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Resumo 

Esta dissertação investiga o impacto do fenómeno do alojamento local na cidade de Lisboa, 

nomeadamente a sua influência no processo de reabilitação urbana. O turismo em Lisboa cresceu de 

forma muito significativa nos últimos dez anos e, associado a este crescimento, ocorreu um processo de 

diversificação da oferta turística. O alojamento local é uma das novas tipologias que surge neste contexto 

de crescimento e diversificação.  

Esta tipologia consiste no arrendamento de curta duração de habitações para fins turísticos. É 

uma oferta que assenta em plataformas online, que permitem o anúncio, contacto e pagamento de uma 

forma rápida, fácil e segura. Na cidade surge sobretudo em bairros residenciais centrais, que conhecem 

grande procura por parte dos turistas. Lisboa assistiu a um crescimento exponencial do número de 

unidades de alojamento local impulsionado por diversos fatores – relacionados com a procura e com a 

oferta - e acredita-se que este fenómeno tem impactos reais na cidade, nomeadamente na reabilitação 

urbana. Por isso, investiga-se a contribuição do alojamento local para o processo de regeneração do 

degradado centro histórico de Lisboa, elegendo como área de estudo a freguesia de Santa Maria Maior.  

Concluiu-se que o alojamento local tem um contributo importante e positivo para a reabilitação 

urbana em Lisboa, incrementando direta e indiretamente o número de intervenções nos edifícios e 

frações do centro histórico da cidade. As intervenções induzidas pelo alojamento local são muito 

diversas visto que estão dependentes de um sistema complexo de fatores e não apenas da sua localização.  

Palavras-chave: alojamento local; reabilitação urbana; turismo; centro histórico; Lisboa; 
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Abstract 

 

This dissertation investigates the impact of short-term rentals in Lisbon, mainly its influence on 

urban rehabilitation process. Tourism in Lisbon has grown very significantly in the last ten years and, 

associated with this growth, there was a diversification process of the tourist supply. The short-term 

rentals are one of the new typologies that emerge in this growth and diversification context. 

This typology consists in a short-period home renting for touristic means. It is an offer that relies 

on online platforms for announcement, contact and payment in a quick, easy and secure way, emerging 

mainly in central residential neighborhoods, which have great touristic demand. Lisbon has seen an 

exponential growth in the number of touristic apartments impelled by diverse factors – related both to 

the demand and the supply. It is believed that this phenomena has real impacts in the city, namely on 

urban rehabilitation. Therefore, the thesis investigates the contribute of short-term rentals for the 

regeneration of the degraded historical center of Lisbon, electing the parish of Santa Maria Maior as the 

study area.  

Conclusions show that short-period rentals have a positive and significant contribution to urban 

rehabilitation in Lisbon, directly and indirectly increasing the number of interventions in buildings and 

apartments of the historical center. The interventions induced by short-term rentals have a great 

diversity, as they are dependent on a complex system of factors and not just their location.  

Keywords: short-term rental; urban rehabilitation; tourism; historical center; Lisbon; 
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I. Introdução 

 

O turismo em Lisboa cresceu de forma muito significativa nos últimos dez anos. Desde 2004 

que o sector cresce continuamente1, com uma taxa de crescimento anual média de 4,7%2. Em 2004 o 

número de dormidas na região de Lisboa foi de cerca de 7 milhões e em 2014 este número já tinha 

crescido para 11,5 milhões. Estes números são confirmados pelas chegadas de passageiros ao aeroporto 

de Lisboa: houve um acréscimo de 42% entre 2004 e 20143. O crescimento do turismo foi excecional do 

ano de 2013 para 2014, em que houve um crescimento de 14,8% nas dormidas, tendo o primeiro 

semestre de 2013 registado o maior aumento relativo do número de dormidas totais na hotelaria da 

Europa (Turismo de Lisboa, 2015).  

As razões deste aumento são variadas e nem todas poderão ser facilmente identificadas. Uma 

das causas para o aumento do turismo em Lisboa foi o aumento da notoriedade da cidade, graças a uma 

série de prémios e nomeações importantes na área: em 2009, Melhor Destino na Europa (World Travel 

Awards), Melhor Destino na Europa de City-Break (WTA) e Melhor Destino de Cruzeiros (WTA); em 

2010, Melhor Destino na Europa de City-Break (WTA); em 2013, de novo Melhor Destino na Europa de 

City-Break (WTA); em 2014, Melhor Destino de Cruzeiros (WTA); entre outros prémios e nomeações. 

Além disso, Lisboa é recorrentemente tema de publicações nos mais importantes jornais de turismo e 

viagens. Estes prémios e publicações tornaram a cidade de Lisboa numa das cidades do momento, 

atraindo um número de turistas que cresce de ano para ano. 

Outro facto muito importante para o incremento do turismo em Lisboa foi o aumento do número 

de ligações aéreas, principalmente das companhias low-cost (LCC). “O impacto das companhias LCC no 

mercado europeu foi efetivamente muito significativo e responsável pelo crescimento do tráfego 

verificado nos últimos 10 anos” (Instituto Nacional de Aviação Civil, 2012, p. 11). Em 2014 houve mais 

16 destinos diretos do que em 2013, aumentando o número para 122 destinos. O aumento do número de 

destinos consubstanciou-se num aumento de passageiros de 13,7% em relação a 20134. Os voos low-cost 

têm uma importância grande, uma vez que foram responsáveis por 16,6% dos passageiros que passaram 

pelo aeroporto de Lisboa em 20135. 

Associado a este crescimento da procura houve um aumento e diversificação da oferta hoteleira. 

Na última década registou-se um crescimento significativo do número de quartos, aumentando 20% 

entre 2005 e 2014. Só no ano de 2015 surgiram 20 hotéis e cerca de 1600 quartos na cidade de Lisboa 

(Turismo de Lisboa, 2015). A par deste aumento da oferta turística houve também um processo de 

enriquecimento e diversificação dos produtos turísticos a vários níveis: surgimento de unidades 

hoteleiras diversificadas (boutique, como o Lx Boutique Hotel, ou temáticos, como o Hotel Fenix Music), 

aposta em eventos internacionais de excelência (final da Liga dos Campeões em 2014 ou Volvo Ocean 

                                                           
1 Com exceção para os anos 2008 e 2009, período que correspondeu a uma retração do turismo mundial associada 
à crise financeira global. 
2 Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
3 ibid 
4 Fonte: INE 
5 Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 
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Race) e reabilitação de pontos-chave na cidade, como a reabilitação do Terreiro do Paço, a acessibilidade 

ao castelo de S. Jorge e a renovação da Ribeira das Naus. 

Neste cenário de crescimento e diversificação turística, uma das novas ofertas que surge no 

panorama do turismo lisboeta é o alojamento local. Esta tipologia turística consiste no arrendamento de 

curta duração de habitações para fins turísticos. É uma oferta que assenta em plataformas online – como 

o Airbnb (www.airbnb.com), o Homeway (www.homeaway.pt) ou o Booking (www.booking.com) – que 

permitem o anúncio, contacto e pagamento de uma forma rápida e fácil. Na cidade surge sobretudo em 

bairros residenciais do centro, que apresentam características mais apelativas para os turistas. É um 

tipo de alojamento informal, quer no sentido em que se desenvolve em habitações tradicionais, podendo 

haver casos em que os moradores permanecem na casa ou que diferentes quartos são arrendados a 

diferentes grupos, quer no sentido em que é uma oferta que se encontra à margem da indústria hoteleira 

tradicional e se distancia das práticas estabelecidas. 

O alojamento local inclui diferentes tipos de alojamento - apartamento turístico, guest-house ou 

hostel. Os apartamentos turísticos consistem em apartamentos ou moradias residenciais tradicionais 

arrendados em curta duração na sua totalidade. Como referido, podem ser ou não usadas como 

habitação principal (há quem arrende a casa quando está em férias). As guest-house funcionam como 

um estabelecimento de hospedagem em que a unidade base é o quarto, podendo, ou não, oferecer 

serviços comuns, como refeições. Os hostels são estabelecimentos de hospedagem em que a unidade 

base é a camarata, arrendando, por isso, camas e não quartos. Estas diferentes vertentes do alojamento 

local não são estanques, dada a informalidade do setor, acontecendo que o mesmo alojamento possa ser 

anunciado no Airbnb para ser arrendado ao quarto e na sua totalidade. 

 São estas diferentes tipologias que tornam o alojamento local numa realidade muito diversa, 

capaz de atrair diferentes tipos de clientes. Face à hotelaria tradicional, tem como principais vantagens 

permitir uma maior flexibilidade, graças às suas características de habitação tradicional, que 

possibilitam, por exemplo, acomodar grupos muito diversos nos vários quartos e cozinhar (JLL, 2015), 

ter um preço mais baixo, uma vez que não é taxada nem regulada da mesma forma (Nicole Braun & 

Schäfer, 2016), e permitir uma experiência mais próxima de um residente da cidade para onde se viaja, 

ou uma experiência aparentemente mais “autêntica” 6 , uma vez que se inscreve nas dinâmicas 

quotidianas dos bairros e habitantes das cidades (Stors & Kagermeier, 2015b). 

 Este tipo de alojamento, não sendo propriamente uma realidade nova, tornou-se nos últimos 

anos um fenómeno de grande importância. Primeiro em países como EUA, Alemanha, Inglaterra ou 

Espanha, nomeadamente nas cidades de turismo mundial, e mais tarde, principalmente a partir de 2014, 

em Portugal. A proliferação do alojamento local está muito ligada à ideia de consumo colaborativo 

(collaborative consumption) (Botsman & Rogers, 2010) ou economia de partilha (sharing economy) 

(Belk, 2014; Zervas, Proserpio, & Byers, 2014). Este tipo de consumo refere-se ao que é realizado numa 

base de partilha pessoa-a-pessoa (peer-to-peer) de acesso a bens ou serviços. O consumo colaborativo 

                                                           
6 Como veremos adiante, a autenticidade da experiência turística e a proximidade ao quotidiano do lugar que 
visitam é um valor muito procurado pelos turistas. 
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pode tomar várias formas, em diversos ramos de atividade, mas está definitivamente ligado às 

tecnologias de informação, permitindo fazer a ligação entre pessoas que desejam comercializar bens e 

serviços, e pessoas que desejam adquirir esses bens e serviços. No ramo dos alojamentos turísticos, este 

tipo de consumo é posto em prática por plataformas já referidas, como o Airbnb, Homeaway ou 

Booking. A existência deste tipo de plataformas levou a que o processo de arrendamento de curta 

duração se tornasse fácil, rápido e seguro quer para os proprietários quer para os clientes, motivando 

um crescimento exponencial deste tipo de alojamento. Neste processo, o Airbnb, que será a plataforma 

estudada em mais detalhe neste trabalho, teve um papel fundamental, uma vez que preconizou a nova 

forma de anunciar e arrendar apartamentos turísticos online.  

Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito do turismo na transformação da cidade, 

nomeadamente o impacto que o alojamento local tem na reabilitação urbana do centro histórico de 

Lisboa. Pretende-se, concretamente, compreender a extensão (aspeto quantitativo) e intensidade 

(aspeto qualitativo) das intervenções de reabilitação induzidas pelo alojamento local. A extensão refere-

se à distribuição das intervenções na cidade, possibilitando perceber se, de facto, o alojamento local é 

motor para a reabilitação e fazer a caracterização do edificado que é transformado em apartamento 

turístico. A intensidade refere-se ao tipo de intervenção realizada. Pretende-se caracterizar as 

intervenções realizadas – não fazer uma avaliação das mesmas – com o intuito de perceber se a 

reabilitação feita corresponde a um processo que realmente capacita os edifícios para o futuro.  

Os investigadores de estudos urbanos e turísticos são unânimes em admitir que o turismo 

provoca impactos7 nos locais em que se desenvolve (Edwards, Griffin, & Hayllar, 2008; Mathieson & 

Wall, 1982; Page & Hall, 2003). De facto, é uma atividade que traz muitos benefícios mas também 

problemas e situações de tensão às cidades. A identificação e medição desses impactos é uma tarefa com 

um elevado grau de dificuldade devido à complexidade dos sistemas urbanos, mas tem uma grande 

importância para que se possam definir linhas de ação e estratégias para lidar com este fenómeno. Deste 

modo, é muitas vezes importante restringir o objeto de estudo, para que se possam controlar mas 

facilmente as variáveis em causa. 

Se é sabido que o turismo urbano provoca impactos inevitáveis nos locais onde se desenvolve, 

sobre o alojamento local, que é uma forma turística relativamente recente, existe ainda um 

conhecimento escasso. No entanto, é legítimo considerar que este tipo de alojamento pode amplificar os 

impactos já conhecidos do turismo urbano, uma vez que tem uma presença muito forte nos bairros 

históricos – é um dos atributos mais valorizados no alojamento local. Neste sentido, é importante 

estudar os efeitos deste tipo de alojamento nos bairros do centro histórico de Lisboa, áreas urbanas de 

elevada sensibilidade, para se perceber que ameaças e desafios colocam. 

Com objetivo de balizar a investigação, foi definida uma área de estudo limitada na cidade de 

Lisboa: a freguesia de Santa Maria Maior. Esta engloba a maior parte do casco histórico lisboeta que, 

sendo uma área de grande importância histórica e cultural, é aquela que conhece maior procura 

                                                           
7 Estes impactos serão abordados em detalhe na parte II: Enquadramento teórico 
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turística. Inclui os bairros históricos mais importantes da cidade de Lisboa – Alfama, Castelo, Mouraria, 

Baixa e Chiado – que têm em comum a sua relevância histórica para a cidade mas realidade económicas, 

sociais e culturais muito diferentes. Além disso, são das áreas com uma maior concentração de unidades 

de alojamento local em Lisboa, abarcando 1347 dos cerca de 4500 alojamentos locais registados. 

Levantam-se então duas questões de investigação fundamentais: 

Tem o alojamento local um contributo real para a reabilitação urbana? 

Esta primeira pergunta aborda a contribuição do alojamento local para a reabilitação da cidade 

de um aspeto quantitativo. Está relacionada com a já apresentada extensão das intervenções de 

reabilitação induzidas pelo alojamento local. A extensão das intervenções analisa-se em duas vertentes 

distintas: por um lado, na escala urbana, investigando a quantidade de alojamentos turísticos que foram 

alvo de intervenções físicas, o que permite perceber em termos estatísticos a proporção de alojamentos 

e edifícios que tiveram obras; por outro lado, remete para as características dos alojamentos/edifícios 

reabilitados. Aspetos como a tipologia turística, a utilização prévia, a percentagem de alojamentos 

turísticos no edifício, a utilização simultânea como habitação principal ou o estado de conservação, 

devem ser conhecidos, para se perceber exatamente o impacto do alojamento local na freguesia de Santa 

Maria Maior.  

Quais as características das intervenções de reabilitação induzidas pelo alojamento local?  

Além da análise quantitativa do alojamento local, importa fazer uma análise qualitativa. 

Procura-se caracterizar o tipo de intervenções no edificado e as obras associadas a esta oferta turística, 

de acordo com parâmetros como a intensidade, a duração e o apoio técnico prestado, apresentando a 

grande diversidade de métodos e abordagens à mesma questão.  

