  (Imagem 

31), no lugar do matadouro La Villete, explora a relação da implantação com a 

cidade, estabelecendo uma passagem entre duas ruas através de uma estrutura 

central livre com uma cobertura de ferro e vidro. Procura, assim, trazer o espírito 

de rua para dentro do edificado e reúne, à semelhança do MuseumsQuartier, 

Imagem 31 – Le Centquatre, Paris  

Imagem 30 – Museu Guggenheim, Bilbao 
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artistas de diferentes áreas no mesmo espaço, transformando a atmosfera do 

edifício numa atmosfera de bairro.   

 Estes distritos culturais provam assim, a viabilidade de um agrupamento 

de museus, que cresce e se desenvolve de forma independente das perspectivas 

económicas da cidade. Em Portugal, o Museu e Sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian9 foi o primeiro conjunto do género a demonstrar as vantagens de 

reunir diferentes espaços com fins culturais numa mesma área delimitada  

(Imagem 32). Aquele que é, actualmente, um dos espaços verdes mais notáveis 

da cidade de Lisboa, materializa os seus volumes num cluster cultural de clara 

articulação urbana. “[…] a implantação do conjunto construído organiza -se 

segundo uma sequência de volumes que articula uma dupla relação: quer com a 

rua norte, constituindo uma plataforma com o sentido de acrópole e assumindo 

um claro sentido urbano; quer com o jardim a sul, conjugando os diversos 

volumes, como que suspensos de embasamentos reentrantes formando um 

corpo quase orgânico com o terreno” (TOSTÕES, 2006, pg.191).  

 A concepção geral do projecto assenta na valorização da área de 

exposições temporárias como comutador funcional do complexo conjunto de 

área públicas, desempenhando um papel de ponto de ligação entre o museu, o 

 
9 Da autoria dos Arquitectos Alberto José Pessoa, Pedro Cid e Ruy Jervis d’Authoguia , 

1959-1969 

Imagem 32 – Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian  
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auditório e as instalações administrativas. Com um claro domínio do espaço, da 

escala, da luz, das transparências e das perspectivas, o quarteirão assume-se 

com uma nova monumentalidade e fluidez espacial que articula o seu interior 

com o exterior. “O Parque Gulbenkian é a confirmação de uma apurada 

sensibilidade estética e de um modo humanizado de ver o mundo capaz de 

potenciar as qualidades da arquitectura através da criação da paisagem.” 

(TOSTÕES, 2006, pg.201).  

 Também o Centro Cultural de Belém (Imagem 33), projecto dos 

arquitectos Manuel Salgado e Vittorio Gregotti concluído em 1993, procura 

associar diferentes funções culturais num conjunto de três volumes com três 

funções distintas e complementares – um centro de reuniões, um centro de 

espectáculos e um centro de exposições. A diversidade de usos revelou -se muito 

benéfica para o conjunto, com os três  módulos funcionais a trabalharem em 

conjunto para um mesmo objectivo. Implantado num lugar emblemático, onde 

fora outrora realizada a Exposição do Mundo Português, é , nos dias de hoje, um 

dos principais pólos culturais de Portugal.   

  

Imagem 33 – Centro Cultural de Belém 
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3.4. Tipos de comércio 

Perante uma necessidade de analisar estatisticamente as actividades 

económicas portuguesas, o Instituto Nacional de Estatística publica, em 1964, a 

primeira Classificação das Actividades Económicas (CAE), que classifica e agrupa 

todas as unidades produtoras de bens e serviços do país segundo a actividade 

económica10. 

Actualmente, encontra-se em vigor a 3ª revisão desta publicação (CAE-

Ver.3), aprovada em 2007 de acordo com a Nomenclatura Estatística das 

Actividades Económicas da Comunidade Europeia (NACE), estabelecida em 2006, 

na qual são definidas, entre outras actividades económicas, as principais classes 

de comércio, por grosso (no qual o comprador não corresponde ao consumidor 

final) e a retalho, especializado ou não. De um modo simplificado, o comércio  é 

considerado especializado quando uma das classes de mercadoria 

comercializada corresponde a 50% do valor acrescentado  ou sempre que, 

existindo quatro classes de mercadorias, todas elas apresentam mais de 5% do 

valor acrescentado. A obra distingue ainda o comércio em estabelecimentos e 

fora de estabelecimentos, assim como estabelecimentos com predominância de  

produtos alimentares, nos quais pelo menos 35% do valor acrescentado 

corresponde a produtos alimentares, bebidas e tabaco.  

Na secção G da Classificação são englobadas todas as formas de comércio, 

em conjunto com a reparação automóvel, distribuídas em três divisões: Divisão 

45 – Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; 

Divisão 46 – Comércio por grosso e agentes do comércio; e Divisão 47 – Comércio 

a Retalho (Quadro 8). 

 
10 Classificação Portuguesa das Actividades Económicas Rev.3 , Instituto Nacional de 

Estatística, 2007 
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O comércio por grosso compreende a actividade de revenda por grosso a 

comerciantes, industriais ou intermediários e os vários agentes que nela 

intervém (como por exemplo distribuidores e importadores). Enumera -se de 

seguida algumas das categorias que existem neste tipo de comércio de acordo 

com a Divisão 46 do CAE-Rev.3: 

 Produtos Agrícolas brutos e animais vivos; 

 Produtos Alimentares, bebidas e tabaco; 

 Bens de consumo (Têxteis; Vestuário e calçado; Electrodomésticos, aparelhos dee 

rádio e de televisão; Louças em cerâmica e em vidro e produtos de limpeza; 

Perfumes e produtos de higiene; Produtos farmacêuticos; Móveis para uso 

doméstico, carpetes e artigos de iluminação; Relógios e artigos de ourivesaria e 

joalharia); 

 Equipamento das tecnologias de informação e comunicação  

 Combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens e outros prod utos.  

Já o comércio a retalho engloba a actividade de revenda a retalho de bens 

destinados ao consumo ao consumidor final, empresas e outras instituições. 

Secção G - Comércio por 
grosso e a retalho; 

reparação automóvel

Divisão 45 - Comércio, 
manutenção e reparação 

automóvel

Divisão 46 - Comércio 
por grosso e agentes

Comércio por Grosso

Especializado

Não Especializado

Agentes do Comércio por 
Grosso

Divisão 47 - Comércio a 
Retalho

Comércio a Retalho em 
Estabelecimentos

Especializados Não Especializados

Com predominância de 
produtos alimentares

Sem predominância de 
produtos alimentares

Comércio a Retalho fora 
de estabelecimentos

Comércio de retalho em 
Bancas

Comércio a retalho não 
efectuado em 

estabelecimentos

Quadro 8 – Formas de Comércio (Adaptado de Class. Portuguesa das Actividades 
Económicas Rev.3)  
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Implica, de um modo geral, a armazenagem e propriedade de mercadorias, ou 

pelo menos o direito de dispor das mesmas. Este tipo de comércio desenvolve -

se em estabelecimentos (com comércio especializado ou não e com ou sem 

predominância alimentar) ou fora dos mesmos, em feiras, por correspondência, 

através da Internet ou até mesmo em máquinas automáticas . À semelhança da 

Divisão 46, também nesta se encontram categorizados os diversos tipos de 

comércio a retalho de acordo com a CAE-Rev.3: 

 Estabelecimentos não especializados 

 Com predominância de produtos alimentares, bebidas ou Tabaco (incluindo 

supermercados e hipermercado) 

 Sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou Tabaco 

 Produtos alimentares, bebidas e tabaco em estabelecimentos especializados 

 Frutas e produtos hortícolas  

 Carne e produtos à base de carne 

 Peixe, crustáceos e moluscos 

 Pão, produtos de pastelaria e confeitaria  

 Bebidas 

 Tabaco 

 Outros produtos alimentares (Leite e derivados; Produtos alimentares, naturais 

e dietéticos) 

 Combustível para veículos a motor em estabelecimentos especializados  

 Equipamento das tecnologias de informação e comunicação em estabelecimentos 

especializados 

 Outro equipamento para uso doméstico em estabelecimentos especializados  

 Têxteis 

 Ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e similares  

 Carpetes, tapetes, cortinados e revestimentos para paredes e pavimentos 

 Electrodomésticos 

 Móveis, artigos de iluminação 

 Bens culturais e recreativos em estabelecimentos especializados  

 Livros 

 Jornais, revistas e artigos de papelaria  

 Discos, CD, DVD, cassetes e similares  

 Artigos de desporto, de campismo e lazer  

 Jogos e brinquedos 

 Outros produtos em estabelecimentos especializados  

 Vestuário (Para adultos, bebés e crianças)  

 Calçado e artigos de couro 

 Produtos farmacêuticos 

 Produtos médicos e ortopédicos 

 Produtos cosméticos e de higiene 

 Flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de companhia e respectivos 

alimentos 

 Relógios e artigos de ourivesaria e joalharia  
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 Outros produtos novos (Máquinas e material de escritório; Material óptico, 

fotográfico e cinematográfico; Combustíveis para uso doméstico)  

 Artigos em segunda mão 

 Em bancas, feiras e unidades móveis de venda  

 Produtos alimentares, bebidas e tabaco  

 Têxteis, vestuário, calçado, malas e similares  

 Outros produtos 

 Não efectuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda  

 Por correspondência ou via Internet 

 Por outros métodos (Venda ao domicílio; Leilão, Máquinas automáticas)  

Todos os estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo e outros 

locais de alojamento de curta duração, em conjunto com os restaurantes, 

estabelecimentos de bebidas, cantinas e catering, são dispostos na secção I da 

publicação – Alojamento de curta duração (Divisão 55), restauração e similares 

(Divisão 56). A divisão 55 inclui todas as actividades de aluguer temporário de 

locais de alojamento, com ou sem fornecimento de refeições tais como:  

 Estabelecimentos hoteleiros 

 Com restaurante (Hotéis, Pensões, Estalagens, Pousadas, Motéis, Hotéis-

apartamentos, Aldeamentos turísticos)  

 Sem restaurante (Hotéis, Pensões, Apartamentos turísticos)  

 Residências para férias e outros alojamentos de curta duração  

 Alojamento mobilado para turistas 

 Turismo no espaço rural  

 Colónias e campos de férias  

 Outros locais 

 Parques de campismo e de caravanismo 

 Outros locais de alojamento 

Finalmente, na categoria da restauração podemos encontrar:  

 Restaurantes 

 Tipo tradicional (com serviço de mesa)  

 Com lugares ao balcão 

 Sem serviço de mesa 

 Típicos 

 Com espaço de dança 

 Confecção de refeições prontas a levar a casa  

 Fornecimento de refeições para eventos e outras act ividades de serviço de refeições 

 Estabelecimentos de bebidas 

 Cafés 

 Bares 

 Pastelarias e casas de chá 

 Sem espectáculo 

 Com espaço de dança 
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Em complemento à classificação atribuída através da análise estatística, 

é pertinente identificar os diferentes tipos de aglomerado comercial que se pode 

encontrar um pouco por todo o País. O primeiro, e talvez o mais evidente nos 

dias que correm, corresponde aos centros comerciais. Os centros comerciais 

(Imagem 34) albergam em si um conjunto de lojas que proporcionam uma oferta 

variada e uma resposta positiva à procura da maioria dos clientes. Associadas a 

estes centros, existem sempre lojas âncora, que são estabelecimentos que 

asseguraram a visita dos consumidores, pelo marketing e promoção que lhes está 

relacionado, fazendo geralmente parte de uma cadeia ou grupo, nacional ou 

internacional.  