Esta tarefa tem especial importância tendo em conta que os alojamentos locais que se situam no 

casco histórico de Lisboa estão, na esmagadora maioria, instalados em edifícios de grande valor histórico 

e arquitetónico. Uma vez que a reabilitação é sempre um equilíbrio entre conservar o passado e preparar 

para o futuro, é relevante esta caracterização das intervenções realizadas, como forma de avaliar o 

trabalho que está a ser realizado.  

Para responder às perguntas de investigação recorreu-se a dois instrumentos de estudo: 

inquérito aos titulares de alojamentos locais (AL) na freguesia de Santa Maria Maior e seleção de quatro 

casos de estudo de intervenções representativas da diversidade do setor. 

A dissertação está dividida em quatro partes: I. Introdução, II. Enquadramento teórico, III. 

Investigação e IV. Conclusões. 

No enquadramento teórico procura investigar os principais temas relevantes para o trabalho 

realizado. Para identificar o impacto do alojamento local em Lisboa é necessário, em primeiro lugar, 

conhecer aprofundadamente o turismo urbano e os seus efeitos na cidade. Assim, este estudo começa 

por estabelecer o estado da arte, no primeiro capítulo. Faz-se uma revisão da literatura que já foi 
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produzida acerca destes temas, enquadrando teoricamente o turismo urbano e a relação turismo-cidade. 

Começa-se por apresentar as razões pelas quais as cidades se tornaram num importante destino de 

turismo, mostrando de seguida o sistema de relações que se estabelece entre o turismo e a cidade. 

Posteriormente, ainda na revisão da literatura, analisam-se os impactos do turismo urbano já descritos. 

Esta análise estará dividida em três categorias: os impactos económicos, os impactos socioculturais e os 

impactos físicos. Através deste estudo, pode-se prever os efeitos que a proliferação das unidades de 

alojamento local terá em Lisboa. Feito este enquadramento, apresenta-se as principais lacunas da 

literatura da área, mostrando a relevância do estudo aqui empreendido. 

 Um segundo capítulo dentro do enquadramento teórico é dedicado ao estudo do fenómeno do 

alojamento local. Sendo este o tema principal desta investigação, é importante conhecer esta realidade, 

principalmente no contexto da cidade de Lisboa. Descreve-se, portanto, quais são as características que 

definem este tipo de alojamento e quais os fatores - quer do lado da procura quer do lado da oferta - que 

levaram à proliferação desta oferta. Também se põem em destaque os problemas e tensões que as 

unidades de alojamento local levantam. 

 O enquadramento teórico termina com um capítulo dedicado à Reabilitação urbana, onde se 

discutem os conceitos e a doutrina associada à intervenção no património construído e apresenta a sua 

evolução, com especial atençã0 à cidade de Lisboa.  

 Na terceira parte da dissertação – Investigação – encontra-se o estudo desenvolvido, através das 

duas ferramentas de investigação (inquérito e casos de estudo), com vista a aprofunda o conhecimento 

do impacto do alojamento local em Lisboa.  

Um primeiro capítulo será dedicado à apresentação da metodologia de investigação. 

Depois, faz-se a Caracterização da área de estudo: Santa Maria Maior. Serve este momento 

não só para apresentar a área de investigação escolhida, quer do ponto de vista socioeconómico, quer do 

ponto de vista do parque edificado, mas também para apresentar a realidade do alojamento local nesta 

área de Lisboa. A escolha da área de estudo assenta em várias razões, motivadas pelo objeto de estudo e 

pelas suas próprias características: desde logo, a grande densidade de alojamento locais, motivada não 

só pelo facto de ser um dos lugares com maior procura turística na cidade mas também pela escassez de 

oferta hoteleira; depois, devido ao facto de ter um elevado número de edifícios vagos, devolutos e em 

más condições de conservação, que consistem numa matéria-prima favorável à reabilitação; e, por 

último, apesar de ser uma única freguesia, apresenta realidades urbanas e arquitetónicas muito diversas, 

que, como se pretende mostrar neste trabalho, vão requerer abordagens diferentes. 

 O último capítulo desta parte constitui o bloco de apresentação dos resultados e análise dos 

mesmos, com vista a encontrar algumas conclusões que descrevam a realidade do alojamento local em 

Lisboa. Assim, apresenta-se primeiro os resultados obtidos através do inquérito, analisando a sua 

relevância e significado, para depois se expor os casos de estudo, com recurso a fichas síntese da 

informação relevante acerca de cada caso.  
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Por último, há um capítulo de conclusões, em que se procura responder às duas questões que 

conduzem toda a investigação: Tem o alojamento local um contributo real para a reabilitação urbana? 

Quais as características das intervenções de reabilitação induzidas pelo alojamento local? Procura-se 

também propor caminhos a percorrer no que toca à gestão e regulamentação do alojamento local em 

Lisboa. 

 

II. Enquadramento teórico 

  

Neste primeiro capítulo apresenta-se a literatura fundamental para a investigação que se 

pretende realizar acerca do impacto do alojamento local na reabilitação urbana. Neste sentido, faz-se 

um enquadramento da evolução do turismo urbano e mostram-se os principais impactos que esta 

atividade representa para os centros urbanos, de acordo com os contributos que ao longo do tempo 

foram sendo dados por variados autores. 

 Este capítulo procura também mostrar a relevância do tema estudado visto que, como veremos, 

o problema em debate nesta dissertação constitui uma lacuna na investigação sobre o turismo urbano. 

Isto deve-se não só ao facto de o alojamento local ser um fenómeno muito recente mas também pela 

abordagem escolhida nesta investigação, que se foca sobretudo nos impactos físicos do turismo urbano, 

procurando avaliar o papel do alojamento local na regeneração urbana. 

 

II.1. Turismo e a cidade 

 

II.1.1. Origem do turismo urbano 

Desde sempre que os povos realizaram viagens de recreação, de estudo, de negócios ou religiosas. 

O que transformou os viajantes em turistas foi “o desenvolvimento de uma indústria que definiu, 

organizou e mercadorizou a experiência turística” (Fainstein & Judd, 1999, p. 1).  

O precursor do turismo moderno foi o Grand Tour, realizado pelos jovens das classes altas – 

aristocratas, maioritariamente, mas também, a partir de certa altura, grandes burgueses – entre os 

séculos XVI e XVIII (Gyr, 2010). Esta longa viagem, entre um a três anos, tinha como objetivo alargar a 

educação e a cultura, adquirir hábitos de sociedade, ganhar contactos e também a recreação. O itinerário 

era preparado ao pormenor e passava pelas principais cidades europeias da época, com especial 

importância para Itália, onde se visitavam os monumentos da Antiguidade Clássica. Em meados do 

século XIX, com o surgimento da ferrovia, o turismo ganhou outro fôlego. Na década 1840, o 

empreendedor britânico Thomas Cook funda a primeira agência turística e começa a organizar pacotes 

de viagens com transporte, alimentação, estadia, entretenimento e visitas incluídas. Inicialmente as 

viagens ocorriam no interior de Inglaterra mas rapidamente começaram a ser organizadas viagens ao 
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estrangeiro.  

A ideia de Cook foi pioneira e essencial para o desenvolvimento do turismo de massas. Este 

fenómeno foi crescendo ao longo do século XIX e XX, impulsionado por sucessivas revoluções 

tecnológicas que possibilitaram uma facilidade e velocidade de movimentos cada vez maiores. O 

turismo, como se conhece hoje em dia, é um produto da modernidade, como sugere Brito-Henriques 

(1995): 

“O turismo propriamente dito – i.e., com as características formais e materiais que se reconhecem 

actualmente (férias, infra-estruturas hoteleiras, serviços de apoio diversos,…) e o valor simbólico 

e cultural que se lhe atribui – é um produto da sociedade moderna, capitalista e industrial” (Brito 

Henriques, 1995, p. 28). 

As cidades foram desde cedo o palco principal para o turismo. Foram, desde cedo, polos 

agregadores das pessoas, da cultura e do comércio, espaços infraestruturados pelos quais passa grande 

parte da vida em sociedade, como explica Lewis Mumford: “Ao tomar forma, a cidade antiga juntou 

numerosos órgãos dispersos da vida comum e, dentro dos seus muros, promoveu a sua interação e a sua 

fusão” (Mumford, 1961, p. 647). A cidade é, por isso, o lugar onde se encontra a maior concentração de 

atrações turísticas. Além disso, os próprios turistas são maioritariamente seres urbanos. O século do 

advento do turismo massificado foi também o século em que as pessoas se começaram a fixar em grande 

número nas cidades. Mas a relação entre a urbanização e o turismo vai ainda mais longe, uma vez que 

“a urbanização gera turismo, mas o turismo induz também a urbanização” (Brito Henriques, 2003a, p. 

163). Isto é, o turismo é também um motor para o desenvolvimento urbano, tendo sido responsável pelo 

aparecimento de vários polos urbanos associados a atrações turísticas específicas como a praia, as 

termas ou o esqui (Brito Henriques, 2003a). 

Se as classes altas, ao realizarem o seu Grand Tour, percorriam um itinerário mais ou menos 

estabelecido composto pelas principais cidades europeias, a democratização do turismo e consequente 

massificação levou a uma grande diversificação dos destinos turísticos. Assim, o turismo foi ganhando 

uma presença cada vez maior e em mais polos urbano. Apesar desta vocação urbana do turismo, a 

verdade é que, como referem variados autores, o estudo do fenómeno do turismo urbano é relativamente 

recente (G. Ashworth & Page, 2011). Este facto advém da dificuldade que o estudo do turismo em 

contexto urbano apresenta: na cidade, o turismo é uma função entre muitas (Pearce, 2001). 

 

MUDANÇAS NA NATUREZA DO CAPITALISMO – DO FORDISMO À ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL 

O turismo urbano é uma forma de turismo com uma grande importância à escala mundial 

(Ashworth & Page, 2011). É um fenómeno complexo - tal como a cidade é complexa – para o qual não 

existe uma definição simples. O desenvolvimento do turismo urbano depois dos anos 70 deve ser visto 

à luz das mudanças estruturais do capitalismo (Page & Hall, 2003). A economia internacional começou 

a ser dominada pelo fordismo sensivelmente desde o final do primeiro quartel do século XX, e 

hegemonicamente desde a II Guerra Mundial, mas no fim dos anos 70 ocorreu uma mudança profunda 
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na estrutura económica mundial que veio a influenciar não só a produção mas todos os aspetos da vida 

em sociedade.  

O fordismo ou produção em série teve o seu começo no início do século XX, com a “introdução do 

salário de 5 dólares pelo dia de 8 horas de trabalho numa linha de montagem de automóveis” (Harvey, 

1989, p. 125). Henry Ford foi responsável por uma série de inovações organizacionais e tecnológicas que 

racionalizaram a produção industrial. À divisão detalhada do trabalho, com recurso à linha de 

montagem em que cada trabalhador realiza um movimento repetitivo – iniciada já por Taylor – e que 

permitiu a produção em massa, juntou-se a consciência de que tinha de haver um consumo em massa. 

Foi o advento da sociedade industrial, bastante centralizada nas principais cidades, onde encontrávamos 

os grandes polos industriais e empresariais, com grande oferta de postos de trabalho.  

Segundo David Harvey (1989), não ocorreu uma propagação generalizada do fordismo entre as 

guerras mundiais porque a sociedade não estava ainda preparada para este tipo de produção e consumo. 

Por um lado, porque os trabalhadores, que antes tinham algum controlo sobre a gestão do tempo e do 

próprio produto, passaram a desenvolver tarefas rotineiras, pouco exigentes em termos manuais. Por 

outro, porque os próprios Estados já não tinham modos e mecanismos atualizados para atuar num novo 

paradigma, como foi patente na Grande Depressão dos anos 30.  

O pós-II Guerra Mundial trouxe o crescimento das indústrias baseadas na tecnologia, que foi 

bastante desenvolvida graças aos anos de guerra. Além disso, deu-se a abertura do mercado 

internacional, o que permitiu aceder a matérias-primas mais baratas e o desenvolvimento de outro tipo 

de atividades, como o turismo. Desta forma, o fordismo alcançou a sua maturidade, permitindo um 

grande crescimento económico nos países desenvolvidos, associado a um aumento significativo do 

consumo. Este período é marcado por uma clara hegemonia económica dos EUA (Harvey, 1989), sendo 

um tempo de grande consumo e prosperidade. 

O fordismo, segundo Harvey (1989), começou a mostrar sinais de enfraquecimento desde a 

década de 60, com manifestações no campo da cultura e das artes, caracterizadas pela crescente rejeição 

do materialismo exagerado, protagonizado pelo movimento hippie, ou a crítica à estandardização e 

impessoalidade dos valores modernistas. A grave crise de 1973, provocada pela inflação e subida do 

preço do petróleo, foi o fim da produção em série. Esta recessão “abanou o mundo capitalista para fora 

do torpor sufocante da stagflation (output de bens estagnado e alta inflação) e pôs em marcha um 

conjunto de processos que pôs em causa o fordismo” (Harvey, 1989, p. 145). Manuel Castells (1996) 

enumera uma série de fatores que levaram ao fim da produção em série: 

“No momento em que a procura se tornou imprevisível em quantidade e qualidade; a 

diversificação dos mercados a nível mundial dificultou o seu controlo e o ritmo da transformação 

tecnológica tornou obsoletos os equipamentos de produção especializados, o sistema de produção 

em série tornou-se demasiado rígido e dispendioso para as novas características da nova 

economia” (Castells, 1996, p. 203). 

 Assim, surge o regime de acumulação flexível, assente na flexibilidade de trabalho, mercados, 
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produtos e padrões de consumo. É um regime que se opõe à rigidez estática da produção em série, que 

se tornou no seu maior problema. “É caracterizado pelo aparecimento de sectores completamente novos, 

novas maneiras de fornecer serviços financeiros, novos mercados e, acima de tudo, ritmos muito 

intensificados de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (Harvey, 1989, p. 147). Este novo 

sistema de produção trouxe também um crescimento significativo do sector dos serviços.  

Associado ao processo de decadência do fordismo e posterior advento do regime de acumulação 

flexível deu-se uma alteração na experiência do espaço e do tempo, que teve “um impacto desorientador 

e disruptivo nas práticas político-económicas, no equilíbrio de poder das classes, bem como na vida 

cultural e social” (Harvey, 1989, p. 284). O conceito de compressão espácio-temporal, enunciado por 

David Harvey (1989), tem que ver com a revolução de velocidade de comunicação. Segundo o autor, a 

compressão espácio-temporal é um fenómeno que alterou as características e inter-relação do espaço e 

do tempo, devido às inovações tecnológicas. Segundo May & Thrift (2001), este fenómeno corresponde 

a um aumento da velocidade de movimento, quer da informação quer das pessoas, provocando uma 

“aceleração significativa do ritmo de vida” (Harvey, 1989, p. 240). Ocorreu acentuadamente em dois 

momentos na história moderna: de meados do século XIX até à primeira guerra mundial, e no final do 

século XX (May & Thrift, 2001). É interessante perceber que ambos os momentos foram períodos de 

crescimento acentuado do turismo – o nascimento do turismo em massa, com viagens organizadas por 

agências turísticas no primeiro momento; e a explosão do turismo, incluindo do turismo urbano, no 

segundo momento.  

Já anteriormente Paul Virilio (1977) falara de uma revolução dromológica. A palavra dromos vem 

do grego e significa pista de corridas. Está associada à velocidade mas também ao espaço e por isso a 

revolução de que Virilio fala é uma revolução da velocidade-espaço. O autor defende que a facilidade de 

comunicação, que a evolução tecnológica possibilitou, provocou uma “contração geográfica” (Virilio, 

1977, p. 149), ou seja, uma redução das distâncias: “A redução das distâncias tornou-se uma realidade 

estratégica que acarreta consequências políticas e económicas incalculáveis, uma vez que corresponde à 

negação do espaço” (Virilio, 1977, p. 149). A distância é um “produto social” cuja “extensão depende da 

velocidade com que pode ser vencida (e, numa economia monetária, do custo envolvido na produção 

dessa velocidade) ” (Bauman, 1998, p. 19).  

A redução acentuada das distâncias, bem como dos custos associados à movimentação de pessoas 

e informação, levou à descentralização da produção. Antes os grandes centros de produção estavam nas 

principais cidades do mundo, mas com a facilidade de comunicação isso deixou de ser necessário. Este 

fenómeno levou à deslocalização da produção, que, por razões económicas, se movimentou para fora 

das cidades, quer para os subúrbios quer para outras regiões do globo. Por exemplo, muitas das grandes 

indústrias foram deslocalizadas para países em desenvolvimento, onde os custos de trabalho são muito 

menores. Por outro lado, este fenómeno consubstanciou-se também na disjunção espacial da produção, 

isto é, na divisão da produção em várias partes com diferentes níveis de especialização e valores 

acrescentados, e separadas geograficamente.  

Assim, as funções de inovação e desenvolvimento foram localizadas nos espaços centrais, que 
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asseguram a qualidade das marcas; a produção de componentes deslocalizou-se para zonas 

semiperiféricas – como é o caso de Portugal em relação à Volkswagen, com a existência da Autoeuropa 

- uma vez que já necessitam de alguma qualificação da mão-de-obra; e a montagem dos produtos é feita 

em países periféricos, com mão-de-obra muito pouco qualificada e barata. Pode também dizer-se que 

há um desaparecimento da economia de escala, característica da produção em série, e o surgimento da 

economia de nicho, em que o mais importante é a especialização e customização (ao invés da 

estandardização). 

A evolução da tecnologia, que permitiu a disjunção da produção ao permitir o transporte eficiente 

de pessoas e informação, criou um mundo em fluxo e permanente ligado, dando origem a um novo tipo 

de sociedade:  

“Ao explorar os domínios da atividade e da experiência humana nas estruturas sociais 

emergentes, chegámos a uma conclusão que nos propõe uma nova leitura do mundo: as funções 

e os processos dominantes, na Era da Informação, organizam-se, cada vez mais, em torno de redes 

e isto representa o auge de uma tendência histórica. As redes constituem a nova morfologia das 

sociedades e a difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e os resultados dos 

processos de produção, experiência, poder e cultura. (…) Presença ou ausência na rede e as 

dinâmicas de cada rede, relativamente às outras são os fatores críticos de dominação e mudança 

na nossa sociedade: uma sociedade que, assim, podemos designar de sociedade em rede (…) ” 

(Castells, 1996, p. 605). 

De facto, o mundo passou a funcionar em rede, assistindo-se a um intenso fluxo – de informação 

e imagens, capital, mercadorias e pessoas - entre as principais cidades, o que abriu caminho à 

globalização. 

As mudanças na estrutura económica tiveram também efeitos importantes ao nível do emprego. 

Houve uma restruturação radical do mercado de trabalho, uma vez que a flexibilidade de produção e 

dos mercados exige também flexibilidade laboral. Assim, assistiu-se a uma redução do emprego 

tradicional e a um aumento dos trabalhos em part-time, trabalhos temporários e subcontratações. A 

nova estrutura laboral privilegia o núcleo duro das empresas, que gozam de mais benefícios e segurança, 

que é complementado, face à necessidade, por outr0s grupos periféricos de trabalhadores com sistemas 

de contrato flexíveis (Harvey, 1989). Desta forma, regime de acumulação flexível apresenta também 

níveis de desemprego estrutural mais elevados, com0 se pode verificar pela evolução da taxa de 

desemprego na figura 1.  
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Figura 1  |  Taxa de desemprego nos EUA e Europa entre 1960 e 1996 (OECD); 

Extraído de www.rba.gov.au; 

Houve também uma mudança na importância dos vários sectores económicos em termos de 

emprego. Se nos países mais desenvolvidos a agricultura e a indústria acentuaram a perda de emprego 

a partir de 1960, o setor dos serviços, pelo contrário, aumentou significativamente, como se pode 

observar no quadro 1, influenciado pelas inovações tecnológicas e pela nova flexibilidade da economia. 

Pode dizer-se que ocorreu uma terciarização da economia, com grande número de empregos perdidos 

nos setores primário e secundário a serem compensados pelo crescimento do terciário. De certa forma, 

isto está relacionado com duas consequências da compressão espácio-temporal no campo do consumo 

apresentadas por David Harvey (1989): o reforço da importância da moda para as massas, não só no 

campo estético mas também nos estilos de vida; e o consumo de serviços, como o entretenimento, 

espetáculos, diversões, etc. A cidade pós-moderna deixou de ser um centro de produção para passar a 

ser um centro de consumo.       

 

 Percentagem de população empregada 

Agricultura  Indústria  Serviços 

1960 1973 1981  1960 1973 1981  1960 1973 1981 

Austrália 10,3 7,4 6,5  39,9 35,5 30,6  49,8 57,1 62,8 

Canadá 13,3 6,5 5,5  33,2 30,6 28,3  53,5 62,8 66,2 

França 22,4 11,4 8,6  37,8 39,7 35,2  39,8 48,9 56,2 

Alemanh

a O. 

14,0 7,5 5,9  48,8 47,5 44,1  37,3 45,0 49,9 

Itália 32,8 18,3 13,4  36,9 39,2 37,5  30,2 42,5 49,2 
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Japão 30,2 13,4 10,0  28,5 37,2 35,3  41,3 49,3 54,7 

Espanha 42,3 24,3 18,2  32,0 36,7 35,2  25,7 39,0 46,6 

Suécia 13,1 7,1 5,6  42,0 36,8 31,3  45,0 56,0 63,1 

Reino-

Unido 

4,1 2,9 2,8  48,8 42,6 36,3  47,0 54,5 60,9 

EUA 8,3 4,2 3,5  33,6 33,2 30,1  58,1 62,6 66,4 

OECD 21,7 12,1 10,0  35,2 36,4 33,7  43,0 51,5 56,3 

 
Quadro 1  |  Percentagem de população empregada nos diferentes sectores económicos; 

Fonte: OECD (dados); 

 

 

AUMENTO DA PROCURA DO TURISMO URBANO 

É neste contexto de mudança radical da natureza do capitalismo, causa e consequência de 

alterações profundas na sociedade, que, na segunda metade do século XX, o turismo cresceu a um ritmo 

elevado para se tornar num dos setores económicos mais importantes do mundo. Hoje em dia é a quarta 

indústria no mundo com maiores ganhos em exportações, com cerca de 1500 milhões de dólares, sendo 

a primeira nos países menos desenvolvidos, segundo a World Tourism Organization (WTO) (2015). A 

mesma organização revela que o número de chegadas de turistas internacionais cresceu de 25 milhões 

em 1950 para 1135 milhões em 2014. Um crescimento contínuo ao longo da segunda metade do século 

XX e princípio do século XXI, com uma taxa anual média de cerca de 6%.  

Este crescimento teve uma grande incidência nas cidades, as quais, desde que existem, são polos 

gravitacionais de toda a atividade humana. Permitem o encontro das pessoas e são o palco para as 

principais trocas na sociedade: culturais, sociais, comerciais, etc. A cidade é um lugar com vários 

atributos favoráveis ao desenvolvimento do turismo: possui uma grande população, que faz com que 

haja muitas viagens de reencontro; estão normalmente melhor desenvolvidas do que outros destinos 

turísticos; têm boas acessibilidades; têm uma grande oferta de alojamento; são centros de 

entretenimento, cultura e de negócios, atraindo diferentes mercados de turismo e diferentes faixas 

etárias (Edwards et al., 2008). 

Desta forma, as cidades contabilizaram a maioria das dormidas de turistas em vários países, como 

é atestado por vários estudos: nomeadamente Tóquio, nos anos 70, contemplava dois terços das 

dormidas da hotelaria no Japão (Pearce, 1981, p. 207, citado por Brito-Henriques, 1995, p. 46); Londres 

obtinha 60% das receitas do Reino Unido com turismo estrangeiro (Pearce, 1987, p. 179, citado por 

Brito-Henriques, 1995, p. 46); Paris, na década de 80, recebia um terço dos turistas estrangeiros de toda 

a França (Tuppen, 1988, p. 188, citado por Brito-Henriques, 1995, p. 46); Leontidou (1998, p. 81, citado 

por Brito-Henriques, 1995, p. 46) mostra que mesmo na Grécia, destino de verão sobretudo, Atenas 
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concentrava cerca de 15% das dormidas no país em 1986. Existem também estudos mais recentes que 

apontam para esta prevalência do turismo urbano. Por exemplo, no Canadá, que é um país conhecido 

pela sua forte oferta de atividades ao ar livre e em ambientes rurais, 73,4% das pequenas e médias 

empresas de turismo encontram-se em ambiente urbano (Statistics Canada, Survey on Financing and 

Growth of Small and Medium Enterprises, 2011). Além disso, numa estatística feita na União Europeia 

(UE), revela-se que cerca de 34,4% das noites em alojamentos turísticos estão concentradas em cidades, 

sendo que 30,5 % se localizam em vilas ou subúrbios, como se pode observar na figura 2. 

 

Figura 2  |  Percentagem de noites em alojamentos turísticos por tipo de área; 

Adaptado de Eurostat; 

 

Existem muitos fatores para o aumento acentuado da procura de turismo urbano a partir da década 

de 60. As mudanças estruturais no capitalismo, a compressão espácio-temporal, a constante evolução 

tecnológica e o advento dos media em massa puseram em marcha uma série de mudanças de base nos 

valores da sociedade, como por exemplo nos padrões de consumo. Pode mesmo afirmar-se que surgiu 

na sociedade neste período uma ideologia do consumismo (Sklair, 1991). 

De facto, alguns autores referem-se ao nascimento de uma sociedade de consumo, em que o 

Homem é “dotado de desejos ou necessidade que o “levam” em direção a objetos que lhe dão satisfação. 

Como o Homem, no entanto, nunca se satisfaz (é, de facto, criticado por isso), a mesma história 

recomeça vezes sem conta (…) ” (Baudrillard, 1970, p. 69). O autor, no entanto, recusa esta explicação 

por si só, explicando que não é apenas o sistema de necessidades que cria o sistema de produção mas 

também o inverso (Baudrillard, 1970). 

O futuro do turismo urbano parece ser de constante crescimento. A WTO prevê que o crescimento 

das chegadas de turistas internacionais se mantenha e em 2050 já deverá ser cerca de 1800 milhões. 

Além disso, as Nações Unidas (UN) apontam também para o contínuo aumento da percentagem de 

população urbana, que em 2030 deverá ser cerca de 61%, o que deverá dar ainda maior ênfase às cidades 

e, portanto, ao turismo urbano. 

Cidades – 34,4 % 

Vilas e subúrbios – 30,5 % 

Áreas rurais – 35% 
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É muito importante salientar a influência que a revolução nas tecnologias de informação teve, 

tem e continuará a ter no futuro na indústria turística. O turismo é um negócio cujo produto não pode 

ser exposto fisicamente numa montra, ao contrário dos bens, e por isso depende das representações 

produzidas pela indústria. Além disso “em poucas outras atividades económicas é tão importante a 

geração, reunião, processamento e comunicação de informação para as operações do dia-a-dia” 

(Buhalis, 1998, p. 3). 

Foi nesta capacidade de representar e transmitir os produtos turísticos que as tecnologias da 

informação tiveram um papel fundamental. Sobretudo a partir do momento em que se generalizou o uso 

da internet, uma vez que os utilizadores ganharam uma autonomia muito grande no processo de 

reservar férias. Esta autonomia tem levado à perda de importância das agências turísticas. Todo este 

processo levou a uma intensa competição entre empresas fornecedoras de serviços turísticos, que, hoje 

em dia, têm a internet como “meio natural”. Buhalis, em 1998, antecipava já que internet iria “mudar o 

papel dos intermediários de turismo e agências turísticas em particular. Até agora as agências turísticas 

têm sido os maiores corretores de serviços de turismo (…). No entanto, o grau de poder que a internet 

dá aos utilizadores para desenvolver e comprar os seus próprios itinerários põe em causa o futuro das 

agências turísticas” (Buhalis, 1998, p. 12). 

Pode afirmar-se com certeza que a tecnologia continuará a moldar a forma como o turismo é 

comercializado e, inclusivamente, a forma como se faz turismo. 

 

II.1.2. Criação do produto turístico: a cidade  

Num mundo que passara a funcionar mais em rede e em permanente ligação, os centros urbanos 

entraram em competição intensa para se tornarem destinos desejados pelos turistas. Nos anos 80, 

algumas cidades foram capazes de fazer “a transição suave de lixeiras industriais para ‘mecas’ do 

turismo” (Fainstein & Judd, 1999, p. 12), graças a processos de renovação urbana que tinham esse 

mesmo objetivo.  

A renovação motivada pelo turismo aconteceu, na generalidade, de uma forma muito semelhante 

nas mais diferentes cidades e, sobretudo, sempre nas mesmas áreas. Por um lado, ocorreu nos centros 

históricos, áreas de grande interesse turístico graças às atrações culturais e históricas que lá se 

encontram, bem como um contacto com as tradições e cultura do lugar; por outro, nas antigas áreas 

industriais e frentes marítimas/ribeirinhas, espaços que estavam em decadência devido à saída das 

indústrias pesadas da cidade. Estes espaços, com uma situação muitas vezes central ou privilegiada pela 

situação, tornaram-se desenvolvimentos modernos das cidades, com abundância de equipamentos 

culturais e de entretenimento, como é o caso do Parque das Nações, em Lisboa. 

Para além da regeneração do espaço urbano, foi essencial tornar a cidade num polo atrativo, 

utilizando as ferramentas do marketing. Kavaratzis e Ashworth (2005) defendem que o marketing do 

lugar sempre existiu – associado inicialmente ao comércio de mercadorias – e que floresceu no século 

XIX, como reação ao aumento de competitividade das cidades. No entanto, a promoção das cidades só 
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a partir dos anos 80 teve uma aceitação generalizada. A evolução do marketing do lugar ao logo dos 

tempos, pode ser apresentada em três estágios, usando a definição de Bailey (1989) (apud Kavaratzis, 

2007): 

a) Atividades promocionais fragmentadas: preocupação em gerar postos de trabalho, 

atraindo empresas com subsídios e baixos custos de operação; 

 

b) Marketing da cidade: nesta fase, observa-se a tentativa de trazer atividades económicas 

para a cidade, usando outros argumentos para além dos financeiros, como a qualidade de 

vida, graças à oferta de entretenimento ou ao clima, e ao investimento nas amenidades 

urbanas. Os melhoramentos das infraestruturas e a cooperação público-privada são 

ferramentas utilizadas; 

 

c) Em direção ao city branding: mantendo as preocupações dos níveis anteriores há uma 

“orientação clara para um pensamento de nicho competitivo”, recorrendo à criação de 

clusters e de parcerias público-privadas com vista a criar um produto que possa suscitar 

a confiança dos consumidores;  

O conceito city branding é baseado em duas premissas essenciais. A primeira é que “a cidade 

toma a sua forma, conteúdo e significado na cabeça das pessoas” (Kavaratzis, 2007, p. 702). Isto é, as 

pessoas conhecem e percebem as cidades através das suas perceções e produzem uma ideia que fica 

gravada na sua mente. De uma forma geral, esta construção acontece por três meios: através de 

intervenções planeadas como o desenho e planeamento urbano, através da maneira como as pessoas 

utilizam a cidade e através das várias formas de representação da cidade, nomeadamente em filmes, 

quadros, mapas, reportagens, etc. A construção desta ideia mental da cidade é equivalente àquela que 

acontece com outras marcas. A segunda premissa decorre da primeira e refere-se à capacidade de se 

poder vender a cidade como qualquer outra marca, uma vez que as pessoas veem a cidade como tal. 