Por sua vez, os centros tradicionais de comércio (Imagem 35), como por 

exemplo a Baixa-Chiado, são reconhecidos pela história que os acompanha, bem 

como pela localização tipicamente central na cidade.  

Imagem 35 – Centro Tradicional de Comércio – Rua Garrett 

Imagem 34 – Centro Comercial Vasco da Gama  
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De outra parte, as zonas residenciais com comércio tradicional, tais como 

a Avenida Almirante Reis (Imagem 36), são aquelas nas quais se podem 

encontrar, em número significante, os estabelecimentos de comércio tradicional, 

propriedade geralmente de uma população mais idosa – as drogarias, os 

sapateiros… - e que são dotadas de um ambiente muito familiar.  

É ainda possível definir uma outra tipologia, caracterizada pela co -

existência de comércio tradicional e centros comerciais, como se pode observar 

por exemplo na Praça do Saldanha, onde o comércio “moderno” convive em 

perfeita harmonia com as pequenas lojas anteriormente estabelecidas.  

  

Imagem 36 – Prédio na Avenida Almirante Reis  
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3.5. A modernização do comércio tradicional – os centros comerciais a céu 

aberto 

Um centro comercial a céu aberto, como anteriormente referido, 

corresponde a um agrupamento especial de estabelecimentos comerciais, que 

apresentam uma imagem uniforme em termos de oferta, num espaço urbano 

delimitado. Define-se, geralmente, nos centros históricos das cidades, mediante 

uma prestação comum de serviços, o cumprimento de um mesmo horário, o uso 

de um simbolo identificativo e de mobiliário urbano que o distinga.  

Em Portugal, podem ser encontrados alguns exemplos deste tipo de 

estabelecimentos, nomeadamente o Centro Comercial do Restelo11, que constitui 

um notável conjunto urbano e assegura a criação de um ambiente urbano 

protegido e resguardado, através do desnivelamento dos seus quatro pavilhões 

em relação às ruas (Imagem 37). Actualmente classificado como Monumento de 

Interesse Público, representa a verdadeira essência do movimento moderno e 

simultaneamente contraria a falta de estabelecimentos comerciais no Bairro do 

Restelo.  

De igual forma, também a Praça de Lisboa, no Porto, - o Passeio dos 

Clérigos – se caracteriza por um atravessamento descoberto mas resguardado 

que une a Torre dos Clérigos à Livraria Lello, de forma fluída e clara. Este 

 
11 Obra do Arquitecto Raul Chorão Ramalho, construída nos anos 50  

Imagem 37 - Centro Comercial do Restelo 
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percurso é marcado por uma sequência de pequenas lojas de rua que tornam 

este espaço num ponto de grande interesse comercial para a cidade.  

 Em Portugal, a problemática do comércio a retalho em espaço urbano é 

já recorrente mas no entanto a gestão integrada dos projectos de urbanismo 

comercial não foi ainda concretizada. Um dos modelos de gestão, posto em 

prática no Reino Unido e assente numa metodologia susceptível de fácil 

aplicação ao caso dos processos levados a cabo no país no âmbito do PROCOM e 

do URBCOM, está assente naquela que é denominada  de Matriz dos 4 A’s. Nela 

são identificadas quatro dimensões críticas no processo de revitalizaçã o 

comercial dos centros históricos – Acessibilidade, Atracção, Animação e Acção 

(Quadro 9) (BARRETA, 2013). 

Factores que influenciam a Matriz dos 4 A’s  

Acessibilidade 

Uso por parte de peões, ciclistas e utilizadores com necessidades especiais; 

Circulação automóvel e estacionamento; 

Acesso de transportes públicos 

Atracção 

Comércio a retalho e serviços; 

Espaços de negócios; 

Actividades de lazer e culturais; 

Habitação 

Animação 
Ambiente urbano; 

Imagem da cidade 

Acção 
Gestão de Recursos; 

Promoção 

Quadro 9 – Adaptado de Nova gestão para centros urbanos de vocação comercial – 
simples ideia ou complexo ideal?  

Um estudo12 realizado em 2003 pelo INXL (Promoção Empresarial) 

assegura que a sustentabilidade do centro urbano depende da atracção dos 

investimentos e da dinamização do espaço urbano. Sustém, de igual modo, que 

as políticas para os centros urbanos devem ser implementadas com uma visão 

integrada do conjunto, conjugando com elas as políticas de Urbanismo Comercial 

e sobrepondo os interesses comuns aos interesses e decisões individuais – ou 

seja, adoptando a filosofia de um centro comercial a céu aberto e estabelecendo 

 
12 “Criação e Implementação de Unidades de Gestão/Formação de Gestores de Centro 

Urbano” 
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Unidades de Gestão (Quadro 10) que assegurem a afirmação e revitalização do 

centro urbano através de uma diferenciação competitiva e da satisfação de 

procuras diversificadas, baseadas num comércio dinâmico e inclusivo.  

 

Quadro 10 – Adaptado de Nova gestão para centros urbanos de vocação comercial – 
simples ideia ou complexo ideal?  

A definição de uma Unidade de Gestão implicará, no entanto, a 

necessidade de adopção de uma forma de organização adequada a cada 

realidade, com uma clara definição das entidades a envolver e do papel que cada 

uma desempenhará no desenvolvimento do modelo adoptado.  

 

 

  

Áreas de Actuação da vertente do Comércio das Unidades de Gestão  

Acompanhamento e dinamização dos projectos de urbanismo comercial 

Promoção da própria unidade de gestão do centro urbano 

Promoção e animação do centro urbano 

Gestão da oferta e da procura 

Regulação da actividade comercial 
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4. CASO DE ESTUDO 

A ZONA MONUMENTAL DE BELÉM
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4.1. Introdução ao caso de estudo 

O presente caso de estudo tem por objectivo a análise da evolução 

comercial da Zona Monumental de Belém, ponderando a possibilidade de 

aplicação nesta zona de um programa de Urbanismo Comercial semelhante aos 

descritos nos capítulos anteriores. 

Esta análise será efetuada em três momentos distintos. Em primeiro lugar, 

será desenvolvida uma caracterização histórica, cultural e comercial da área de 

estudo, permitindo reunir todo o conhecimento necessário para o 

desenvolvimento das etapas seguintes. Partindo da análise realizada por Lobo de 

Carvalho na sua dissertação “Conservação do Património – Políticas de 

sustentabilidade económica”13, irá formalizar-se uma comparação da situação 

actual com a situação existente no ano de 2004. Finalmente, os dados recolhidos 

serão confrontados com os programas previamente analisados nesta dissertação, 

de modo a procurar compreender quais as estratégias que devem ser adoptadas  

para potenciar o comércio nesta área.  

Os limites da área de estudo (Imagem 38) foram estabelecidos a partir da 

área de influência das atracções culturais existentes na zona envolvente ao 

Mosteiro dos Jerónimos e que, consequentemente, têm um impacto directo no 

desenvolvimento das actividades comerciais e serviços.   

 
13 Na qual se realiza um estudo muito pormenorizado sobre o Mosteiro dos Jerónimos e 
o seu impacto económico na zona de Belém, na perspectiva de defender uma política 
patrimonial integrada que encare os imóveis históricos. O imóvel é analisado pelo 
papel que representa na comunidade e pelo efeito potenciador da participação das 
actividades locais. Estuda-se ainda o impacto económico e turistico do monumento e 
sua envolvente. 

Imagem 38 – Limite da Área de Estudo 
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4.2. Planos Urbanísticos para a Zona Monumental de Belém  

Estudos anteriores a 2006 

A Zona Monumental de Belém foi, no final dos anos 80, estudada no 

âmbito do Plano de Salvaguarda e Valorização de Ajuda-Belém, uma iniciativa do 

Instituto Português do Património Cultural (IPPC) que procurou estabelecer 

normas e limites para as transformações passíveis de realizar numa determinada 

área. No caso específico da zona, a Câmara Municipal de Lisboa tencionava 

construir Torres de elevada dimensão, que iriam destruir a leitura panorâmica 

do perfil da zona. Numa altura em que se planeava também a construção do 

Centro Cultural de Belém, que deveria contribuir para a a v alorização e 

harmonização do local, o projecto da Câmara Municipal não considerava as 

necessidades da zona de Belém. 

Com as devidas acções judiciais, o IPPC conseguiu ter sucesso na anulação 

do licenciamento desta obra. Apesar de ter sido posteriormente ex tinto, as 

recomendações contidas no Plano de Salvaguarda e Valorização foram 

consideradas, posteriormente, na elaboração do Plano Director Municipal de 

Lisboa de 1994, destacando a importância do papel da envolvente económica e 

social da zona na continuidade das vivências urbanas, associado a um 

desenvolvimento urbano controlado.  