Assim, assume-se que se pode fazer o mesmo trabalho de branding nas cidades. Este processo não é 

apenas dar a conhecer as atrações turísticas mas criar uma ideia de cidade associada a adjetivos como 

histórica, criativa, romântica, moderna, numa busca por uma marca que seja facilmente compreendida 

e atrativa, que possa ser expressada por slogans sedutores, como “I Amsterdam” ou “Das Neue Berlin”. 

Nesta procura de apresentar um produto atrativo, é decididamente muito importante o conjunto 

de características do mesmo. Assim, as cidades com um forte passado histórico ou cultural têm 

vantagem e possuem aquilo que alguns autores chamam “sorte do lugar” (Fainstein & Judd, 1999, p. 11). 

Por outro lado, as cidades que não têm esse passado tiveram de construir narrativas interessantes para 

se tornarem atrativas: as cidades que não “não têm símbolos poderosos ou marcas históricas ou 

arquitetónicas têm de inventá-los” (Judd, 1999, p. 38), mesmo que isso implique transformar espaços 

associados a experiências indiferentes ou até negativas em atrações turísticas, como ocorreu nas cidades 

industriais inglesas como Manchester, Leeds ou Bradford ao longo da década de 1980. 

O desenvolvimento das cidades com vista a atrair mais turistas foi realizado graças ao 
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investimento público dos governos das cidades mas também graças ao investimento privado de grandes 

grupos económicos. Sassen e Roost (1999) explicam que nos anos 90 as empresas de entretenimento - 

como a Walt Disney Company, a Sony, a Time Warner, a Viacom, entre outras – foram os principais 

investidores “nos grandes projetos urbanos que surgiram como destinos para os turistas e suburbanitas” 

(Sassen & Roost, 1999, p. 143). Foi um período de grandes aquisições e fusões no setor do 

entretenimento, o que levou ao aparecimento de empresas muito grandes e com enorme capacidade 

económica. Segundo os autores, o investimento deste tipo de grupos transformou as cidades em 

“produtos de entretenimento” (Sassen & Roost, 1999, p. 153), seja pela força das atrações relacionadas 

com a indústria do entretenimento seja pela “cultura urbana”, que se tornou num “objeto de turismo 

exótico crescentemente mediatizado pela indústria do entretenimento” (Sassen & Roost, 1999, p. 154). 

 

II.1.3. O consumo turístico da cidade 

 

O TURISTA URBANO 

O grande objetivo dos investimentos atrás referidos foi tornar as cidades mais atrativas, 

convertendo-as em mercadorias para consumo. Os turistas urbanos são consumidores por excelência de 

espaço urbano e, por isso, estiveram no alvo desses investimentos.  

A categoria turista urbano é difícil de definir. Serão todos os visitantes de cidades turistas urbanos? 

Os moradores não podem ter também comportamentos de turista? Como distinguir turistas urbanos e 

outros tipos de turistas? Eis algumas das perguntas que se levantam e que evidenciam as ambiguidades 

na definição de turista urbano. Nem todos os que viajam para as cidades são turistas urbanos, uma vez 

que estas são muitas vezes nós de distribuição para outros lugares. De facto, mesmo os viajantes que não 

procuram a cidade enquanto espaço turístico, terão de utilizar, inevitavelmente, algumas das estruturas 

urbanas (Ashworth & Page, 2011).  

Para descrever a categoria turista é relevante recorrer a três parâmetros: a visita empreendida, 

os principais comportamentos durante a visita e a relação com os residentes. 

i. Visita empreendida 

Frechtling (1976) propõe quatro critérios básicos para descrever e caracterizar os vários tipos de 

visitas empreendidas pelos turistas: propósito da viagem, modo de transporte utilizado, duração da 

estada e distância percorrida. 

O propósito da viagem empreendida com destino às cidades é resumido por Cazes e Potier (1996, 

apud Brito-Henriques, 2003) em cinco tipos: o turismo de reencontro, em que o principal objetivo é 

rever pessoas de família e amigos, associado a viagens anuais ou sazonais que ocorrem principalmente 

nos tempos festivos; o turismo de negócios, com motivações de trabalho, associado a viagens que 

ocorrem normalmente fora dos períodos comuns de férias e durante a semana; o turismo de eventos, 

em que os viajantes são atraídos por um evento específico – desportivo, cultural, religioso; o turismo 
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comercial, com o objetivo de fazer compras; e o turismo de recreio, que inclui as viagens de férias ou 

fins-de-semana prolongados por motivos de lazer e que corresponde normalmente ao maior número de 

turistas. Cada um destes diferentes tipos de turismo está relacionado com perfis diferentes de turistas. 

A duração da estadia pode ser dividida em três tipologias: a excursão, i.e. visitas diárias, que não 

incluem dormida, associadas ao conceito de day-tripper; estadas curtas, categoria em que se encontra 

a city break e que tem uma duração de 2 a 3 dias (Dunne, Flanagan, & Buckley, 2010); e, por último, as 

férias, que correspondem a estadias mais longas. Enquanto os day-trippers estão associados ao 

transporte rodoviário ou marítimo (turista de cruzeiro), o avião é cada vez mais importante como meio 

de transporte nos outros tipos de estadas. A liberalização do tráfego aéreo e a entrada em cena das 

companhias de baixo custo tem favorecido a banalização das viagens aéreas, o que permite aumentar 

também as distâncias percorridas mesmo nas visitas com estadas curtas. 

Por último, quanto à distância percorrida, as viagens poderão ser de âmbito sub-regional¸ inter-

regional e internacional.  

Segundo Brito-Henriques (2003), a combinação destes vários critérios permite tipificar as visitas 

empreendidas às cidades nos termos presentes no quadro 2. 

  

 

Duração da estada 

   Excursões Estadas curtas Férias 
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Deslocação sub-

regional 

 Turismo de recreio 

Turismo comercial 

Turismo de eventos 
- - 

Deslocação 

inter-regional 

 

Turismo comercial 

Turismo de eventos 

Turismo de recreio 

Turismo de reencontro 

Turismo de negócios 

Turismo comercial 

 

Turismo de eventos 

Turismo de recreio 

Turismo de reencontro 

Deslocação 

internacional 

 

- 

Turismo de recreio 

Turismo de negócios 

Turismo de eventos 

Turismo de recreio 

Turismo de reencontro 

      

Quadro 2  |  Tipo de viagem empreendida; 

Extraído de Brito-Henriques (2003, p. 167); 

 

ii. Comportamentos dos turistas urbanos 

As investigações que têm vindo a ser feitas sobre o turismo urbano revelam que os turistas, em 

contexto de cidade, apresentam características particulares. Asworth e Page (2011) identificam quatro 

características fundamentais nesses padrões comportamentais: 

a) Seletividade – o turista urbano só utiliza uma parte muito reduzida do que a cidade tem 
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para oferecer, percorrendo uma porção muito restrita do espaço urbano. Claro que este 

facto também sucede em parte com os residentes, mas no caso dos turistas, que dispõem 

de um tempo escasso para visitarem e percorrem a cidade, é mais relevante; 

 

b) Rapidez – os turistas consomem os produtos urbanos muito rapidamente, estando pouco 

tempo em cada um dos locais visitados dentro da cidade; isto prende-se com o facto de as 

estadias médias na cidade serem muito menores do que nas férias de praia ou em 

estâncias de inverno; 

 

c) Repetição – os turistas urbanos têm menor probabilidade de regressar ao mesmo local 

do que noutros tipos de turismo; isto porque, em muitos casos, importa mais “colecionar” 

destinos turísticos do que aprofundar o conhecimento de uma cidade; 

 

d) Imprevisibilidade – o turista urbano é imprevisível, estando especialmente vulnerável às 

mudanças repentinas da moda ou das tendências de life-style. Este facto tem especiais 

consequências na forma como a indústria turística se posiciona para atrair clientes. 

 

iii. Relação com os residentes 

A categoria turista dificilmente se pode considerar fechada, uma vez que é muito abrangente e 

compreende maneiras de estar na cidade muito diversas. A este facto acresce a possibilidade de, por 

vezes, os próprios turistas terem comportamentos típicos de residentes (e vice-versa). MacCannell 

(1976) defende a ideia de que os turistas contactam apenas com uma parte do lugar que visitam – as 

front regions – na qual se desenrolam os processos diretamente relacionados com o turismo e que têm 

um alto grau de encenação, mas que têm um desejo permanente de aceder às back regions¸ em que, 

supostamente, o contacto com a cultura local e com a “autenticidade” do dia-a-dia dos residentes é 

possível.  

É este desejo, e o facto de ser difícil o acesso ao sentido do lugar, que leva também ao paradoxo 

dos turistas procurem não ser “turistas”, criticando o facto de estes se satisfazerem com experiências 

superficiais. É por isso que é “intelectualmente chique ridicularizar os turistas hoje em dia” (MacCannel, 

1976, p. 9). 

Uma vez que a sobreposição de atividades dos turistas e residentes é uma realidade, importa 

também debruçarmo-nos sobre a relação que se estabelece entre estes dois grupos. É uma relação com 

efeitos positivos e negativos mas muito marcada pelos aspetos que a caracterizam, a saber (UNESCO, 

1975, p. 10): transitória, uma vez que a relação com os locais é quase sempre um meio para um outro 

fim; limitada no espaço e no tempo, visto que a experiência turística é sempre num certo período de 

tempo; pouco espontânea, dado que cada um dos lados desempenha um papel definido e conhecido por 

ambos; e desequilibrada, porque é sempre no sentido de o turista receber. O desenvolvimento da 

interação entre os turistas e os residentes está descrito por Doxey (1976) como uma progressão entre os 

seguintes níveis, à medida que a procura turística vai aumentando e o tempo de contacto das 
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comunidades hospedeiras com os turistas se prolonga: euforia, apatia, irritação, até ao antagonismo.  

 

A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE 

 A procura por turismo urbano, como vimos, aumentou exponencialmente desde os anos 60. As 

cidades adaptaram-se e procuraram captar as preferências dos turistas, com vista a obter capital e 

empregos. Assim, o turismo ganhou uma expressão importante nas cidades. Para melhor perceber este 

fenómeno, é relevante investigar como o turismo urbano se exprime na cidade. Este tema foi bastante 

abordado desde os anos 90, altura em que o turismo urbano se tornou uma preocupação dos 

investigadores. 

 Importa referir desde logo um ponto base na relação entre o turismo e as cidades: a maioria dos 

autores sublinha que é difícil “isolar quer recursos turísticos, quer instalações turísticas, quer o turista, 

de outros recursos, instalações ou utilizadores na cidade” (Ashworth & Tunbridge, 1990, p. 52). Turistas 

e residentes sobrepõem-se nos mesmos espaços e fazem uso dos mesmos recursos da cidade. Esta razão 

é também apontada como um dos motivos para o estudo do turismo urbano ter surgido bastante tarde. 

Apesar de, como já foi referido, a maior parte dos recursos turísticos não terem sido criados 

especificamente para o turismo, podemos classificar e diferenciar os recursos turísticos em função da 

sua relevância na atração de turistas. Têm-se proposto duas categorias principais (Ashworth & 

Tunbridge, 1990; Jansen-Verbeke, 1986): as atrações primárias e as atrações secundárias. 

As atrações primárias são os “recursos que atraem os visitantes e que constituem o principal 

motivo da visita” à cidade (Ashworth & Tunbridge, 1990: p. 58). Podem ser museus, monumentos, locais 

históricos ou até paisagens naturais, constituindo os principais pontos de interesse da parte dos turistas. 

Muitas vezes assumem um papel de símbolo representativo da cidade, como é o caso da torre Eiffel em 

Paris, o Big Ben em Londres ou a estátua da Liberdade em Nova Iorque. 

As atrações secundárias são todos os outros recursos com uma utilização turística que pode ser 

chamada de “acidental” (Ashworth & Tunbridge, 1990). São elementos – como cafés, restaurantes, lojas, 

hotéis, entre outros - que não justificam a viagem por si mas que acabam por ser utilizados pelos turistas 

e participam na composição global do destino urbano (Brito Henriques, 1995).  

Esta definição é limitada e discutível: o que “para certos indivíduos é acessório e acidental pode 

ser para outros o fundamental da visita” (Brito Henriques, 1995, p. 51). Isto é, por vezes as “atrações 

secundárias” podem ser os principais recursos de um destino turísticos. Alguns turistas podem 

considerar fundamental visitar certos lugares devido ao comércio existente, como aconteceu com os 

portugueses nas suas viagens a Badajoz durante muito tempo. Além disso, também “os transportes (por 

exemplo: cruzeiros), alojamento (por exemplo: resorts) ou outros serviços (por exemplo: restaurantes) 

podem em si próprios ter atributos de atração (…) ” (Lew, 1987: p. 554). Até os turistas podem ser, em 

si, uma atração turística (MacCannel, 1976). 

Os elementos anteriormente mencionados fazem parte daquilo que se pode chamar indústria 
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turística, que organiza e fornece o que os turistas procuram. A indústria turística é uma rede extensa de 

produtores de bens e serviços vocacionados para o turismo. Pode incluir alojamento, alimentação, 

transportes, museus, monumentos, organização de eventos, agências de turismo, etc. É uma rede que, 

no fundo, fomentou e permitiu o crescimento exponencial do turismo ao longo do século XX e que se foi 

tornando cada vez mais profissionalizada e organizada. Como foi referido, os turistas são caracterizados 

pela seletividade, seja por falta de tempo ou por desconhecimento. Assim, também a indústria turística 

vai refletir esta característica, o que resulta num uso intensivo de apenas uma porção da cidade 

(Ashworth & Tunbridge, 1990: p. 54).  

A indústria turística é responsável pela criação, manutenção e comercialização dos produtos 

turísticos. “Idealmente, os produtos turísticos vão ao encontro das exigências do mercado, são 

produzidos com eficiência de custos e são baseados no uso sábio dos recursos culturais e naturais do 

destino” (Smith, 1994: p. 582). Um produto turístico é mais do que o próprio recurso – um monumento, 

um local histórico, uma paisagem natural, etc. – pois implica a intervenção de quem fornece os serviços 

e do próprio turista. Smith (1994) propõe que o “produto turístico genérico” é composto de cinco 

elementos, organizados de forma concêntrica: recurso físico (PP), serviço (S), hospitalidade (H), 

liberdade de escolha (FC) e envolvimento (I), como se pode ver na figura 3. 

 

Figura 3  |  Os elementos produto turístico genérico; 

Extraído de (Smith, 1994, p. 587); 

 

No centro do produto turístico está o recurso físico, um elemento de atração para os turistas. 

Como vimos anteriormente as atrações podem ser elementos tão variados como monumentos, 

paisagens, locais históricos mas também hotéis, cruzeiros ou restaurantes. Depois, surge o serviço. Para 

qualquer recurso é preciso uma estrutura que o torne passível de ser usufruído pelos consumidores, 

neste caso os turistas. O elemento seguinte é a hospitalidade. Smith (1994) defende que “serviço de 

qualidade, no entanto, não é suficiente” e que os turistas esperam “algo mais” (Smith, 1994: p. 588), que 

corresponde à hospitalidade. A hospitalidade é difícil de medir, uma vez que é subjetiva, mas é algo que 

os turistas verdadeiramente procuram e que é transmitido não apenas através dos serviços mas também 

da população residente. 
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 Os últimos dois elementos são referentes ao turista. A inclusão destes dois elementos revela uma 

noção que, apesar de não ser unânime, é apoiada por vários autores: o turista participa na formação do 

produto turístico, uma vez que o turismo é “essencialmente experiencial” (Smith, 1994: p. 588; Dann, 

1976; Gunn, 1988; Prentice, 1993). O primeiro destes é a liberdade de escolha, que se refere à 

necessidade dos viajantes terem um leque de possibilidades de entre as quais possam escolher aquela 

que mais lhe convém para que a experiência seja satisfatória. Por último, encontra-se o envolvimento. 

Smith (1994) defende que é muito importante que o turista se envolva e se sinta envolvido no produto. 

MacCannel (1976: p. 10) já afirmava anteriormente que “todos os turistas desejam um envolvimento 

mais profundo com a sociedade e a cultura (que visitam) em certa medida; é uma componente básica da 

motivação para viajar”. 

Para perceber melhor a indústria turística, que mercadorizou os recursos da cidade, 

transformando-os em mercadorias para consumo turístico, ajuda recorrer a uma divisão dos usos da 

cidade turística de Ashworth e Tunbridge (1990). Estas categorias dizem respeito não só à utilização por 

turistas mas também por residentes, uma vez que utilizam muitas vezes os mesmos serviços. Estes 

autores propõem uma classificação em quatro categorias: 

i. Serviços diretos;  

São todos os serviços prestados direta e pessoalmente aos turistas, mas que não se destinam 

especificamente a eles. Incluem o comércio, a restauração, os serviços pessoais privados e os serviços 

públicos. São serviços que normalmente se encontram em espaços centrais na cidade, com boa 

acessibilidade e onde conflui grande quantidade de pessoas.  

ii. Serviços indiretos 

Habitualmente são serviços impessoais, ou seja, que são prestados sem necessitarem de um 

contacto direto e que permitem o funcionamento da vida quotidiana. Tal como os serviços diretos, não 

se destinam especificamente aos turistas, mas os turistas beneficiam deles. Uma vez que não necessitam 

do contacto cara-a-cara com os turistas podem estar localizados em áreas menos centrais ou têm uma 

presença ubíqua na cidade. Contam-se nesta categoria os serviços privados e públicos que asseguram, 

por exemplo, o abastecimento aos serviços diretos ou a limpeza e segurança da cidade.  

iii. Serviços de cultura e entretenimento 

Incluem-se nesta categoria os museus, monumentos, salas de espetáculos, discotecas, casinos, 

etc. A oferta cultural e de entretenimento é muito importante para a atração de turistas, visto que muitos 

procuram um ambiente cultural diverso e intenso. Além disso, graças à operação predominantemente 

noturna, asseguram permanência de população a todas as horas em certas áreas da cidade. Alguns 

autores defendem que o “turismo moderno já não está centrado no monumento histórico, sala de 

espetáculos ou museu mas na cena urbana, ou, mais precisamente, numa versão da cena urbana apta 

para o turismo” (Sassen & Roost, 1999: p. 143). No entanto, os serviços de cultura e entretenimento 

continuam a desenvolver um papel muito importante, nomeadamente na sua contribuição para a 
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formação da tal “cena urbana”. 

iv. Alojamento 

A função de alojamento diz, em grande parte, respeito aos residentes, uma vez que é “sem dúvida 

o mais importante uso de espaço” numa cidade (Ashworth & Tunbridge, 1990:p. 112). Além do 

alojamento para a população residente – tema que está fora da área de estudo desta dissertação - esta 

função inclui também os alojamentos para turistas, que constituem um recurso que é direcionado 

apenas aos turistas. De facto, o chamado setor do alojamento turístico é um recurso que existe com o 

objetivo específico de satisfazer as necessidades de quem visita a cidade. Este é composto por hotéis, 

hostels, pousadas, bed and breakfast, entre outros. É um setor altamente competitivo, muito 

segmentado e no qual se encontram quer grandes empresas – como a Marriott, a Hilton ou a 

Intercontinental – quer pequenos investidores.  

Existem muitos estudos acerca da indústria do alojamento, com diferentes focos de 

investigação, como a qualidade do serviço (Saleh & Ryan, 1991), eficiência da gestão hoteleira (Barros, 

2005), lealdade dos clientes e atributos desejados (Kandampully & Suhartanto, 2000), ou impactos 

gerados na envolvente (Mathieson & Wall, 1982), entre outros. Normalmente este tipo de estudos está 

centrado nas tipologias de hotel e resort - as duas tipologias clássicas da indústria hoteleira. 

Os alojamentos locais são parte integrante da indústria associada à hospitalidade. Pode dizer-se 

que são uma variação das casas de férias ou residências secundárias, sobre as quais foram realizados 

numerosos estudos desde os anos 70, nomeadamente sobre os seus impactos económicos, sociais e 

ambientais (Coppock, 1977; Mathieson & Wall, 1982; Saló & Garriga, 2011; Scanlon, Sagor, & 

Whitehead, 2014). No entanto, sobre a tipologia do alojamento local em concreto foi realizada muito 

pouca investigação.  

A razão para este facto parece residir no facto de esta ser uma tipologia turística muito recente, 

gerada por mudanças de base na forma de fazer turismo, que serão abordadas mais adiante neste 

trabalho. Apesar disso, nos últimos três anos surgiram alguns estudos sobre os alojamentos locais, 

sobretudo acerca da plataforma Airbnb (Guttentag, 2013; Jefferson-jones, 2015). Foi encontrado apenas 

um estudo da mesma natureza do aqui é realizado, sobre o bairro Kreuzberg, em Berlim (Füller & Michel, 

2014). 

Como foi já abordado, é normal que haja uma sobreposição entre as estruturas turísticas e os 

serviços utilizados pelos residentes. No entanto, também por causa do comportamento dos turistas na 

cidade, em particular da seletividade e rapidez das visitas, assim como da localização das atrações 

primárias e dos serviços diretos a que os turistas recorrem, que tendem a situar-se em locais centrais, a 

procura turística tende a concentrar-se espacialmente em áreas específicas e bem delimitadas do espaço 

urbano. Em algumas cidades, essa concentração espacial é muito forte e o turismo decorre numa lógica 

de enclave. A essas áreas turísticas isoladas do contexto urbano, Dennis R. Judd (1999) chamou bolha 

turística. Segundo o autor, a bolha turística é um espaço que “envolve o viajante para que ele/ela se 

mova em ambientes seguros, protegidos e normalizados” (Bottoms and Wiles,1995, p. 42 apud Judd, 
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1999, p. 36). É como um parque temático, “que fornece entretenimento e excitação, numa envolvente 

limpa e atrativa” (Judd, 1999, p. 39). Esta bolha compreende a área em que os turistas se deslocam e 

onde visitam as principais atrações da cidade, os must-see das revistas de viagens.  

As bolhas turísticas são áreas de segurança em cidades que, muitas vezes, podem ter contextos 

urbanos e sociais de decadência e que os turistas não chegam a ver, como é o caso de Baltimore ou 

Detroit. Judd (1999) defende que estes espaços podem contribuir para o aumento da tensão social com 

as áreas circundantes problemáticas. 

Judd (1999) também defende que as bolhas turísticas apresentam, normalmente, as mesmas 

características, uma vez que “com poucas exceções, a estratégia para os turistas tornou-se num 

fenómeno extraordinariamente estandardizado” (Judd, 1999, p. 39). Uma vez que as cidades entraram 

em feroz competição para se tornarem atrativas, procuram sempre superar-se e, quando alguma 

estratégia é bem-sucedida, as outras cidades procuram emular essas soluções para garantirem a 

preferência dos turistas, residentes e investidores. Assim, de uma forma geral, as soluções foram sendo 

cada vez idênticas. Frieden e Sagalyn (1990) no seu livro Downton Inc. – How America Rebuilds Cities, 

escrevem sobre a “trophy collection” de qualquer mayor nos EUA: um atrium hotel, um centro 

comercial, um centro de conferências, um bairro histórico restaurado, um estádio, um aquário, um 

conjunto de novas torres de escritórios e uma frente marítima renovada.  

Este processo de regeneração da cidade para criação de bolhas turísticas foi também muito 

influenciado pela globalização. Assim, é possível encontrar elementos comuns em cidades que, à partida, 

não teriam semelhanças, como por exemplo Rive Gauche em Paris, East Village em Nova Iorque e 

Camden Lock em Londres (Fainstein & Judd, 1999). 

 

II.1.4. Impactos do turismo urbano 

 
Como foi exposto ao longo deste capítulo, o turismo urbano é um fenómeno muito relevante nas 

cidades. Movimenta números elevados de pessoas e de capital, contribuindo para alterações na forma 

urbana. Edwards, Griffin e Hayllar (2008) apresentam o turismo urbano e as suas interações com a 

cidade de forma elucidativa: 

“ (…) turismo urbano é definido como uma entre várias forças sociais e económicas no ambiente 

urbano. Engloba uma indústria que gere e vende a variedade de produtos e experiências a pessoas 

que têm um amplo espectro de motivações, preferências e perspetivas culturais e que estão 

envolvidas num compromisso dialético com a comunidade residente. O resultado deste 

compromisso provoca uma série de consequências para o turista, para a comunidade residente e 

para a indústria” (Edwards et al., 2008, p. 1038). 

De facto, o turismo provoca consequências relevantes nas cidades. Todos os investigadores sobre 

turismo urbano estão em concordância neste ponto. Para Page e Hall (2003, p. 23): “O desenvolvimento, 

expansão e operação do turismo em áreas urbanas tem simultaneamente efeitos positivos e negativos 



24 

 

para a cidade e a população: de maneira simples, o turismo leva a impactos nas áreas urbanas.” (Page & 

Hall, 2003, p. 190).  

 Desde o início do estudo do turismo urbano, nos anos 80, que se começaram a investigar as 

potenciais consequências desta atividade nas cidades e nas populações. Como foi referido 

anteriormente, o estudo do turismo urbano tem uma dificuldade elevada à partida, uma vez que a cidade 

é um sistema complexo. Assim, é difícil perceber as consequências diretamente atribuíveis ao turismo, 

visto que não se pode esquecer toda a atividade económica que se desenrola nas cidades (Page & Hall, 

2003). Por isso, a metodologia de estudo deste tema tem sido, ao longo dos anos, um ponto importante 

de reflexão para os investigadores. Como medir os impactos do turismo urbano é a questão que tem sido 

levantada. 

 Além disso, é de presumir que os impactos sejam variáveis consoante as características das 

cidades. Page e Hall (2003) consideram como determinantes da escala de impacto do turismo numa 

cidade as seguintes variáveis: 

i. A natureza da área urbana e o seu “produto de lazer”; 

ii. O volume (e a escala) de turistas; 

iii. O desenvolvimento económico da cidade; 

iv. A dimensão e natureza da economia local; 

v. O grau de contacto dos turistas com a economia local; 

vi. A adaptação aos tempos do turismo: sazonalidade ou durante todo o ano; 

 A investigação das consequências do turismo nas cidades tem sido desenvolvida com recurso 

normalmente a dois tipos de estudos: estudos quantitativos e estudos com base nas perceções e reações 

dos residentes. Os estudos quantitativos são realizados para estudar efeitos bem delimitados e possíveis 

de quantificar, normalmente associados aos impactos económicos (Fletcher, 1989; Zhou, Yanagida, 

Chakravorty, & Leung, 1997) ou físicos (Vehbi & Doratli, 2010). Mas os estudos com base nos 

comportamentos da população residente são, na verdade, a grande maioria das investigações existentes 

acerca dos impactos do turismo urbano (Allen, Long, Perdue, & Kieselbach, 1988; Andereck, Valentine, 

Knopf, & Vogt, 2005; Ap & Crompton, 1993; Haralambopoulos & Pizam, 1996; Johnson, Snepenger, & 

Akis, 1994; Teye, Sirakaya, & F. Sönmez, 2002; Tosun, 2002).  

 Este tipo de estudo é de uma relevância muito importante, pois, na complexidade das cidades, 

“as atitudes dos residentes são uma peça essencial para medir e analisar o impacto do turismo” (Page & 

Hall, 2003, p. 213). De facto, alguns efeitos do turismo – nomeadamente os efeitos socioculturais, mas 

não só – apenas podem ser medidos através do comportamento da população residente face a esses 

fenómenos. Isto porque é desta forma que se pode atestar a qualidade de vida da população residente e 

se o turismo está a contribuir positiva ou negativamente para a mesma, como notam alguns autores: 

“Há várias razões porque a reação dos residentes ao turismo é importante, entre as quais a qualidade de 

vida da comunidade residente” (Williams & Lawson, 2001, p. 270). 

 Nos estudos acerca dos impactos do turismo urbano é habitualmente utilizada uma divisão em 
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três categorias: impactos económicos, impactos socioculturais e impactos na envolvente (Andereck et 

al., 2005). Esta organização será utilizada ao longo deste trabalho, com a diferença que na categoria dos 

impactos ambientais se tratará maioritariamente de consequências nas estruturas físicas da cidade, 

tomando por isso o nome de impactos físicos. 

 Assim, apresentam-se de seguida cada uma das três categorias de consequências acima 

referidas. Primeiro, recorrendo a uma tabela-resumo dos impactos referidos na literatura da 

especialidade; e depois aprofundando os impactos que terão mais importância para os propósitos desta 

dissertação. 

 

IMPACTOS ECONÓMICOS  

Como referem (Mathieson & Wall, 1982, p. 35) , “Não há qualquer dúvida que o turismo produz 

efeitos relevantes nas economias das áreas de destino.” Os impactos económicos do turismo são vistos, 

na sua maioria, como positivos, ao contrário dos impactos sociais, culturais e ambientais, que também 

podem ser vistos como negativos ou neutros (Tosun, 2002). Tem sido, ao longo do tempo, o principal 

objeto de estudo no âmbito dos impactos do turismo. 