É no contexto de uma nova estratégia para o desenvolvimento de Lisboa, 

também no início dos anos 90, na qual se elaboram diferentes instrumentos de 

planeamento e gestão urbanística 14, que são delimitadas 30 Unidades Operativas 

de Planeamento e Gestão (UOP’s) para as quais são desenvolvidos diferentes 

planos de urbanização e pormenor. A Zona Monumental de Belém vê -se, assim, 

inserida em duas UOP’s, a UOP 20 – Zona Ribeirinha Alcântara/Belém e a UOP 21 

– Zona Monumental de Ajuda-Belém, para as quais foram desenvolvidas 

diferentes propostas de intervenção urbanística, das quais se destaca o Plano de 

Urbanização da Zona Ocidental, que afecta as freguesias de Santa Maria de 

 
14 Desenvolvidos em três níveis em simultâneo: o Plano Estratégico de Lisboa, que 
define as linhas gerais do desenvolvimento , o Plano Director Municipal , instrumento 
ordenador que define as normas a seguir,  e os diferentes Planos de Pormenor e de 
Urbanização, que definem de modo detalhado as intervenções a executar.  
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Belém, Ajuda, Alcântara e S. Francisco Xavier e constitui uma materialização do 

Plano de Salvaguarda e Valorização anteriormente referido.  

Desde 2005, foi delimitada em Lisboa uma Área de  Reabilitação Urbana 

(Imagem 39), alvo de uma estratégia de intervenção por parte da Sociedade de 

Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental, a qual definiu três áreas de acção: Área a 

Planear, Área Consolidada e Área em Extensão. Para as duas últimas, foi defin ida 

uma estratégia para uma reabilitação generalizada do edificado e espaços 

públicos, através da definiçao de Unidades de Intervenção. Já para primeira, a 

estratégia passa pela elaboração de um Plano de Pormenor que permita criar um 

pólo dinamizador da Área de Reabilitação Urbana. 

Projecto “Belém Redescoberta” 2006 

O projecto “Belém Redescoberta”, com o novo Museu Nacional dos 

Coches como ponto de partida, consiste num plano ambicioso, que procura 

valorizar os aspectos artístico, cultural e gastronómico do  bairro dos 

Descobrimentos que é Belém. Financiada pelas verbas provenientes do Casino 

de Lisboa15, a construção do novo Museu dos Coches tem em vista potenciar o 

crescimento da zona de Belém, transformando-a num lugar nobre, com uma 

vasta oferta cultural. O novo edifício do Museu alberga a totalidade da colecção 

de coches e permite a recuperação do Picadeiro Real, devolvendo -o à sua função 

original. Esta obra, associada à instalação no Centro Cultural de Belém do Museu 

 
15 Inaugurado em Abril de 2006  

Imagem 39 – Limite da Área de Reabilitação Urbana e das Unidades de Intervenção  
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Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, irão funcionar como âncora do 

projecto para a redescoberta da zona.  

O programa do projecto prevê também a requalificação do espaço 

público, com sinalização uniformizada que identifique de forma coerente os 

diferentes equipamentos turísticos e culturais da zona, e a atracção de 

restaurantes de gastronomia sofisticada e moderna e de espaços trendy 

especializados. Finalmente, antecipa a iluminação da orla fluvial, valorizando os 

jantares-cruzeiro no Tejo a partir da zona de Belém.  

Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa de 2008 

Uns anos mais tarde, em 2008, da necessidade de um estudo global para 

a zona ribeirinha da cidade de Lisboa, desenvolve-se um Plano Geral de 

Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa, que define uma estratégia integral 

de intervenções urbanísticas na frente ribeirinha com o objectivo de valorizar a 

cidade de Lisboa, aumentando a sua competitividade enquanto lugar turistico e 

de investimento. “A reconfiguração das infra-estruturas portuárias, através da 

especialização funcional, concentração de actividades e transferência de outras 

para outros portos da região, permitiu libertar desde já extensos troços da frente 

ribeirinha para usos não portuários, admitindo-se que num futuro mais ou menos 

próximo outras áreas de fraca e não especializada actividade portuária possam 

vir a ser afectas a novos usos urbanos, situação já contemplada nesta proposta.” 

(CML, 2008). 

Os objectivos comuns da Camâra Municipal de Lisboa e da Sociedade 

Frente Tejo16 passam, de um modo geral e extensível a toda a área de 

intervenção, pela criação de um percurso pedonal e ciclável contínuo junto à 

frente de rio, melhorando o acesso de peões à mesma, com espaços de recreio 

e lazer e com a integração da oferta de equipamentos turistícos e culturais  bem 

como de edifícios de referência neste mesmo percurso. De igual modo, o plano 

prevê a resolução dos problemas de mobilidade automóvel e estacionamento.  

No específico, o Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de 

Lisboa (Imagem 40) prevê duas áreas principais para a realização de intervenções 

urbanísticas, uma das quais a zona de Ajuda-Belém (Anexo III). Dos principais 

 
16 Criada em 2008 para promover a reabilitação da frente ribeirinha de Lisboa  
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problemas ali detectados, destacam-se a carência de ligações pedonais da cidade 

à Torre de Belém e frente ribeirinha, a ausência de equipamentos que 

potenciassem a fruição do espaço e a ausência de infra -estruturas de apoio ao 

turismo. Assim, o Plano faz não só propostas gerais como também ao nível das 

acessibilidades pedonais e viárias.  

O reforço do Pólo Cultural e Monumental Ajuda/Belém, através da 

implementação de nova sinalética e mobiliário urbano, a construção do novo 

Museu dos Coches e a reestruturação e qualificação do espaço público entre o 

Museu Nacional dos Coches e o Palácio de Belém são só algumas das sugestões 

inseridas no Plano. No que diz respeito às acessibilidades, é prevista uma 

alteração significativa com o desnivelamento da via férrea e do troço da Ave nida 

de Brasília que se estende da Fundação Champalimaud ao Novo Museu dos 

Coches, permitindo a ligação directa e de nível entre a cidade e o rio e reforçando 

assim a relação entre a frente ribeirinha e a malha urbana.  

Plano Director Municipal de Lisboa de 2012 

Durante a década de 90, inicia-se um processo de reconversão de usos 

nas zonas litorais de Lisboa, com o surgimento de novas zonas de lazer que 

Imagem 40 – Proposta para Belém do Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha 
de Lisboa 
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ocupam antigas estruturas portuárias, criando um novo conceito de animação 

noturna, as docas (CML, 2012). No entanto, esta realidade só é reconhecida em 

2008, com a passagem da juridisção das áreas sem actividade portuária 

reconhecida para o Município. O novo Plano Director Municipal (PDM) elaborado 

em 2012, vem consagrar o enquadramento necessário à reconversão da frente 

ribeirinha de Lisboa, prevendo a criação de novas áreas verdes públicas e novos 

espaços dedicados ao recreio e cultura.  

Da análise dos condicionamentos urbanísticos estipulados pelo Plano 

Director Municipal de 2012 para a Frente Ribeirinha de Belém (Imagem 41), é 

possível concluir que a área em estudo se insere numa Zona Arqueológica 17 

maioritariamente de tipo III, com pequenas zonas também de tipo II.  As áreas de 

nível arqueológico III são áreas condicionadas de potencial valor arqueológico, 

nas quais as informações disponíveis indiciam a existência de vestígios 

arqueológicos. As operações urbanísticas nelas realizadas podem estar sujeitas 

ao acompanhamento da obra para registo e preservação de elementos de valor 

arqueológico eventualmente existentes. Por sua vez, as áreas de nível II, com 

potencial valor arqueológico elevado, são locais onde já foram detectados 

testemunhos arqueológicos e onde se presume a existência de maior densidade 

de vestígios. Nestas deve-se privilegiar uma metodologia prévia de intervenção 

arqueológica, onde as operações urbanísticas com impacto no subsolo são 

acompanhadas de planos de trabalhos com adopção de medidas que assegur em 

a identificação e registo de todos os valores arqueológicos existentes.  

De grosso modo, a Zona Monumental de Belém caracteriza-se por uma 

equilibrada distribuição de Espaços Verdes e Espaços de Uso Especial de 

Equipamentos, que são complementados por um a envolvente de Espaços 

Centrais e Residenciais. Os espaços consolidados de uso especial de 

equipamentos correspondem a equipamentos de utilização colectiva para os 

quais é prevista a sua manutenção. Já os espaços verdes, são subdivididos, no 

caso particular de Belém, em duas classificações: Espaços Ribeirinhos, com 

funções de equilibrio que permitam a dinâmica das marés e acolham actividades 

de recreio e lazer, assegurando sempre que possível o acesso pedonal à margem 

 
17 O PDM classifica as zonas arqueológicas três níveis distintos, de acordo com a 

sensibilidade e procedimento a adoptar para uma determinada mancha territorial com 
vestígios materiais do passado.  
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do rio e o nível de qualidade da água do rio Tejo; e Espaços Exteriores Verdes de 

Recreio e Produção, não edificados, permeáveis e plantados em terreno natural, 

público ou privado, que podem integrar infra-estruturas de apoio ao recreio e 

lazer. Nestes últimos, em particular, é possível encontrar em Belém algumas 

zonas de património paisagístico, com características singulares que lhe 

conferem valor patrimonial e ambiental, justificando a sua preservação para a 

identidade cultural e histórica da cidade (CML, 2012).  

Neste bairro dos Descobrimentos existem cinco imóveis classificados, o 

Centro Cultural de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Palácio de Belém, o 

edifício da Central Tejo, actual fundação EDP  e o Convento de Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, e dois em vias de classificação, o Palácio do Marquês de Angeja e 

o edifício do Museu de Arte Popular . Destacam-se ainda alguns imóveis de 

interesse municipal, tais como a Torre de Belém, o Jardim da Praça do Império, 

o Jardim da Praça Afonso de Alburquerque ou a Estação Fluvial de Belém. 

  

Imagem 41 – Pormenor da Planta de Qualificação do Espaço Urbano inserida no PDM de 
Lisboa de 2012 
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4.3. Caracterização histórica e cultural da Zona Monumental de Belém 

A zona ocidental da cidade de Lisboa, que actualmente todos reconhecem 

como Belém, teve origem numa pequena aldeia ligada às actividades agrícolas e 

piscatórias, de seu nome Restelo (Imagem 42), e que tirava partido da 

proximidade ao rio Tejo. No início do século XVI, com a descoberta do caminho 

maritímo para a Índia, Belém fica para sempre associada à grande epopeia dos 

Descobrimentos, com a construção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de S. 