O turismo urbano pode ter três tipos de efeitos na economia: diretos, indiretos e induzidos. Os 

efeitos diretos são obtidos nos ganhos da indústria turística (alojamento, viagens, transportes, 

alimentação, lazer, etc.), os indiretos correspondem essencialmente aos fornecedores da indústria 

turística, e os contributos induzidos são produzidos pelos consumos dos empregados daqueles dois 

conjuntos de atividades (WTTC, 2015) 

Os principais impactos económicos descritos na literatura ao longo dos anos estão organizados 

no quadro seguinte: 

Impactos positivos  Impactos negativos 

Aumento dos ganhos pessoais (Liu & Var, 1986; 

Young, 1973) 

 Aumento do custo de vida e inflação 

(Haralambopoulos & Pizam, 1996; Liu & Var, 

1986; Page & Hall, 2003) 

Melhoramentos na estrutura e equilíbrio de 

atividades económicas (Page & Hall, 2003; 

Perdue, Long, & Allen, 1990) 

 Aumento do custo de propriedade (Cooper & 

Morpeth, 1998; Korça, 1996; Liu & Var, 1986; 

Mathieson & Wall, 1982; Page & Hall, 2003; 

Ross, 1992) 

Aumento do emprego e das oportunidades 

(Johnson et al., 1994; Liu & Var, 1986; Ross, 

1992) 

 Potencial superdependência de uma atividade 

económica (Page & Hall, 2003) 
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Aumento dos ganhos por impostos. 

(Haralambopoulos & Pizam, 1996) 

  

 
Quadro 3  |  Principais impactos económicos do turismo; 

Fonte: recolha própria 

 

 A inflação e o aumento do custo de propriedade em áreas com grande intensidade turística é o 

impacto económico mais relevante para a investigação que se vai realizar, dado que provoca várias 

consequências do ponto de vista social. São vários os estudos que apontam para este efeito (Cooper & 

Morpeth, 1998; Korça, 1996; Liu & Var, 1986; Mathieson & Wall, 1982; Page & Hall, 2003; Ross, 1992). 

 A inflação está relacionada com a capacidade financeira dos turistas. Normalmente, estes estão 

disponíveis para gastar quantias mais elevadas. Além disso, num país como Portugal – que tem um custo 

de vida baixo relativamente a outros países desenvolvidos – é habitual os turistas terem uma 

disponibilidade financeira maior que os locais. Por isso, os bens e serviços que se encontram no leque 

de necessidades dos visitantes são inflacionados pelos comerciantes, com vista a aumentar a margem de 

lucro. 

 Também o custo de propriedade é inflacionado: 

 “ O aumento do negócio do turismo cria uma procura adicional de propriedade e competição 

entre potenciais compradores forçando o preço de propriedade aumentar. A procura por mais 

hotéis, casas de férias e instalações turísticas pode prover ganhos a construtores, agentes 

imobiliários e proprietários, mas os residentes locais são forçados a pagar mais pelas suas casas 

e impostos mais altos devido ao custo de propriedade inflacionado.” (Mathieson & Wall, 1982, 

p. 88).  

 Estes impactos são relevantes na medida em que podem contribuir para uma consequência 

muito negativa – a deslocalização da população residente – que será abordada mais tarde neste trabalho. 

 

IMPACTOS SOCIOCULTURAIS 

O desenvolvimento do turismo produz alterações socioculturais nas comunidades hospedeiras, 

introduzindo mudanças nos hábitos, rotinas diárias, relações sociais, crenças e valores (Doǧan, 1989).  

Os primeiros estudos acerca do impacto do turismo nas cidades eram apenas sobre os efeitos 

económicos mas a partir de altura os investigadores começaram a preocupar-se também com os efeitos 

sociais e culturais. A literatura é rica em análises sociológicas do comportamento dos turistas e sobre as 

relações entre turistas e residentes, que foram já sucintamente abordadas nesta dissertação. Verifica-se 

que, no que toca aos impactos socioculturais negativos, que níveis de turismo baixo ou moderado são 

mais benéficos para as cidades (Allen et al., 1988). 
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Os impactos socioculturais podem organizar-se em seis categorias base (Milman & Pizam, 1986, 

citado por Gu & Wong, 2006): impacto na estrutura da população, transformação da forma e tipo de 

ocupações, transformação nos valores, influência no estilo de vida tradicional, modificação de padrões 

de consumo e benefícios para os turistas. 

Um dos primeiros e principais impactos socioculturais estudados, logo a partir dos anos 70, foi a 

mercadorização das culturas pela influência do turismo, levando à perda de significado da própria 

cultura (Cohen, 1988). Por essa razão, as tradições, que antes estavam ao serviço dos locais e numa 

dinâmica local, ficam ao serviço da procura dos turistas, artificializando-se. A mercadorização da cultura 

leva à perda da autenticidade dos objetos, hábitos, música ou rituais, dando lugar a uma “autenticidade 

encenada” (MacCannel, 1976), i.e. uma autenticidade fingida para que os turistas tenham uma 

experiência supostamente “local”.  

Este impacto é bastante complexo e envolve conceitos ambíguos e difíceis de definir, como o 

conceito de “autenticidade”. No entanto é bastante relevante, uma vez que é um valor que todos os 

turistas procuram. Todos os turistas desejam o acesso à já antes mencionada “back region” (Cohen, 

1988; MacCannel, 1976), os espaços “reais” reservados aos residentes locais. Como será visto mais tarde 

neste trabalho, o tipo de turismo motivado pela tipologia dos alojamentos locais está muito associado a 

esta procura pela autenticidade e pela “pertença” ao lugar. 

No quadro seguinte encontram-se resumidos os principais impactos socioculturais do turismo 

urbano: 

Impactos positivos  Impactos negativos 

Diminui a desigualdade de género, dado que 

aumenta o trabalho sazonal (Crompton & 

Sanderson, 1990) 

 Diminuição da hospitalidade dos residentes ao 

longo do tempo (Liu & Var, 1986) 

Maior oferta e encorajamento de atividades 

culturais (Belisle & Hoy, 1980; Gilbert & Clark, 

1997; Ross, 1992) 

 Mercadorização da cultura (Cohen, 1988) 

  Aumento da prostituição (Cohen, 1988; Young, 

1973) 

  Deslocalização da população residente 

(gentrificação) (Cooper & Morpeth, 1998; 

Fainstein & Gladstone, 1999) 

  Aumento do crime (Brunt & Courtney, 1999; 

Haralambopoulos & Pizam, 1996; Tosun, 2002; 

Young, 1973) 

  Congestionamento dos serviços públicos (Brunt 
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& Courtney, 1999) 

  Alterações no comércio local (gentrificação 

comercial) (H. Gu & Ryan, 2008) 

 
Quadro 4  |  Principais impactos socioculturais do turismo; 

Fonte: recolha própria; 

 

Um dos grandes problemas é a fuga ou expulsão dos residentes devido à pressão exercida pela 

indústria turística, ou seja, a gentrificação.  

O conceito de gentrificação está relacionado com a ocupação de áreas habitadas por pessoas de 

classes socioeconómicas mais baixas por pessoas de classes média/alta. Este fenómeno, bastante 

descrito na literatura, ocorre pela conjugação de uma série de fatores: políticas públicas e privadas de 

reabilitação urbana; aumento de impostos e taxas; especulação imobiliária, que faz com que o custo do 

solo aumente; e investimento privado (Skoll & Korstanje, 2014). 

Todos estes fatores podem ser relacionados com o turismo. Assim, pode-se considerar que existe 

uma gentrificação turística, isto é, uma gentrificação provocada pela pressão do turismo (Cócola-Gant, 

2015). No fundo, a ocorrência dos fatores mencionados pode levar à deslocação da população residente, 

quer por razões económicas, quer por razões socioculturais. Esta população residente é substituída pelos 

turistas, normalmente de classe média/alta, e que trazem novas formas de habitar a cidade. Ashworth e 

Tunbridge defendem que existe, de facto, uma tensão entre a forma de habitar dos residentes e dos 

turistas: 

“(…) as exigências dos residentes e dos turistas nem sempre são compatíveis e pode ocorrer uma 

competição pelo land-use” (G. J. Ashworth & Tunbridge, 1990, p. 116) 

A gentrificação não acontece apenas ao nível da habitação mas também do comércio. A 

gentrificação comercial é o desaparecimento do comércio e serviços locais, o que altera a oferta daquela 

zona e limita a qualidade de vida dos residentes. Este fenómeno atua como causa mas também como 

consequência da gentrificação habitacional e é como um acelerador da mesma. Leva à mutação de como 

e por quem é utilizado o bairro, e pode ser a causa final para o abandono da população original. No caso 

da gentrificação turística, os estabelecimentos comerciais e os serviços moldar-se-iam às necessidades 

dos turistas, que procuram produtos diferentes dos habitantes. 

Cócola-Gant (2015) distingue dois tipos de deslocação dos residentes que importa referir. A 

deslocação direta e indireta. A deslocação direta acontece quando os habitantes de um certo lugar são 

obrigados a sair, por exemplo no decurso de uma operação de renovação urbana. A deslocação indireta 

é mais complexa e pode assumir duas formas: a deslocação por exclusão, o que sucede quando os 

residentes de uma certa classe socioeconómica não conseguem obter habitação num local porque os 

preços são muito elevados; e a deslocação por pressão, uma situação em que deixam de existir serviços 

a preços aceitáveis para os habitantes e ocorre a destruição da rede social do bairro. Desta forma, um 

bairro pode tornar-se, aos poucos, cada vez mesmo “habitável” para certos tipos de pessoas, 



29 

 

normalmente com uma posição socioeconómica mais frágil. É relevante também o facto de que “algumas 

instalações turísticas, especialmente aquelas que operam à noite ou que geram problemas de tráfego e 

estacionamento, são ‘maus vizinhos’” (Ashworth & Tunbridge, 1990, p. 117). 

As forças que levam à deslocação indireta, quer por exclusão quer por pressão, são a falta de oferta 

de bens de consumo devido a mudanças na oferta comercial, a especulação imobiliária e o aumento do 

preço do solo, novos estilos de vida e a privatização do espaço público. Estas forças foram claramente 

sentidas no Bairro Gótico, epicentro do turismo na cidade de Barcelona, em que se uma série de 

acontecimentos tornaram a gentrificação inevitável: mudanças no comércio e restauração, 

desaparecimento dos estabelecimentos de necessidade básica, perda dos espaços de encontro da 

comunidade, e ocupação do espaço público por esplanadas, entre outros problemas. Tudo isto levou à 

perda do sentido de lugar (Davidson & Lees, 2010). 

Liang e Bao (2015) defendem que a gentrificação, atualmente, sofreu algumas modificações, 

explicando que é um fenómeno que não acontece apenas no centro da cidade mas também em frentes 

marítimas/ribeirinhas, subúrbios, áreas rurais ou bairros históricos. Acontece também em antigas áreas 

industriais – os brownfields. Por último, não envolve apenas a renovação de habitação mas também 

melhoramentos nas infraestruturas e equipamentos comuns (Liang & Bao, 2015). 

A gentrificação pode ser em si um problema para o turismo, uma vez que as áreas com maior 

intensidade turística – por exemplo bairros históricos populares - acabam por perder aquela que é uma 

característica fundamental da identidade do lugar que os turistas procuram: a população residente. 

Assim, corre-se o risco de ter áreas apenas entregues aos turistas – novas bolhas turísticas –, 

prejudicando a população residente que foi pressionada a sair mas também o turismo: 

“A existência de uma população do centro da cidade fornece um conjunto de clientes para as 

instalações de entretenimento, cultura e catering que não poderiam ser sustentadas apenas pela 

procura dos turistas. Em termos gerais, os residentes ajudam a manter um “coração vivo”, 

especialmente fora do horário de trabalho, o que é valorizado pelo turismo.” (Ashworth & 

Tunbridge, 1990, p. 116) 

 

 

IMPACTOS NA ENVOLVENTE 

 Os primeiros estudos acerca dos impactos do turismo na envolvente eram maioritariamente 

focados nas questões ambientais, na envolvente natural, nomeadamente no impacto na vegetação e nos 

solos (Bates, 1935). De facto, vários autores avançam que o turismo “pode causar um dano ambiental 

significativo porque é frequentemente desenvolvido em ambientes atrativos mas frágeis” (Andereck et 

al., 2005, p. 1059). Efetivamente, o termo “envolvente”, no seu sentido mais lato, inclui o ambiente 

natural, o ambiente construído e também a vida em sociedade. No entanto, para este trabalho, utiliza-

se o conceito para designar o ambiente construído. 

Nas cidades, a envolvente construída tem uma importância considerável, como é de esperar. 
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Assim, nos anos 80, com o aumento do interesse pelo turismo urbano, começaram a surgir outro tipo 

de estudos em ambiente urbano. De facto, verifica-se que, efetivamente, o turismo induz uma 

transformação arquitetónica e urbana nas cidades (Inskeep, 1991), operando sobre o património 

construído (Andereck, 1995).  

 Os principais impactos na envolvente estão reunidos no quadro seguinte: 

 

 

 

Impactos positivos  Impactos negativos 

Aumento das instalações e infraestruturas 

públicas (Brunt & Courtney, 1999; Liu & Var, 

1986) 

 
Aumento do vandalismo (Liu, Sheldon, & Var, 

1987) 

Melhoramento na aparência do ambiente 

construído (Perdue et al., 1990) 

 Aumento do tráfego automóvel e 

congestionamento pedonal (Brunt & Courtney, 

1999; Perdue et al., 1990) 

Induz a proteção do património (Gilbert & 

Clark, 1997; Mathieson & Wall, 1982) 

 Aumento do lixo nas ruas (Brunt & Courtney, 

1999; Gilbert & Clark, 1997) 

Promove a reabilitação urbana (Fainstein & 

Gladstone, 1999; Inskeep, 1991; Mathieson & 

Wall, 1982) 

 Deterioramento as condições da envolvente 

física (Young, 1973) 

  Aumenta a poluição, em diferentes meios 

(Andereck, 1995; Liu & Var, 1986) 

Quadro 5  |  Principais impactos do turismo na envolvente; 

Fonte: recolha própria; 

A massificação do turismo urbano teve importantes consequências – positivas e negativas – para 

as cidades: “a idade do turismo em massa é o principal fator de mudança isolado nas grandes capitais 

Europeias – e várias cidades históricas mais pequenas também – nos últimos 30 anos deste século” 

(Hall, 1970, p. 445 citado por Mathieson & Wall, 1982, p. 124). 

Como foi referido anteriormente neste trabalho, a procura de atrair turismo para a cidade esteve 

associado a um movimento de reabilitação não só dos centros históricos, mas também de áreas 

industriais ou frentes marítimas/ribeirinhas (Judd e Fainstein, 1999). O turismo tornou-se um gatilho 

para que ocorresse a renovação das cidades, através do investimento privado.  

Existem numerosos estudos sobre o impacto do turismo na regeneração urbana, sobre diferentes 

perspetivas, a saber: contributo dos megaeventos sejam eles desportivos ou culturais, como é o caso das 

Expo (Expo 98, por exemplo), ou de megaprojetos, como é o caso do Guggenheim de Bilbao (García, 

2004; Jones, 2001; Roche, 1994); contributo do turismo para a renovação urbana em países em 
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desenvolvimento (Hoyle, 2002; Rogerson, 2002; Steinberg, 1996); conservação de monumentos ou 

património histórico (Silberberg, 1995; Teo & Huang, 1995). No entanto, não se encontram investigações 

acerca da influência do turismo na regeneração do tecido urbano em cidades consolidadas, como se 

pretende estudar neste trabalho. 