Vicente de Belém a confirmar a importância deste lugar.  

O desenvolvimento comercial do porto, em conjunto com a beleza da 

paisagem, incentivaram a construção de palacetes de férias e veraneio para as 

famílias nobres, trazendo nova vida e estatuto social àquela que outrora tinha 

sido uma pequena vila piscatória.   

Imagem 42 – Restelo, Séc. XVI 

Imagem 43 – Real Barraca, Séc. XIX  
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Após o terramoto de 1755, o eixo Bélem/Ajuda, onde os efeitos da 

catástrofe se fizeram sentir com menos intensidade, torna -se o lugar de eleição 

para a implantação do novo Palácio Real,  no Alto da Ajuda, que, por ter sido 

construído em madeira, fica conhecido como Real Barraca  (Imagem 43). Esta 

obra será o lar da família real até ser consumida por um incêndio no final do 

século XVIII.  

Com a partida da família real para o Brasil, Belém começa a per der o seu 

carácter aristocrático. Em contrapartida observa-se um grande desenvolvimento 

industrial na zona, com a classe burguesa a instalar -se nos arredores de Belém, 

usufruindo das praias, principalmente durante a época balnear. Em 1861 o 

Palácio da Ajuda é finalmente concluído, tornando-se, pela primeira vez na sua 

história, a residência oficial para o rei D. Luis I e sua corte. Com a implantação 

da República, em 1910, também o novo regime é seduzido por Belém, instalando, 

em 1911, a residência ofical do Presidente da República no Palácio de Belém.  

Também a realização da Exposição do Mundo Português  (Imagem 44), em 

1940, provocou importantes alterações na frente ribeirinha de Belém, com um 

re-arranjo urbanístico de toda a zona envolvente e a demolição de uma parte do 

seu núcleo central, onde hoje se forma a Praça do Império. A carga simbólica de 

Belém é, ainda hoje, uma realidade, continuando a servir de palco a eventos 

marcantes para o país, tais como a formalização da entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia nos claustros dos Jerónimos em 1986 ou a 

recepção da primeira presidência portuguesa da Uniã o Europeia.  

Imagem 44 – Exposição do Mundo Português, 1940 
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Actualmente, Belém destaca-se pela grande proximidade entre todas as 

atracções culturais, que unificam a zona num grande espaço cultural de grande 

valor turístico, parte indispensável de qualquer roteiro turístico.  É um dos 

conjuntos museológicos mais importante do país, com inúmeros museus, como 

o da Marinha, Arqueologia, dos Coches ou o Museu Berardo. O Centro Cultural 

de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos ou os internacionalmente famosos Pastéis 

de Belém, são alguns dos equipamentos a destacar na área de estudo e que serão 

em seguida caracterizados.  

Mosteiro dos Jerónimos 

O Mosteiro dos Jerónimos (Imagem 45), “jóia” da arquitectura manuelina, 

nasce da iniciativa do rei D. Manuel I, em 1496, de glorificar a sua linhagem e a 

dinastia de Avis, ao mesmo tempo que o dedicava a Santa Maria de Belém, 

substituindo a igreja que dantes existia no mesmo local. Com uma extensa 

fachada de mais de 300 metros e localizado bem perto do rio Tejo, m arcando a 

entrada de Lisboa, o monumento demorou cerca de uma centena de anos para 

estar concluído, tirando partido das receitas que chegavam do comércio no 

Oriente.  

Imagem 45 – Mosteiro dos Jerónimos 
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Com diferentes mestres responsáveis ao longo do periodo de 

construção18, o Mosteiro foi construído em calcário de Lioz, disponível em grande 

quantidade na zona, e o seu volume distribui -se horizontalmente, conjugando a 

sua dimensão e imponência com uma fisionomia repousante. Pela força da 

Ordem de S. Jerónimo em conjunto com a sua ligação à era  dos Descobrimentos, 

bem como pela sua localização geográfica, o monumento é desde cedo 

reconhecido internacionalmente como um dos símbolos da nação.  

A obra encontra-se actualmente e desde 1907 classificada como 

Monumento Nacional tendo sido classificada como Património Mundial pela 

UNESCO, em conjunto com a Torre de Belém, em 1983. Foi, ainda, eleita em 2007 

como uma das sete maravilhas de Portugal. Nos dias de hoje, é uma das atracções 

turísticas mais importantes do país, contando um total de 807 854 visi tantes em 

201419. 

Torre de Belém 

Durante a época dos Descobrimentos, Lisboa revela -se rapidamente um 

ponto de referência e de encontro de culturas e de povos. Torna -se uma 

 
18 Dos quais se destacam Diogo de Boitaca, João de Castilho, Diogo de Torralva e 

Jerónimo de Ruão 
19 Fonte: Direção-Geral do Património Cultural  

Imagem 46 – Torre de Belém 
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necessidade proteger a cidade daqueles que navegavam nas rotas do comércio 

internacional. Assim, D. João II toma a iniciativa de traçar um plano eficaz de 

defesa tripartida, através da edificação de três fortalezas:  o baluarte de Cascais, 

a Fortaleza de S. Sebastião da Caparica e aquela que viria a ser a Tor re de S. 

Vicente (Imagem 46). Com a sua morte, o projecto fica a cargo de D. Manuel I 

que dá inicio às obras contemporâneamente à construção do Mosteiro dos 

Jerónimos.  

O expressivo monumento é caracterizado por duas formas distintas, a 

torre propriamente dita e o baluarte, distribuido num volume horizontal e que 

permite o acesso dos visitantes ao monumento. Também ela classificada como 

Património Mundial da UNESCO, é reconhecida e projectada internacionalmente 

como o ex-libris do património cultural português. 

Palácio de Belém 

O Palácio Nacional de Belém (Imagem 47), outrora Palácio de Reis, alberga 

actualmente, não só residência oficial do Presidente da República Portuguesa,  

como também o Museu da Presidência da República e o Picadeiro Real no qual 

permanence um núcleo expositivo visitável, com coches e berlindas, que resulta 

ainda intimamente ligado ao novo museu dos coches (como se verá em seguida). 

Imagem 47 – Palácio de Belém 
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O inconfundível conjunto cor-de-rosa do qual sobressai o edifício central 

com frente para o rio Tejo, é composto por diferentes volumes – como o 

Picadeiro Real ou o Pavilhão da Arrábida - e pátios, tais como o Jardim da Cascata 

e o Pátio das Damas. Classificado como Monumento Nac ional em 2007, recebe 

semanalmente uma visita do Primeiro-Ministro, sendo visitável pelo público em 

geral desde 2004, por iniciativo do Presidente Jorge Sampaio.  

Picadeiro Real e Novo Museu dos Coches 

Em 1905, por iniciativa da rainha D. Amélia d’Orleães e Bragança, é 

inaugurado, em Lisboa, no salão do antigo Picadeiro Real, o “Museu dos Coches 

Reaes” que mais tarde seria conhecido como Museu Nacional dos Coches e que 

ali permanenceria até Maio de 2015. A reduzida dimensão do espaço faz-se sentir 

desde o início e, mesmo tendo sido ampliado em diversas ocasiões, conclui -se 

no século XX que é necessário um espaço expositivo mais alargado, digno de 

receber as exposições daquele que é o museu mais visitado d o país20 

É neste contexto que surge o novo Museu dos Coches  (Imagem 48), que 

funciona não só como equipamento cultural mas também como lugar público, 

relacionando-se com todos os lados da envolvente através da Praça do Museu, 

uma zona de acesso livre que se constitui como lugar de passeio e lazer.  

Localizado num dos limites da zona monumental de Belém, o edifício é 

constituído por um pavilhão principal com uma nave suspensa e por um anexo 

 
20 De acordo com o site http://museudoscoches.pt/  

Imagem 48– Novo Museu Nacional dos Coches  
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que comunicam entre si através de uma ligação aérea. Com espaços de 

exposições permanentes e temporárias e ainda oficinas de conservação e 

restauro, o Museu reúne cerca de 70 viaturas de gala e de passeio datadas desde 

o século XVI até ao século XIX, permitindo ao visitante compreender a evolução 

destes meios de transporte.  

Padrão dos Descobrimentos 

Como anteriormente referido, a realização da Exposição do Mundo 

Português, em 1940, teve um grande impacto na paisagem da zona monumental 

de Belém. Numa altura marcada pela Segunda Guerra Mundial, o regime do 

Estado Novo toma a iniciativa de comemorar a data da Fundação do Estado 

Português (1140) e da Restauração da Independência (1640) mas também e 

principalmente de enaltecer o novo Regime e divulgar as ideologias do Estado 

Novo, através da realização desta Exposição dos Centenários.  

Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas, desenvolve, em 

conjunto com Cottinelli Telmo, um extenso plano para engrandecer e 

monumentalizar os arredores dos Jerónimos, com vários pavilhões desenhados 

por diferentes arquitectos – todos eles em estuque – dos quais se destacam o 

Pavilhão de Honra e de Lisboa, de Luís Cristino da Silva, e o Pavilhão dos 

Portugueses no Mundo21, de Cottinelli Telmo, que continha representações das 

Aldeias Portuguesas da época, desde o Minho ao Algarve, incluindo Angola e 

Timor. Durante a exposição, pessoas efectivamente viveram na aldeia, 

retratando as diferentes culturas e transmitindo a ideia de multiculturalidade. 

 
21 Construído no lugar onde hoje se encontra o Centro Cultural de Belém  

Imagem 49 – Padrão dos Descobrimentos 
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Estes dois pavilhões envolviam uma imponente Praça do Império que preduraria 

até aos dias de hoje.  

É no âmbito desta exibição que Cottinelli Telmo, com apoio do escultor 

Leopoldo de Almeida, desenha o Padrão dos Descobrimentos  (Imagem 49), 

monumento que pretendia ilustrar a importância histórica da Era dos 

Descobrimentos e que se caracteriza pela representação de uma embarcação 

com três velas e de uma sequência de figuras de grande importância histórica. 

Esta obra viria a ser reconstruída vinte anos mais t arde, utilizando materiais 

menos efémeros, como o betão e a cantaria de pedra.  