Uma vez que a regeneração urbana é um dos aspetos a focar nesta investigação, o capítulo 3 desta 

parte – Reabilitação Urbana - fará uma abordagem mais aprofundada, apresentando a sua evolução ao 

longo do século XX, em especial na cidade de Lisboa, bem como um enquadramento teórico da 

disciplina. 

 

II.1.5. Lacunas no estudo sobre o turismo urbano 

 
Existe muita investigação realizada acerca do fenómeno do turismo urbano. Apesar de ter sido 

um objeto de estudo relativamente tardio, em relação ao estudo do turismo, já existe um grande campo 

de conhecimento acerca do tema. No entanto, apesar dos inúmeros estudos desenvolvidos sobre a 

indústria hoteleira, principalmente sobre os hotéis e resorts, existe ainda pouca investigação acerca da 

tipologia de alojamento turístico de curta duração, conhecido como alojamento local. Provavelmente, 

isto deve-se ao facto de ser um fenómeno ainda bastante recente. 

De facto, as investigações realizadas sobre este tipo de alojamento ainda são escassas, tendo vindo 

a aumentar nos últimos meses. A maior parte dos artigos publicados procura explicar e caracterizar o 

fenómeno dos alojamentos de curta duração (Greenberg & Rogerson, 2015; Stors & Kagermeier, 2015a) 

ou aborda a questão da regulamentação deste tipo de arrendamento (Miller, 2013). Há ainda 

percentagem considerável de trabalhos acerca dos impactos do alojamento local, sobretudo do ponto de 

vista económico (N Braun & Schäfer, 2015; Nicole Braun & Schäfer, 2016; Fang, Ye, & Law, 2015; 

Scanlon et al., 2014) e social (Füller & Michel, 2014). 

O alojamento local está incluindo num movimento económico mais abrangente que tem surgido 

nos últimos anos chamado economia de partilha. Este novo sistema económico, que será abordado mais 

demoradamente no próximo capítulo, tem captado a atenção de vários autores (Belk, 2014; Hamari, 

Sjöklint, & Ukkonen, 2015; Stors & Kagermeier, 2015b; Sundararajan, 2013), depois do livro What’s 

mine is yours: the rise of collaborative consumption (2010), de Rogers e Botsman, que principiou o 

estudo deste modelo económico. 

Não foi encontrado nenhum trabalho que investigue o impacto do alojament0 local na envolvente 

urbana. No entanto, esta é uma correlação muito pertinente, dado que esta tipologia de alojamento surge 

com frequência nos centros históricos das cidades, sobretudo em áreas residenciais, como veremos de 

seguida. Por isso, este trabalho tem objetivo de colmatar esta lacuna e expandir o estudo acerca do 

turismo urbano. 
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II.2. Alojamento local 

 

II.2.1. Caracterização 

O alojamento local não é uma tipologia de alojamento nova. Pode até argumentar-se que é uma 

tipologia anterior ao hotel que hoje conhecemos. De facto, os predecessores dos hotéis – as estalagens 

ou albergues – que proliferaram na europa desde a Idade Média, têm muito em comum com o conceito 

ligado aos alojamentos locais. Principalmente no facto de o acolhimento ser prestado numa habitação 

de uso corrente - possivelmente morada de família - e claramente enraizada na comunidade local, 

fornecendo um serviço mais pessoal. 

 O alojamento local é, no fundo, a disponibilização de apartamentos, moradias ou 

estabelecimentos de hospedagem para arrendamento a curto prazo, dedicados aos turistas e viajantes. 

Este tipo de alojamento surge sobretudo em áreas residenciais e nos centros das cidades, normalmente 

fora das áreas de maior oferta hoteleira – 74% dos apartamentos anunciados pelo Airbnb, a principal 

plataforma de arrendamento, que será abordada em profundida de seguida, encontram-se fora das 

principais áreas hoteleiras das cidades (Airbnb, n.d.); segundo o mesmo estudo, 81% dos alojamentos 

são a habitação principal dos proprietários8, que recebem os turistas nas suas casas (Airbnb, n.d.). 

O alojamento local divide-se em diferentes tipos de alojamento - apartamento turístico, guest-

house ou hostel. Os apartamentos turísticos consistem em apartamentos ou moradias residenciais 

tradicionais arrendados em curta duração na sua totalidade. Estas podem ser, ou não, usadas como 

habitação principal (há quem arrende quartos da casa em que vive ou arrende a casa quando está em 

férias). As guest-house funcionam como um estabelecimento de hospedagem em que a unidade base é 

o quarto, podendo, ou não, oferecer serviços comuns, como refeições. Os hostels são estabelecimentos 

de hospedagem em que a unidade base é a camarata, arrendando, por isso, camas e não quartos. Estas 

diferentes vertentes do alojamento local não são estanques, dada a informalidade do setor, e acontece 

que o mesmo alojamento possa ser anunciado ao quarto e na sua totalidade. Existe também um outro 

tipo de alojamentos denominados serviced apartments. Este tipo de alojamento consiste num 

apartamento turístico que dispõe de serviços comuns semelhantes aos de um hotel, situando-se numa 

gama mais elevada.  

De uma forma geral, o alojamento local têm como vantagens a sua localização, possibilidade de 

uma estadia mais informal e “autêntica”, e possibilidade de acomodar grupos grandes e preços muito 

competitivos (JLL, 2015). Pode dizer-se que, como o nome indica, é um tipo de alojamento mais 

embebido na realidade local, uma vez que é estabelecido em apartamentos e moradias vocacionados 

para a habitação. Esta característica contrasta com a impessoalidade dos hotéis, que são semelhantes 

em todas cidades. Além disso, em termos económicos, é uma tipologia turística muito atrativa – para 

fornecedores e clientes – visto que não estão sujeitos “a qualquer regulação comercial” (Nicole Braun & 

                                                           
8 Como veremos nas conclusões desta investigação, este facto não se verificou no centro histórico de Lisboa, em que 
a grande maioria das unidades de alojamento local têm apenas um propósito turístico. 
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Schäfer, 2016, p. 1) e “os fornecedores individuais de arrendamento de curta duração não têm de 

obedecer a nenhum dos requisitos usuais [da indústria hoteleira] e não pagam taxas comerciais como 

os hotéis” (Nicole Braun & Schäfer, 2016, p. 1). 

Em Portugal, a figura jurídica do alojamento local foi criada em 2008 para regular a prestação 

de serviços de alojamento temporário em unidades que não reúnem as condições necessárias para serem 

um empreendimento turístico (Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março). Nesse ano foram definidos 

uma série de requisitos para a operação enquanto alojamento local. Quer requisitos de higiene e 

segurança da unidade, quer requisitos legais para operadores dos alojamentos, que estão obrigados 

apenas ao registo prévio da atividade (Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, posteriormente alterada 

pela Portaria n.º 138/2012, de 14 de maio). A figura do alojamento local foi dividida em três tipologias: 

apartamento, moradia e estabelecimento de hospedagem (quando a unidade de alojamento principal 

for o dormitório e não o quarto, este pode assumir a denominação de hostel). Um alojamento local não 

pode ultrapassar a capacidade de 30 utentes e 9 quartos, com a exceção do hostel. 

Com o aumento acentuado do número de alojamento, cujas principais razões serão abordadas 

de seguida, e dada a importância turística e económica deste fenómeno, foi necessário, em 2014, 

proceder a uma atualização do quadro legal (Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto). Este diploma, 

que tinha como objetivo regular uma atividade não contemplada na legislação até então, trouxe uma 

grande flexibilização do setor, tornando ainda mais fácil início de atividade. De facto, com este diploma, 

os titulares dos alojamentos ficavam obrigados apenas à informação prévia das autoridades, bem como 

ao cumprimento de muito poucas normais de segurança e higiene. Este decreto-lei prevê ainda a 

fiscalização das unidades de alojamento local, que veio a verificar quase inexistente, por falta de meios, 

desde então.  

 

II.2.2. Evolução do fenómeno do alojamento local  

Os alojamentos locais tiveram um crescimento acentuado internacionalmente sobretudo desde 

2008. Com a crise económica, o mercado imobiliário estagnou e os investidores e proprietários viram 

no arrendamento turístico uma forma de fazer render os apartamentos e moradias que tinham. Este 

fenómeno ocorreu um pouco por todo o mundo. Em Barcelona, por exemplo, entre 2010 e 2014, os 

apartamentos turísticos licenciados passaram de 2349 para 9857 (Brass, 2014). Já em Berlim, um estudo 

conduzido pela associação de inquilinos (Berliner Mietergemeinschaft) em 2011, revelou que cerca de 

12 000 apartamentos teriam sido convertidos em alojamentos turísticos nos últimos tempos (Füller & 

Michel, 2014). Várias cidades, como Berlim, Paris, Madrid, Dubai, Cidade do Panamá, entre outras, 

tiveram de adotar medidas para regular o sector ao longo dos anos de 2013 e 2014 para mitigar os 

problemas levantados, que serão abordados adiante. 

Em Portugal, este tipo de alojamento tem crescido a um ritmo bastante elevado. Segundo a 

plataforma Airbnb, ao longo de 2015 o crescimento foi de 65%, um número “superior ao dos maiores 
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mercados da Europa” (Marques, 2015) 9. Segundo dados da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), 

nos cinco meses seguintes à data de entrada em vigor do novo regime jurídico do alojamento local foram 

registados cerca de 12 000 alojamentos locais, com uma média de 78 alojamentos por dia. Do total dos 

registos, 55% foi realizado no distrito de Faro, segue-se Lisboa com 22% e Porto com 7% dos registos 

(Notícias ao Minuto, 2014). Em Maio de 2016, o valor total de alojamentos registados em Portugal é de 

24 749 alojamentos10, o que equivale a mais de metade das 200 mil camas disponíveis na indústria 

hoteleira tradicional (Antunes, 2015). Em Lisboa, cidade de estudo desta investigação, existiam, na 

mesma data, cerca de 4500 alojamentos11. Apesar deste elevado número de registos, há ainda muitos 

alojamentos a operar de forma ilegal, sendo muito difícil conhecer os valores exatos dadas as 

características deste fenómeno.  

A melhor forma de explicar a tipologia do alojamento local é através dos fatores que 

impulsionaram o seu crescimento exponencial: novas tendências e formas de fazer turismo no mundo, 

por um lado, e contingências próprias da realidade portuguesa, por outro. Assim, podem definir-se 

fatores relacionados com a procura e fatores relacionados com a oferta. 

 

FATORES RELACIONADOS COM A PROCURA 

No contexto dos alojamentos locais, a conceito de procura está relacionado com os turistas, isto 

é, com os consumidores dos alojamentos locais. Existem três fatores principais que explicam o aumento 

da procura dos alojamentos locais, promovendo o crescimento destas unidades:  

 

i. Mudança de mentalidade no turismo; 

Ao longo dos últimos anos, tem havido uma mudança na forma de fazer turismo. Os turistas 

procuram cada vez mais viver como locais dos lugares que visitam. Mais do que ver as principais atrações 

turísticas, seguindo o “percurso turístico”, pretendem captar o sentido do lugar. Assim, o mais relevante 

é a experiência da vida local, é estar imerso no dia-a-dia da cidade que se visita. 

São vários os autores que, já nos anos 90, começaram a defender que esta mudança se estava a 

iniciar. Entre outros autores, Poon defende que há um afastamento dos produtos de turismo anteriores, 

estandardizados e inflexíveis, em direção a uma ideia de turismo mais flexível e segmentado (Poon, 

1994). Não se pode dizer que esta procura pela experiência local seja uma realidade nova. Como foi 

referido anteriormente, já MacCannel (1976) defendia a ideia de que os turistas contactam com as front 

regions mas têm um desejo permanente de acesso às back regions, onde se desenrola a vida comum dos 

habitantes do lugar que visitam, facto defendido também por Judd (1999). No entanto, é defendido por 

alguns autores que, nos últimos anos, se tem assistido ao surgimento de um novo turista urbano. 

                                                           
9 Este crescimento exponencial é também confirmado pelas plataformas Homeaway e Booking (Marques, 2015). 
10 Número obtido no Registo Nacional do alojamento local (www.rnt.turismodeportugal.pt) no dia 19/05/2016. 
11 A realidade do alojamento local em Lisboa será abordada mais demoradamente no capítulo III.2: Caracterização 
da área de estudo 
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O novo turista urbano ou pós-turista deseja viver como um residente da cidade, numa procura 

por experiências “autênticas” e pelo sentido do lugar (Cócola-Gant, 2015). Enquanto o turista tradicional 

percorre o circuito de “atrações turísticas”, estabelecido pela indústria em bolhas turísticas, o novo 

turista urbano foge12 a este circuito em busca do sentido do lugar e contacto com a “realidade” (Cócola-

Gant, 2015).  

Esta procura do pós-turista é concretizada em várias escolhas durante a sua viagem, 

nomeadamente no local de estadia. Stors e Kagermeier (2015) entrevistaram anfitriões e visitantes para 

perceberem qual o papel da busca por “autenticidade” na escolha do alojamento na cidade de Berlim e 

chegaram à conclusão que, além das questões monetárias e práticas, “aspetos relacionados com a 

autenticidade também desempenham um papel principal” (Stors & Kagermeier, 2015b, p. 13). Esta 

autenticidade, segundo o artigo, é conseguida não só através do contacto pessoal entre os anfitriões e os 

turistas – um fator muito importante –, pela localização deste tipo de alojamentos – frequentemente em 

bairros residenciais – mas também pela própria arquitetura dos alojamentos, como se pode perceber 

pela transcrição de uma entrevista: 

“E aqueles que participam em alguma coisa como isso [Airbnb], e dizem: «eu não quero ir para 

um hotel, não quero um apartamento estandardizado com um estilo dos anos 70, mas prefiro o 

charme de um edifício antigo de Berlim.» (…) Eu penso – por um preço relativamente baixo – 

eles [turistas] querem este sentimento: isto é Berlim. Um hostel, pelo contrário, é, claro, 

completamente permutável; parece sempre a mesmo em todo o lado. Eu acho que é a primeira 

coisa que eles [turistas] querem.” (Stors & Kagermeier, 2015b, p. 12). 

 Maitland e Newman (2009) também desenvolvem este tema, ao fazerem um estudo 

comparativo entre “duas áreas de Londres – Islington e Bankside. Ambas atraem grandes números de 

visitantes apesar de não fazerem parte dos itinerários turísticos tradicionais, nem estarem planeadas 

como uma área turística” (Maitland, 2010, p. 179). Neste estudo, os autores chegam a três conclusões 

principais: 

a. Os visitantes não vêem Islington e Bankside como áreas turísticas, apesar do grande 

número de turistas que visitam essas áreas e de haver alguns pontos de interesse de grande 

importância; 

 

b. A envolvente construída e o sentido do lugar são frequentemente mencionados. “A 

maioria dos comentários foca-se mais nos edifícios vernaculares, do dia-a-dia e vulgares na área 

do que em ícones como o Globe ou a Tate Modern” (Maitland, 2010, p. 181). 