Centro Cultural de Belém 

Perante a necessidade de um equipamento que pudesse acolher, em 

1992, a presidência portuguesa da União Europeia e que simultaneamente 

pudesse desempenhar um papel dinamizador de actividades de cultura e lazer, é 

lançado, em 1988, um concurso internacional pelo Instituto Português do 

Património Cultural, no qual se recolhem 57 projectos para a realização de um 

Centro Cultural em Belém (Imagem 50). 

A proposta seleccionada foi a do arquitecto italiano Vittorio Gregotti, em 

conjunto com Manuel Salgado, que previa a construção de cinco módulos, dos 

quais apenas três foram edificados – o Centro de Reuniões, o Centro de 

Imagem 50 – Centro Cultural de Belém 
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Espectáculos e o Centro de Exposições (que corresponde actualmente à 

Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Museu Colecção Berardo). A sua 

implantação, a ocupar o espaço que havia outrora sido destinado a instalar o 

Pavilhão dos Portugueses no Mundo, procura assinalar e reforçar o ponto de 

partida dos Descobrimentos, em conjunto com as já consolidadas Torre de Belém 

e Padrão dos Descobrimentos.  

Com cerca de 97 mil metros quadrados de área de construção, o Centro 

Cultural de Belém foi desenhado de forma a permitir manter uma continuidade 

com a Praça do Império, como um prolongamento da cidade, com jardins, ruas, 

praças e serviços variados, que enquadram os três volumes construídos e 

revestidos em pedra calcária trabalhada. Desde 2002, é classificado  como 

monumento de interesse público e estima-se que recebeu perto de 10 milhões 

de visitantes durante o seu tempo de vida útil 22. 

Pastéis de Belém 

Quando, em 1834, todos os conventos e mosteiros de Portugal são 

encerrados como consequência da Revolução Liberal de 1820, alguém dentro do 

Mosteiro dos Jerónimos toma a iniciativa de vender uns pastéis que rapidamente 

ficariam conhecidos como Pastéis de Belém (Imagem 51). Com o elevado número 

 
22 Fonte: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/ccb-recebeu-quase-10-milhoes-de-

_5623.html 

Imagem 51 – Pastéis de Belém 
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de visitantes atraídos pelos monumentos existentes, rapidamente esta doçaria 

se tornaria internacionalmente reconhecida e uma paragem obrigatória no 

roteiro de qualquer turista.  

Desde 1837 que o fabrico dos Pastéis se faz num estabelecimento próprio, 

mantendo-se fiel à receita original e sendo visitado por centenas de pessoas 

todos os dias. 
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4.4. Caracterização comercial da Zona Monumental de Belém 

O comércio e serviços representam, no seu conjunto, um valioso agente 

económico com influência directa no impacto económico do turismo na zona de 

Belém. Em 2009, encontram-se em Lisboa 11.653 estabelecimentos de comércio 

a retalho e 5.693 de restauração e bebidas, num total de 17.346 

estabelecimentos comerciais distribuidos por mais de um milhão de metros 

quadrados.23  Para a freguesia de Santa Maria de Belém, o Recenseamento 

Comercial permite quantificar um total de 349 estabelecimentos comerciais, 

42,40% dos quais pertecem ao sector de restauração e bebidas e 37,83% 

comercializam artigos não alimentares (Quadro 11).  

Estabelecimentos Comerciais em Santa Maria de Belém em 2009  

 Actividade Económica Número de Estabelecimentos % de Estabelecimentos 

Alimentar 
Especializado 20 5,73 

Não especializado 22 6,30 

Não 

Alimentar 

Artigos de uso pessoal 15 4,30 

Equipamento lar 23 6,59 

Saúde e higiene 12 3,44 

Cultura e lazer 33 9,46 

Diversos 44 12,61 

Não especializado 5 1,43 

Reparações 27 7,74 

Restauração e Bebidas 148 42,40 

Total 349 100,00 

Quadro 11 – Estabelecimentos Comerciais em Santa Maria de Belém em 2009  
(Adaptado de Recenseamento Comercial de 2009) 

É relevante referir que, de um modo geral, o sector da restauração tem 

vindo a ganhar peso um pouco por toda a cidade de Lisboa. Em 2004, segundo 

dados do Recenseamento ao Comércio a Retalho e Restauração  (Anexo IV), os 

estabelecimentos de restauração pesavam, em média, em Lisboa, 26% do total 

de mais de 18 000 estabelecimentos comerciais. Em 2009 (Anexo V), este valor 

aumenta para cerca de 36%, reflectindo assim o aumento da procura deste tipo 

de casas comerciais.   

 
23 Dados obtidos no Recenseamento Comercial realizado em 2009 pela Camâra 

Municipal de Lisboa 



Urbanismo Comercial nas Zonas Históricas de Lisboa 

   

 83   

 
 

4.5. Análise comparativa entre 2004 e 2016 

Actualmente, é possível definir para a área em análise três eixos 

comerciais24, com diferentes características que permitem a distinção entre elas, 

bem como cinco pólos culturais que atraem os visitantes à Zona Monumental de 

Belém. Esta definição parte de uma análise realizada pela autora  da presente 

dissertação no local, na qual se observaram os maiores aglomerados de pessoas 

junto a estabelecimentos comerciais.  

Deste modo, na imagem acima encontram-se definidas: a zona A, que 

compreende todo o comércio que encara a rua de Belém e que se caracteriza por 

uma frequência maioritariamente turística, com uma atmosfera agitada e 

dificuldades quer na circulação pedonal como automóvel; a zona B, abrange a 

Rua Vieira Portuense e todos os estabelecimentos de restauração que nela 

predominam e é caracterizada por um ambiente  turístico mais calmo, onde as 

pessoas se sentam para disfrutar de uma refeição e onde não circulam 

 
24 De acordo com PDM de Lisboa, áreas/eixos comerciais “caracterizam -se pela 

concentração de estabelecimentos de comércio e serviços com atendimento ao 
público, pela diversidade e complementaridade de funções ou correspondem a áreas e 
eixos com uma notória especialização numa determinada função específica, tais como 
antiguidades, restauração e artigos para o lar. Os eixos comerciais correspondem a 
ruas ou frentes de quarteirão onde a maioria dos edifícios tem estabelecimentos com 
acesso direto da rua.” 

Imagem 52 – Área de estudo: pólos comerciais e culturais  
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automóveis; e a zona C, definida pela intersecção da Calçada da Ajuda com a Rua 

da Junqueira e que corresponde a uma zona menos turística, com uma atmosfera 

de comunidade local. No conjunto desta três zonas encontram-se 73 do total de 

81 estabelecimentos envolvidos nesta análise.  

Foram também identificados os elementos que, pelo seu valor histórico e 

cultural, atraem turistas e curiosos, nomeadamente o Centro Cultural de Belém, 

o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio de Belém, o 

novo Museu dos Coches e a pastelaria “Pastéis de Belém” , bem como as áreas 

verdes de recreio e lazer mais frequentadas, localizadas nos jardins em frente 

aos equipamentos anteriormente referidos.  

Os limites definidos para esta investigação contêm, como anteriormente 

referido, um total de 81 estabelecimentos 25 (Anexo I) dos quais 55,56% 

correspondem ao sector da restauração, representando uma maioria 

significativa por parte deste tipo de actividade, directamente influenciada pela 

intensa frequência turística. Este ramo de actividade comercial é seguido pelo 

sector dos serviços26 e do comércio tradicional27 com respectivamente, 16,05 e 

17,28% da percentagem total de estabelecimentos destinados a estes usos.  A 

oferta hoteleira da zona corresponde, contrariamente ao expectável, a um total 

de três estabelecimentos (um hostel, um hotel e uma pensão), representando 

apenas 3,70% da actividade na zona.  

Comparando os dados recolhidos durante o mês de Fevereiro de 2016 e 

os dados desenvolvidos pelo Prof. Lobo de Carvalho durante o ano de 2004 

(Quadro 12; Anexo II), destaca-se imediatamente o aumento do número de 

estabelecimentos, de 68 para 81, o que representa um aumento de 19% na 

quantidade de lojas de rua existentes num periodo de 12 anos, não deixando 

margem para dúvidas no que diz respeito ao crescimento da Zona Monumental 

de Belém enquanto pólo turístico.  

 
25 Não foram contabilizados os estabelecimentos dentro do Centro Cultural de Belém, 

por ter sido considerado um conjunto comercial distinto.  
26 Aqui entendidos como agências bancárias, postos de correios, postos de turismo, 
postos medicos e postos da PSP. 
27 Nomeadamente lojas de artesanato, de bijuteria e acessórios, joalharias, papelarias, 

oculistas, galerias de arte, entre outras . 
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Este aumento é devido a certos sectores do comércio que têm 

demonstrado uma maior predominância na zona. O número de agências 

bancárias duplicou, existindo actualmente  oito agências deste tipo. O número 

de cafés e pastelarias também sofreu um aumento de quase 100%, com 6 lojas 

abertas em 2004 e 11 em 2016. A situação é ainda mais representativa no caso 

dos restaurantes, com 9 novos estabelecimentos destinados a este fim.  

Em oposição, é evidente a redução do número de estabelecimentos 

especializados de comércio a retalho: as duas lojas de móveis e colchoaria que 

antes existiam, bem como as duas casas de equipamento informático e de 

escritório  que ali se encontravam, foram encerradas e, no caso das lojas de 

móveis, substituídas por novas superfícies . 

Análise Comparativa do nº de estabelecimentos em 2004 e 2016 

Tipo de estabelecimento 2004 2016 Tipo de estabelecimento 2004 2016 

Administração local 1 1 Igreja 0 1 

Snack-Bar 1 0 Imobiliária 1 1 

Agência Bancária 4 8 Instituto de Beleza 0 1 

Agência de Viagens 1 0 Joalharia 0 1 

Artesanato 2 2 Mat. Const., Metais e Ferragens 1 0 

Artigos chineses 0 1 Material Óptico (Oculistas) 1 1 

Artigos Diversos Lar/Decoração 1 2 Mini-Mercados/Auto-Serviços 1 1 

Artigos 
Jardinagem/Flores/Plantas 

1 1 Móveis e Colchoaria (Interior) 2 0 

Artigos Vestuário Diverso (Misto) 1 0 ONG 0 1 

Bijuteria e Acessórios 0 2 Outros Est. Comidas Refeições 3 4 

Café/Pastelaria 6 11 Papelaria (Art. Escrit., Jornais) 1 1 

Cafetaria 2 1 Pensão (cat.ª **) 1 1 

Cervejaria 2 1 Posto de Correios 1 1 

Clinica Dentária 1 0 Posto de Turismo 1 1 

Equipam. Escritório e 
Informática 

2 0 Posto de venda 1 0 

Escritórios 2 1 Posto Médico 1 1 

Farmácias 1 1 Posto PSP 1 1 

Galeria de arte 0 1 Reparação Calçado e Art. Couro 1 0 

Garrafeira/Charcutaria 1 0 Restaurante 19 28 

Hostel 0 1 Sede de Instituição 1 1 

Hotel (catª ****) 1 1 Tabacaria 1 0 

Total de Estabelecimentos 69 81 

Quadro 12– Análise Comparativa do nº de estabelecimentos em 2004 e 2016 (Adaptado 

de Recenseamento Comercial de 2009)  
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Após um contacto com o Director da Unidade de Intervenção Territorial 

Ocidental da Camâra Municipal de Lisboa, o Arquitecto João Manuel Rosa de Sá 

Machado, observa-se que todas as actividades relacionadas com o licenciamento 

de programas de Urbanismo Comercial estão a cargo das Juntas de Freguesia de 

cada área, com apoio da correspondente Unidade de Intervenção Territorial, 

sendo que, actualmente existem algumas intervenções pontuais previstas para a 

Zona Monumental de Belém.  

O projecto de reestruturação da Rua Vieira Portuense é já um caso de 

sucesso. Desenvolvido com o apoio da Sociedade de Reabilitação Urbana 

Ocidental, é já um caso de sucesso por ter aberto portas à reorganização do 

comércio local. A definição das zonas para esplanadas associadas a cada  

restaurante permitiu criar nesta rua um ambiente muito agradável e procurado 

pelos turistas que frequentam a zona.  

Do mesmo modo, o plano em desenvolvimento para a Rua de Belém, no 

qual se prevê um alargamento das zonas de circulação pedonal - para criação de 

esplanadas - e uma limitação da circulação automóvel, ambiciona transformar a 

atmosfera que se sente na Rua dos Pastéis de Belém. O perfil da rua, que nos 

dias de hoje se caracteriza por dois passeios reduzidos, duas faixas para 

circulação automóvel, duas faixas de estacionamento e duas faixas para 

circulação dos transportes públicos, irá alterar -se, removendo uma das faixas de 

estacionamento e as duas faixas de circulação automóvel. A via irá ter um acesso 

condicionado e as viaturas particulares irão co-existir com as linhas do eléctrico, 

permitindo assim duplicar a largura dos passeios e facilitar a circulação dos 

turistas e visitantes. Nas palavras do Arquitecto Sá Machado, “sacrifica -se a 

circulação automóvel em benefício do espaço público e do peã o”. 

Está também em curso um procedimento para a instalação de um acesso 

para mobilidade condicionada na actual passagem subterrânea que une o Padrão 

dos Descobrimentos aos Jardins de Belém. Esta é um pequeno passo no combate 

à falta de acessos para mobilidade condicionada, consequência da existência da 

linha do comboio, que actua como uma barreira ao longo de toda a frente 

ribeirinha. 

A Zona Monumental de Belém é fortemente marcada ainda por outra 

barreira, a construção. Todo o edificado se encontra neste m omento já 
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consolidado, não existindo espaço para novas construções e novos 

estabelecimentos comerciais. Coloca-se, então, a questão: como é que se pode 

permitir novas actividades comerciais numa zona já consolidada? A resposta é 

evidente na proliferação das carrinhas e quiosques de venda ambulante, 

licenciadas pela Junta de Freguesia, e que são uma alternativa temporária para 

combater o esgotamento da capacidade de instalações. Também a dinâmica das 

feiras de comércio de qualidade, que decorrem semanal e me nsalmente nos 

Jardins em frente aos Jerónimos e até mesmo no interior do Centro Cultural de 

Belém, se destinam a satisfazer a procura dos turistas e moradores.  

É, assim, evidente que todas as acções desenvolvidas actualmente nesta 

área procuram, inevitavelmente, a satisfação do turista. Numa altura em que o 

turismo em Belém se torna mais exigente, com a necessidade de instalações 

sanitárias, de espaços de estada e de estabelecimentos de Restauração e 

Bebidas, é natural que o desenvolvimento do com ércio se insira neste contexto.  
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4.6. Urbanismo Comercial em Belém 

A zona de Belém é um exemplo evidente da preponderância dos museus 

e do sector cultural na estrutura urbana de uma cidade. Como foi possível 

observar nos capítulos anteriores, as infrastruturas culturais são um estímulo a 

novas vivências e potenciam  o desenvolvimento das áreas urbanas. Do mesmo 

modo, o sector do comércio enquanto função urbana pode atrair a população e 

determinar as funções que se estabelecem numa determinada área, sendo 

fundamental para a sustentabilidade das cidades pela sua função de integração 

social. 

Da análise realizada sobre o caso de estudo, é de notar a existência de 

uma tendência à especialização comercia l, com a existência de duas tipologias 

de estabelecimentos que prevalecem sobre as restantes – sector bancário e 

restauração. Consequentemente, a área em evidência caracteriza-se pela falta 

de diversidade de oferta, nomeadamente de estabelecimentos não 

especializados, como supermercados, e de estabelecimentos direccionados ao 

turísmo, tais como lojas de artesanato e souvenirs.  

Numa perspectiva do utilizador, existe uma grande lacuna no que diz 

respeito às vias pedonais, principalmente na Rua de Belém, na qual a circulação 

é dificultada pelos passeios estreitos e pelo elevado número de pessoas que não 

só neles circulam mas que também esperam a sua vez para entrar na reconhecida 

fábrica dos Pastéis de Belém. Do mesmo modo, as passagens de peões existentes 

encontram-se distribuídas de forma dispersa e dificultam a deslocação pedonal 

dos turístas.   

Simultaneamente, a oferta de estacionamento, em particular para os 

autocarros turísticos, é muito reduzida, resultando em estacionamento abusivo, 

muitas vezes em segunda fila. É ainda de notar a dificuldade de acesso dos 

Jardins de Belém às margens do rio, nomeadamente ao Padrão dos 

Descobrimentos e à Torre de Belém. Os visitantes vêem-se forçados a atravessar 

a única passagem subterrânea existente para aceder à frente ribeirinha, 

resultando num aglomerado de pessoas junto aos seus acessos.  

Assim, apesar do pólo monumental de Belém ser uma área consolidada  e 

reconhecida pelo seu valor cultural, é necessário estabilizar a vertente comercial 

e de circulações na área. É evidente, pelo aumento do número de 
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estabelecimentos na área nos últimos 12 anos, que o comércio é um sector ainda 

em crescimento que está, no entanto, a expandir -se sem uma estratégia definida. 

Os programas anteriormente definidos para a zona de Belém, tais como o 

Belém Redescoberta e o Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha têm 

em vista uma melhoria significativa das acessibilidades e da qualidade do espaço 

público, unificando a zona e assegurando a coerência entre os d iferentes 

equipamentos turísticos.  Ainda assim, nenhuma das propostas de intervenção 

para a zona prevê uma gestão globalizada dos estabelecimentos comerciais.  

No segundo capítulo desta dissertação, foram especificados os diferentes 

programas de urbanismo comercial realizados um pouco por todo o mundo. Dos 

conhecimentos adquiridos, determina-se que a responsabilização colectiva dos 

intervenientes na área é fundamental para que os estabelecimentos individuais 

beneficiem dos serviços conjuntos. Assim sendo, d eve existir um orgão de gestão 

que integre e considere as múltiplas funções de um centro urbano e desenvolva 

uma estratégia que fortaleça em todos os sectores a área de intervenção.   

O comércio de rua em Belém deve, então, procurar beneficiar de uma 

logística eficiente que se encontra, normalmente, associada a estruturas 

comerciais de maiores dimensões, que assegure a existência de serviços 

suplementares de interesse comum a uma área delimitada, como manutenção 

das ruas, passeios e fachadas, segurança no local, promoção de eventos e 

melhoria da imagem global do conjunto comercial e gestão da oferta  comercial. 

Estes serviços devem ser geridos por uma organização que deverá incluir figuras 

representantes de todas as entidades envolvidas, dos comerciantes à autarquia 

local, considerando também os residentes.  Esta unidade de gestão deverá ainda 

assegurar uma concorrência comercial equilibrada, através da definição de 

regras que definem a oferta na área.
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5. Conclusões 

O Urbanismo Comercial - área integradora das inúmeras funções 

comerciais de um centro urbano – promove, através de organizações 

empreendedoras que envolvem parcerias público-privadas, a renovação 

económica e social de uma determinada área comercial. 

Ao longo desta dissertação, analisaram-se alguns programas de 

Urbanismo Comercial desenvolvidos um pouco por todo o Mundo, e 

compreendeu-se que a revitalização dos centros históricos é possível mediante 

um envolvimento dos sectores público e privado e com os devidos apoios 

financeiros, sendo fundamental a figura do gestor de área comercial  que garanta 

a coordenação entre as diferentes entidades. As principais ameaças a um 

programa deste tipo são a insuficiência de financiamento e a baixa participação 

por parte dos comerciantes envolvidos, consequência da inevitável privatização 

dos serviços de gestão que surge associada a estas iniciativas. 

Em Portugal, a criação do PROCOM (e posteriormente do URBCOM), no 

final dos anos 90, procurou desenvolver, de um modo sustentável, a 

competitividade dos estabelecimentos comerciais, quer através da sua 

modernização como através da requalificação do espaço público. Este 

instrumento potenciou a valorização do comércio enquanto sector estratégico 

do urbanismo e da revitalização das zonas históricas. No entanto, a falta de 

adesão por parte dos comerciantes e a grande dependência de fundos públicos 

tornaram estes programas insustentáveis a longo prazo. 

Através desta dissertação, procurou-se analisar o caso de estudo de 

Belém, que apresenta características culturais, económicas e urbanas para o 

desenvolvimento de um projecto de Urbanismo Comercial. 

A Zona Monumental de Belém apresenta uma elevada concentração de 

equipamentos culturais que funcionam como âncora de atracção de turistas e 

visitantes. Enquanto conjunto cultural de grande valor, esta área seria valorizada 

pela sua definição enquanto distrito cultural, gerido de forma integrada afim de 

assegurar uma coordenação geral das funções e actividades, através do 

planeamento de eventos culturais e do desenvolvimento de estratégias de 

marketing. 
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Do mesmo modo, esta zona veria o seu potencial comercial beneficiado 

por uma estratégia de Urbanismo Comercial  que assegurasse a diversidade da 

oferta neste sector. Usada como caso de estudo, a zona de Belém foi objecto de 

uma análise comparativa da sua estrutura comercial entre 2004 e 2016, a partir 

da qual se observou uma clara especialização da oferta comercial no sector da 

restauração e bebidas, demonstrando uma excessiva especialização do comércio 

local orientado para os serviços de natureza turística. 

É, assim, fundamental considerar que a freguesia de Belém, apesar de ser 

um destino fortemente turístico, é também frequentada por habitantes da 

cidade de Lisboa que usufruem da área numa perspectiva de lazer. Como 

consequência, é necessário criar condições que proporcionem uma oferta de 

serviços e comércio equilibrada que sirva não só os turistas como também os 

visitantes, moradores e trabalhadores que se deslocam regularmente a Belém.  

A reorganização e revitalização do comércio de rua na área em análise é 

essencial para um desenvolvimento social e económico sustentável da zona. 

Outros exemplos emergentes em Lisboa apontam a gestão integrada de zonas 

comerciais – por vezes, por entidades privadas, como no caso da Eastbanc e da 

zona do Príncipe Real - como uma solução a adoptar. No caso de Belém entende-

se que uma gestão deste tipo aliada a um apoio por parte da Junta de Freguesia 

para a reestruturação do espaço público em benefício da circulação p edonal, 

iriam, indiscutivelmente, transformar as vivências neste centro histórico da 

cidade, criando uma nova imagem para a Zona Monumental de Bel ém.
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Anexo I – Elenco de estabelecimentos existentes na área de estudo em 2016 

Elenco de estabelecimentos existentes na área de estudo em 2016 

Nome do  Estabelecimento Ramo de Actividade Localização 

Junta de Freguesia de Belém Administração local Largo dos Jerónimos 

Banana Caffe Café/Pastelaria Largo dos Jerónimos 

Quiosque do Carmo Café/Pastelaria Praça Afonso Albuquerque 

CTT Correios de Portugal SA Posto de Correios Pr. Afonso Albuquerque, 16-18 

Casa da UCCLA Sede de Instituição Pr. Afonso Albuquerque, 2 

Cafetaria do Museu da Marinha Café/Pastelaria Pr. do Império (Museu Marinha) 

Ask me Lisboa Posto de Turismo Praça do Império 

Rui dos Pregos Restaurante Rua da Junqueira, 506-510 

A Chique de Belém Café/Pastelaria Rua da Junqueira, 524-532 

Óptica 2000 Material Óptico (Oculistas) Rua de Belém, 100-108 

Santander Totta Agência Bancária Rua de Belém, 101-105 

Restaurante Sagitário Restaurante Rua de Belém, 10-12 

Starbucks Café/Pastelaria Rua de Belém, 110-114 

Pastéis de Cerveja de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 11-17 

Honorato Restaurante Rua de Belém, 116-118 

Pão Pão Queijo Queijo Cafetaria Rua de Belém, 120-124 

Café Flor dos Jerónimos Cervejaria Rua de Belém, 126-128 

Banco BIC Agência Bancária Rua de Belém, 14-16 

Caixa Geral de Depósitos Agência Bancária Rua de Belém, 18-22 

26ª Esquadra de Belém Posto PSP Rua de Belém, 15 

Deustsche Bank Agência Bancária Rua de Belém, 24-26 

Pastelaria Nau de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 27-31 

Pensão Setubalense Pensão (cat.ª **) Rua de Belém, 28 

Restaurante Caseiro Restaurante Rua de Belém, 33-35 

Queijadas de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 3-9 

J&R Artesanato Artesanato Rua de Belém, 39-43 

Adega de Belém Restaurante Rua de Belém, 40-42 

Padaria Portuguesa Café/Pastelaria Rua de Belém, 44-46 

Missangas&Companhia Bijuteria e Acessórios Rua de Belém, 45-49 

Carbol / Lusomelt Escritórios Rua de Belém, 48-52 

Arcádia - casa do chocolate 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 53-55 

Millennium BCP Agência Bancária Rua de Belém, 54 

Novo Banco Agência Bancária Rua de Belém, 57-73 

Belém 2 a 8 Restaurante Rua de Belém, 2-8 

Famous Crows Hostel Hostel Rua de Belém, 70 

Nova Predial de Belém Imobiliária Rua de Belém, 74-78 
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Rest. Cervej. Os Jerónimos Restaurante Rua de Belém, 74-78 

Traço Livre Design 
Artigos Diversos 
Lar/Decoração 

Rua de Belém, 75 

Original Galeria de arte Rua de belém, 80-82 

Adamastor Restaurante Rua de Belém, 83-87 

Antiga Confeitaria de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 84-98 

Churrasqueira de Belém 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 85 

Farmácia dos Jerónimos Farmácia Rua de Belém, 89-93 

Xi Hu Restaurante Rua de Belém, 97-99 

Montepio Agência Bancária Rua dos Jerónimos, 14 

Banco BPI Agência Bancária Rua dos Jerónimos, 6 

Florista Jardim de Belém 
Artigos 
Jardinagem/Flores/Plantas 

Rua dos Jerónimos, 6 A 

Jerónimo 8 Hotel (catª ****) Rua dos Jerónimos 8-10 

MacDonald's 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

R. V. Port., 86-92 / Tv. Praça, 2-14 

Floresta de Belém Restaurante R. V. Port.e, 2-4 / Pr. Af. Albq. 1 A 

Restaurante Rota do Infante Restaurante Rua Vieira Portuense, 10-14 

O Caniço Restaurante Rua Vieira Portuense, 30-32 

Loja do Artesanto Artesanato Rua Vieira Portuense, 34 A 

O Rolhas Restaurante Típico Restaurante Rua Vieira Portuense, 42 

Restaurante Montenegro Restaurante Rua Vieira Portuense, 44 

Cais de Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 64 

Restaurante O Carvoeiro Restaurante Rua Vieira Portuense, 66-68 

Bem Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 72-74 

Dina Restaurante Rua Vieira Portuense, 78-80 

Quiosque da Rosa 
Papelaria (Art. Escrit., 
Jornais) 

Travessa da Praça 

Clinica Cruz Branca Posto Médico Travessa das Linheiras 

Nice House Artigos chineses Rua de Belém, 19-25 

Ale-hop 
Artigos Diversos 
Lar/Decoração 

Rua de Belém, 72 

Miss Prata Bijuteria e Acessórios Rua de Belém, 77 

Jeronymo Café/Pastelaria Rua de Belém, 34-38 

Ermida Nossa Senhora da Conceição Igreja Travessa Marta Pinto, 21 

Anabela Pexita  Instituto de Beleza Rua dos Jerónimos, 16A 

Alexandra Corte-Real Joalharia Joalharia Travessa Marta Pinto, 14 

Lugar dos Jerónimo 
Mini-Mercados/Auto-
Serviços 

Rua dos Jerónimos, 16B 

Traz+1 Restaurante Rua dos Jerónimos, 14D 

Taste & Bites Restaurante Rua dos Jerónimos, 14C 

CHRIS - Centro de História Cont. e Rel. 
Int. 

ONG Rua Vieira Portuense, 24 
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Santini 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Pr. Afº Albuquerque (Dentro Museu 
Coches) 

Mr. Wrap Restaurante Largo dos Jerónimos, 4 

Wine Guest Restaurante Largo dos Jerónimos, 6 

Enoteca de Belém Restaurante Travessa Marta Pinto, 10-12 

Turista de Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 36-38 

Ver Lisboa Restaurante Rua Vieira Portuense, 80-82   

Sabores de Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 16-18 

Belém Palácio Restaurante Rua da Junqueira, 514 

Samurai Restaurante Rua da Junqueira, 502-504 
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Anexo II – Comparação entre os estabelecimentos existentes em 2004 e 2016 

2004 2016 

Nome do Estabelecimento Ramo de Actividade Localização 
Nome do  

Estabelecimento 
Ramo de Actividade Localização Estado 

Junta de Freguesia de Belém Administração local Largo dos Jerónimos Junta de Freguesia de Belém Administração local Largo dos Jerónimos Aberto 

Carristour (Quiosque) Posto de venda Largo dos Jerónimos Banana Caffe Café/Pastelaria Largo dos Jerónimos Substituído 

Aida Aug. Meireles Marques Tabacaria 
Pr. Afº Albuquerque (Frt. 
Coches) 

Quiosque do Carmo Café/Pastelaria Praça Afonso Albuquerque Substituído 

Cafetaria Lince Cafetaria 
Pr. Afº Albuquerque (Frt. 
Coches) 

      Não Substituído/Fechado 

Cafetaria Lince (II) Restaurante 
Pr. Afº Albuquerque (Frt. 
Coches) 

      Não Substituído/Fechado 

CTT Correios de Portugal SA Posto de Correios 
Pr. Afonso Albuquerque, 16-
18 

CTT Correios de Portugal SA Posto de Correios 
Pr. Afonso Albuquerque, 16-
18 

Aberto 

Casa da UCCLA Sede de Instituição Pr. Afonso Albuquerque, 2 Casa da UCCLA Sede de Instituição Pr. Afonso Albuquerque, 2 Aberto 

Cafetaria Astrolábio Café/Pastelaria 
Pr. do Império (Museu 
Marinha) 

Cafetaria do Museu da 
Marinha 

Café/Pastelaria 
Pr. do Império (Museu 
Marinha) 

Substituído 

Lisboa Card Posto de Turismo Praça do Império Ask me Lisboa Posto de Turismo Praça do Império Substituído 

Rota dos Mares Cervejaria Rua da Junqueira, 506-510 Rui dos Pregos Restaurante Rua da Junqueira, 506-510 Substituído 

A Chique de Belém Café/Pastelaria Rua da Junqueira, 524-532 A Chique de Belém Café/Pastelaria Rua da Junqueira, 524-532 Aberto 

Óptica 2000 Material Óptico (Oculistas) Rua de Belém, 100-108 Óptica 2000 Material Óptico (Oculistas) Rua de Belém, 100-108 Aberto 

Mantas & Filhos, Lda. 
Artigos Vestuário Diverso 
(Misto) 

Rua de Belém, 101-105 Santander Totta Agência Bancária Rua de Belém, 101-105 Substituído 

Restaurante Sagitário Restaurante Rua de Belém, 10-12 Restaurante Sagitário Restaurante Rua de Belém, 10-12 Aberto 

Rest. Cervej. Rosa dos Mares Restaurante Rua de Belém, 110-114 Starbucks Café/Pastelaria Rua de Belém, 110-114 Substituído 

Pastéis de Cerveja de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 11-17 Pastéis de Cerveja de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 11-17 Aberto 

Rosa D'Ouro Garrafeira/Charcutaria Rua de Belém, 116-118 Honorato Restaurante Rua de Belém, 116-118 Substituído 

Clinica Medicina Dentária Clinica Dentária Rua de Belém, 116-118       Não Substituído/Fechado 

Pão Pão Queijo Queijo Cafetaria Rua de Belém, 120-124 Pão Pão Queijo Queijo Cafetaria Rua de Belém, 120-124 Aberto 

Café Flor dos Jerónimos Cervejaria Rua de Belém, 126-128 Café Flor dos Jerónimos Cervejaria Rua de Belém, 126-128 Aberto 

Gabinete de Contabilidade Escritórios Rua de Belém, 14-16 Banco BIC Agência Bancária Rua de Belém, 14-16 Substituído 

Colchoaria Cordeiro, Lda. 
Mini-Mercados/Auto-
Serviços 

Rua de Belém, 19-25 Caixa Geral de Depósitos Agência Bancária Rua de Belém, 18-22 Substituído 

26ª Esquadra de Belém Posto PSP Rua de Belém, 2-4 26ª Esquadra de Belém Posto PSP Rua de Belém, 15 Aberto 

Afta Informática e Sistemas 
Equipam. Escritório e 
Informática 

Rua de Belém, 24-26       Não Substituído/Fechado 
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Nome do Estabelecimento Ramo de Actividade Localização 
Nome do  

Estabelecimento 
Ramo de Actividade Localização Estado 

Caixa Geral de Depósitos Agência Bancária Rua de Belém, 24-38 Deustsche Bank Agência Bancária Rua de Belém, 24-26 Substituído 

Pastelaria Nau de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 27-31 Pastelaria Nau de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 27-31 Aberto 

Pensão Setubalense Pensão (cat.ª **) Rua de Belém, 28 Pensão Setubalense Pensão (cat.ª **) Rua de Belém, 28 Aberto 

Restaurante Caseiro Restaurante Rua de Belém, 33-35 Restaurante Caseiro Restaurante Rua de Belém, 33-35 Aberto 

Queijadas de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 3-9 Queijadas de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 3-9 Aberto 

Espaço Camões 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 39-41 J&R Artesanato Artesanato Rua de Belém, 39-43 Substituído 

Adega de Belém Restaurante Rua de Belém, 40-42 Adega de Belém Restaurante Rua de Belém, 40-42 Aberto 

Luís Gomes Barroso 
Reparação Calçado e Art. 
Couro 

Rua de Belém, 44-46 Padaria Portuguesa Café/Pastelaria Rua de Belém, 44-46 Substituído 

Silva&Silveira, Lda. 
Mat. Const., Metais e 
Ferragens 

Rua de Belém, 45-49 Missangas&Companhia Bijuteria e Acessórios Rua de Belém, 45-49 Substituído 

Carbol / Lusomelt Escritórios Rua de Belém, 48-52 Carbol / Lusomelt Escritórios Rua de Belém, 48-52 Aberto 

Viagens Marsans Agência de Viagens Rua de Belém, 51-55 Arcádia - casa do chocolate 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 53-55 Substituído 

Millennium BCP Agência Bancária Rua de Belém, 54 Millennium BCP Agência Bancária Rua de Belém, 54 Aberto 

Banco Espírito Santo Agência Bancária Rua de Belém, 57-73 Novo Banco Agência Bancária Rua de Belém, 57-73 Substituído 

R. Cervj. Afonso de 
Albuquerque 

Restaurante Rua de Belém, 6-8 Belém 2 a 8 Restaurante Rua de Belém, 2-8 Substituído 

Móveis Cordeiro 
Móveis e Colchoaria 
(Interior) 

Rua de Belém, 70 Famous Crows Hostel Hostel Rua de Belém, 70 Substituído 

Nova Predial de Belém Imobiliária Rua de Belém, 74-78 Nova Predial de Belém Imobiliária Rua de Belém, 74-78 Aberto 

Rest. Cervej. Os Jerónimos Restaurante Rua de Belém, 74-78 Rest. Cervej. Os Jerónimos Restaurante Rua de Belém, 74-78 Aberto 

Bytes a mais 'online' 
Equipam. Escritório e 
Informática 

Rua de Belém, 74-78       Não Substituído/Fechado 

Traço Livre Design 
Artigos Diversos 
Lar/Decoração 

Rua de Belém, 75-79 Traço Livre Design 
Artigos Diversos 
Lar/Decoração 

Rua de Belém, 75 Aberto 

Móveis Cordeiro 
Móveis e Colchoaria 
(Interior) 

Rua de Belém, 80-82 Original Galeria de arte Rua de belém, 80-82 Substituído 

Adamastor Restaurante Rua de Belém, 83-87 Adamastor Restaurante Rua de Belém, 83-87 Aberto 

Antiga Confeitaria de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 84-98 Antiga Confeitaria de Belém Café/Pastelaria Rua de Belém, 84-98 Aberto 

Churrasqueira de Belém 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 85 Churrasqueira de Belém 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua de Belém, 85 Aberto 

Arias Artesanato Artesanato Rua de Belém, 89-93 Farmácia dos Jerónimos Farmácia Rua de Belém, 89-93 Substituído 

Xi Hu Restaurante (Chinês) Rua de Belém, 97-99 Xi Hu Restaurante Rua de Belém, 97-99 Aberto 
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Restaurante São Jerónimo Restaurante Rua dos Jerónimos, 12       Não Substituído/Fechado 

Nome do Estabelecimento Ramo de Actividade Localização 
Nome do  

Estabelecimento 
Ramo de Actividade Localização Estado 

Farmácia Remísio Farmácias Rua dos Jerónimos, 14 C Montepio Agência Bancária Rua dos Jerónimos, 14 Substituído 

Banco BPI Agência Bancária Rua dos Jerónimos, 6 Banco BPI Agência Bancária Rua dos Jerónimos, 6 Aberto 

Florista Jardim de Belém Artigos Jardinagem/Flores Rua dos Jerónimos, 6 A Florista Jardim de Belém Artigos Jardinagem/Flores Rua dos Jerónimos, 6 A Aberto 

Nanurso Snack-Bar Rua dos Jerónimos, 6 B       Não Substituído/Fechado 

Hotel da Torre Hotel (catª ***) Rua dos Jerónimos, 8 Jerónimo 8 Hotel (catª ****) Rua dos Jerónimos 8-10 Substituído 

O Fogareiro Restaurante Rua dos Jerónimos, 8 A       Não Substituído/Fechado 

MacDonald's 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

Rua V. Port., 86-92 / Tv. 
Praça, 2-14 

MacDonald's 
Outros Est. Comidas 
Refeições 

R. V. Port., 86-92 / Tv. Praça, 
2-14 

Aberto 

Floresta de Belém Restaurante 
Rua V. Port.e, 2-4 / Pr. Af. 
Albq. 1 A 

Floresta de Belém Restaurante 
R. V. Port.e, 2-4 / Pr. Af. 
Albq. 1 A 

Aberto 

Restaurante Rota do Infante Restaurante Rua Vieira Portuense, 10-14 Restaurante Rota do Infante Restaurante Rua Vieira Portuense, 10-14 Aberto 

O Caniço Restaurante Rua Vieira Portuense, 30-32 O Caniço Restaurante Rua Vieira Portuense, 30-32 Aberto 

Loja do Artesanto Artesanato Rua Vieira Portuense, 34 A Loja do Artesanto Artesanato Rua Vieira Portuense, 34 A Aberto 

O Rolhas Restaurante Típico Restaurante Rua Vieira Portuense, 42 O Rolhas Restaurante Típico Restaurante Rua Vieira Portuense, 42 Aberto 

Restaurante Montenegro Restaurante Rua Vieira Portuense, 44 Restaurante Montenegro Restaurante Rua Vieira Portuense, 44 Aberto 

Cais de Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 64 Cais de Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 64 Aberto 

Restaurante O Carvoeiro Restaurante Rua Vieira Portuense, 66-68 Restaurante O Carvoeiro Restaurante Rua Vieira Portuense, 66-68 Aberto 

Bem Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 72-74 Bem Belém Restaurante Rua Vieira Portuense, 72-74 Aberto 

Picanha Restaurante Rua Vieira Portuense, 78 Dina Restaurante Rua Vieira Portuense, 78-80 Substituído 

Quiosque da Rosa 
Papelaria (Art. Escrit., 
Jornais) 

Travessa da Praça Quiosque da Rosa 
Papelaria (Art. Escrit., 
Jornais) 

Travessa da Praça Aberto 

Clinica Cruz Branca Posto Médico Travessa das Linheiras Clinica Cruz Branca Posto Médico Travessa das Linheiras Aberto 
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Anexo III –  Plano Geral de Intervenções para a Frente Ribeirinha de Lisboa_Zona Monumental de Lisboa 
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Anexo IV – Número de Estabelecimentos de Comércio a Retalho em Lisboa em 2004 
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Anexo V –  Número de Estabelecimentos de Comércio a Retalho em Lisboa em 2009 