 

c. A vida do dia-a-dia consistia no principal atrativo, com muitas referências para a 

mistura de usos – residencial, laboral e cultural – sentida nesses lugares. “As palavras de um 

                                                           
12 Esta fuga ao “circuito turístico” é questionável, uma vez que se pode argumentar que não é possível fugir às bolhas 
turísticas. Nesse sentido a procura do novo turista urbano pode estar enquadrada em novas e atraentes bolhas 
turísticas, que se mascaram de autenticidade.  
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entrevistado falam por muitos: «os pontos turísticos são sempre muito genéricos - certo? - olhe-

se para os lugares onde estão os turistas em qualquer cidade – oh! – eu também sou só um deles 

e estou só a fazer o típico de um turista mas se tu, de alguma forma, vais dar a um lugar onde os 

locais vão, dá a sensação de uma experiência mais autêntica” (tradução livre) (Maitland, 2010, 

p. 181); 

A mudança dos interesses dos visitantes nas cidades e a crescente atração pela “nova cultura 

urbana” (Judd, 2003, p. 51) requer novas abordagens à forma de criar e promover o turismo por parte 

das cidades.  

ii. Uma nova geração: os millenials; 

O advento da criatividade como valor essencial à indústria, economia e, em última análise, ao 

turismo tem vindo a operar mudanças na forma de fazer turismo. Estas mudanças, segundo vários 

autores, têm uma raiz mais profunda: uma mudança de geração – os millennials  ou geração Y - que 

traz uma hierarquia de preocupações e valores diferente das anteriores.  

Vários estudos indicam que os millennials, nome dado à geração nascida entre 1980 e 

1996/2000 (não há um consenso quanto às datas exatas), veem o mundo de forma diferente, com 

diferentes prioridades e expectativas. Segundo um estudo desenvolvido pelo grupo Goldman and Sachs, 

é uma geração que cresceu ligada informaticamente (alguns são considerados “nativos digitais”), num 

mundo de mudanças repentinas e com menos capacidade económica. Com a entrada dos millennials no 

mercado de trabalho, muitos padrões de consumo vão-se alterando e o turismo é um deles. 

Os estudos apontam para duas tendências principais desta geração no campo do consumo desta 

geração. Primeiro, a primazia das “experiências” em relação aos bens. Uma investigação do empresa 

Harris, financiado pela Eventbrite, revela que 78% dos millennials americanos preferem gastar o seu 

dinheiro em experiências a comprar bens desejados. Além disso, 72% gostaria de aumentar os seus 

gastos em experiências. Segundo, a preferência do acesso em detrimento da posse. O estudo realizado 

pela Goldman and Sachs mostra que cada vez mais a tendência é não possuir os bens de que se usufrui: 

é assim no caso dos filmes e música, com o exemplo do Netflix e Spotify, ou nos carros, com o exemplo 

do Zipcar. Pelo contrário, graças às plataformas online, os millennials podem ter acesso aos mais 

variados bens, que outras pessoas estão interessadas em rentabilizar.  

O estilo de estadia que os alojamentos locais permitem vai de encontro a esta nova mentalidade 

associada ao turismo. A procura por uma experiência local e por uma maior independência e 

flexibilidade é garantida por este tipo de alojamento. 

 

iii. Economia de partilha; 

O conceito economia de partilha entrou na ordem do dia quando, em 2010, Botsman e Rogers 

lançaram o livro What’s Mine is Yours – How Collaborative Consumption is Changing the Way we Live 
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(Stors & Kagermeier, 2015b). Não se pode dizer que este tipo de economia seja novo – repare-se nos 

mercados e feiras de produtos em segunda mão, por exemplo – mas, de facto, ganhou uma renovada 

importância nos últimos cinco anos. 

A economia de partilha, também conhecida por consumo colaborativo, é um novo modelo 

económico que se caracteriza por ser uma atividade peer-to-peer13 de obter, dar ou partilhar o acesso de 

bens e serviços, com base em plataformas de comunidade online (Hamari et al., 2015). Esta economia 

pega no excedente e redistribui de uma forma eficaz a quem está interessado em consumir esses 

produtos (Mason, 2015). Botsman e Rogers (2010), no influente livro What's Mine Is Yours: The Rise 

of Collaborative Consumption 14  descrevem a economia de partilha como “um modelo económico 

baseado em partilhar ativos subaproveitados, como espaço, competências ou coisas, com benefícios 

monetários ou não-monetários”.  

Este modelo económico é, no fundo, uma consequência de anos de evolução tecnológica – 

especialmente das tecnologias de informação – mas também de evolução no comportamento dos 

consumidores (Mason, 2015). Segundo Belk, as práticas de consumo colaborativo têm duas ideias 

fundamentais comuns (Belk, 2014, p. 1): 

a. acesso temporário, ao invés da propriedade, de bens e serviços; 

b. apoio e confiança na Internet, especialmente na Web 2.0; 

O primeiro ponto descreve aquela que é uma das ideias centrais do consumo colaborativo: o 

acesso aos produtos é mais importante do que a sua propriedade (Sacks, 2011). Esta tendência, como foi 

abordado anteriormente, está intimamente ligada a uma mudança geracional e é defendida por muitos 

investigadores. “Em vez de comprar e possuir coisas, os consumidores querem o acesso a produtos e 

preferem pagar pela experiência de os usar temporariamente” (Eckhardt & Bardhi, 2012, p. 4). Pode ver-

se exemplos deste modelo de acesso em diferentes áreas como os transportes (ZipCar, RelayRides, 

Uber, entre outros), entretenimento (Spotify, Netflix, entre outros), arrendamentos temporários 

(Airbnb), venda de serviços (Taskrabbit, Zaask, entre outros).  

A Internet, especialmente a Web 2.0, também é um elemento essencial para o surgimento deste 

modelo económico. Pode inclusivamente dizer-se que a Web 2.0 foi a grande mudança que tornou 

possível o advento do consumo colaborativo, uma vez que permitiu a existência de plataformas de 

encontro entre indivíduos com produtos disponíveis e indivíduos a necessitar desses bens e serviços. O 

conceito Web 2.0 refere-se a “sites que permitem os utilizadores de contribuir com conteúdos e ligar-se 

entre si” (Carroll & Romano, 2010, p. 190), enquanto a Web 1.0 apenas permitia fluxo de informação 

num sentido, sendo impossível haver interações entre utilizadores (Belk, 2014). 

A Web 2.0, associado à universalidade dos smartphones, permitiu aquilo que o consumo 

                                                           
13 O consumo baseado em trocas peer-to-peer (ou P2P) é um modelo descentralizado, em que as trocas se 
processam directamente entre os produtores e consumidores sem recurso a intermediários. 
14 O livro What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption (2010) tem grande importância pois 
colocou o conceito economia de partilha na ordem do dia e iniciou a discussão acerca deste modelo económico. 
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colaborativo exigia: conveniência, eficiência e simplicidade. Mas também confiança, uma vez que é o 

grande desafio deste tipo de consumo. Normalmente o controlo de qualidade e a garantia do respeito 

dos termos acordados é facultado pelos intermediários. No entanto, com a inexistência de 

intermediários, os consumidores poderiam ficar expostos a negócios perigosos e fraudulentos. Neste 

sentido, as empresas que usam este modelo de consumo desenvolveram um sistema de avaliação dos 

fornecedores e consumidores nas suas plataformas, de forma que quem vende ou compra um produto 

tem acesso a um historial do indivíduo com quem negoceia. Este sistema, quando associado a redes 

sociais como o Facebook, fornece um alto grau de segurança nas transações (Sacks, 2011). 

A. O caso do Airbnb 

O Airbnb é uma das empresas de consumo colaborativo mais relevantes do panorama atual. É 

uma “inovação disruptiva” 15 , pelo facto de ter influenciado determinantemente o mercado dos 

alojamentos temporários (e até a forma de fazer turismo). Assim, torna-se essencial estudar mais 

aprofundadamente esta plataforma.  

Nasceu da ideia de Joe Gebbia e Brian Chesky de anunciar três colchões insufláveis, face à falta 

de quartos disponíveis numa convenção em São Francisco. Essa ideia consubstanciou-se numa 

plataforma de arrendamento de curta duração. Descrito pela própria empresa: “É um mercado 

comunitário de confiança para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem alojamentos únicos 

em todo o mundo, seja a partir de um computador, um telemóvel ou um tablet” (Airbnb).  

O Airbnb, sob o nome de Airbed & Breakfast, foi lançado em Agosto 2008 por Joe Gebbia, Brian 

Chesky e Nathan Blecharczyk. Durante os primeiros tempos de operação, financiados sobretudo pelos 

próprios fundadores graças a uma campanha de venda de cereais, a empresa não teve grande 

crescimento. Em 2009, entram na Y Combinator, uma aceleradora de startups, que lhes garante 

financiamento, e alteram o nome para Airbnb, relançando o site. A principal dificuldade inicial foi a de 

criar a procura e assim “Chesky e Gebbia gastavam muito tempo a encontrar-se com os fornecedores do 

Airbnb, a passar noites nas suas casas e a organizar encontros de utilizadores” (Sacks, 2011). No sentido 

de aumentar a procura pelas propriedades anunciadas no Airbnb, e depois de mais um período de fraco 

crescimento, a empresa decidiu dar um passo importante para o crescimento dos arrendamentos: 

contratar fotógrafos profissionais para fotografar os alojamentos. Começando primeiro em Nova Iorque 

e outras cidades estratégicas, em 2010 lançam um programa para todos os anunciantes do Airbnb. Esta 

estratégia revelou-se muito proveitosa, uma vez que as reservas de alojamentos começaram a aumentar. 

Em Nova Iorque, por exemplo, duplicaram no primeiro mês com fotografias profissionais. (Brown, 

2013).  

O aumento quer de propriedades disponíveis, quer de reservas, provocou também o aumento 

do financiamento. No fim de 2009, obtiveram um financiamento de 600 mil dólares. Ao longo de 2010 

                                                           
15 “Um produto disruptivo transforma um mercado, por vezes ao ponto de suplantar as anteriores companhias 
dominantes. Geralmente terá um desempenho inferior aos produtos-chave já prevalecentes mas oferece um 
conjunto distinto de benefícios, tipicamente focados em ser mais barato, mais conveniente ou mais simples.” 
(Guttentag, 2013, p. 3). 
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e 2011, o financiamento aumentou exponencialmente e o Airbnb mais de 110 milhões de dólares de 

diferentes investidores (Brown, 2013). Desde então a empresa cresceu a um ritmo exponencial, 

materializando esse crescimento no número de dormidas facultadas pelo Airbnb, como se pode ver na 

figura 4. 

 

Figura 4  |  Evolução do número de utilizadores do Airbnb; 

Extraído de www.dadaviz.com (autoria Leon Markovitz); 

 

Atualmente, o Airbnb é considerada a terceira startup privada mais valiosa do mundo, depois 

de, ao longo do verão de 2015, ter obtido cerca de 1,5 mil milhões de dólares de investimento privado, 

ficando a empresa valorizada em 25 mil milhões de dólares (Winkler, 2015). Em 2015, os lucros 

ascenderam a cerca de 900 milhões de dólares, mais do triplo dos 250 milhões obtidos em 2013. 

(Winkler & Macmillan, 2015). Além disso, segundo as informações da empresa, está presente em 190 

países – portanto em 99% do mundo.  

Antes da criação do Airbnb já existiam outros sites permitiam o arrendamento temporário de 

alojamentos, como o Craiglist (1995), o Booking.com (desde 1996) ou o Homeaway (desde 2005). No 

entanto, o Airbnb trouxe várias inovações, quer ao nível do funcionamento do site quer em termos de 

conceito, que o tornaram numa plataforma de arrendamento muito atrativa. Podem resumir-se estas 

diferenças em quatro pontos: 

a. Os anunciantes não pagam para anunciar as suas propriedades; 

A empresa cobra uma taxa pelo serviço (normalmente 9 a 15%) mas que é cobrada 

maioritariamente aos consumidores (normalmente 6 a 12%) e apenas no momento em que 

uma reserva é efetuada. Esta prática foi inovadora e muito atrativa para os proprietários, 

visto que em outras plataformas semelhantes era cobrada uma mensalidade para o anúncio 

dos alojamentos, tornando-se mais fácil assegurar a oferta; 

 

b. A plataforma é simples, intuitiva, eficiente e atrativa; 
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O processo para efetuar uma reserva é muito simples e intuitivo tanto para proprietários 

como para hóspedes, numa plataforma com um design atrativo e adaptada ao mundo da 

mobilidade e das redes sociais; 

 

c. Estabelece uma rede social de confiança; 

Um dos grandes desafios para o Airbnb – e que são comuns a todos os negócios assente no 

modelo do consumo colaborativo – é conferir confiança aos consumidores, uma vez que, à 

partida, não conhecem a pessoa com quem negoceiam. O Airbnb conseguiu estabelecer um 

“mercado de confiança” através do sistema de perfis pessoais e reviews, que já era utilizado 

noutros sites como o Ebay. Este sistema permite ter acesso às informações pessoais da 

pessoa com quem se pretende negociar e também aos comentários que outros fizeram sobre 

essas pessoas. Além disso, a plataforma disponibiliza uma ferramenta que, em ligação com 

o Facebook, permite estabelecer “mais de 50 milhões de conexões sociais” (Chesky, 2011). 

A reputação no Airbnb tem grande importância, uma vez que terá uma influência 

significativa na decisão de arrendar um alojamento, quer como proprietário quer como 

hóspede. 

 

d. Mais do que uma transação, o Airbnb propõe uma experiência; 

O conceito principal do Airbnb é a pertença. Num manifesto na sua página, disponibilizado 

em 2014, altura em que a empresa fez uma renovação da imagem, descreve esta ideia como 

o seu “núcleo”: 

 

“Costumávamos dar a ter a pertença como garantida. As cidades costumavam ser como 

aldeias. Toda a gente se conhecia e todos sabiam que tinham um lugar ao qual chamavam 

casa. Mas depois da mecanização e da revolução industrial do último século, esses 

sentimentos de confiança e pertença foram deslocados pela produção em massa e pelas 

experiências de viagem impessoais. Também parámos de confiar uns nos outros. Assim, 

perdemos algo essencial sobre o que é ser comunidade. No fim de contas, as nossas relações 

com pessoas serão sempre a parte mais significante das nossas vidas. Apenas tens de 

procurar conhecê-las. Esta é a razão pela qual o Airbnb nos quer devolver a um lugar a que 

todos possam sentir que pertencem. Como nós, poderás pensar que apenas arrendas um 

quarto para ajudar a pagar as contas. Ou porventura apenas reservaste uma cama para uma 

escala inesperada. No entanto, entrámos nesta comunidade e todos sabemos que esta 

entrada não é uma transação. É uma ligação que pode durar uma vida. Isso é porque os 

benefícios que recebes do Airbnb não são apenas financeiros – são pessoais – quer para os 

anfitriões quer para os hóspedes. Num tempo em que as tecnologias tornaram possível 

manter as pessoas à distância, tu estás a utiliza-las para aproximar as pessoas. E estás a 

tocar na ânsia humana universal de pertencer – o desejo de se sentir bem-vindo, respeitado 

e valorizado por quem tu és, em qualquer lugar. Pertença é a ideia que define o Airbnb (…)” 

(Airbnb, 2014) 
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É este sentido de pertença perdido (sobre o qual se pode interrogar se alguma vez existiu 

ou se é apenas uma ideia inocente e romântica de um passado inexistente), e a ideia de que 

uma pessoa pode pertencer a qualquer lado, que o Airbnb pretende trazer para a vida dos 

proprietários e hóspedes. Esta forma de abordar o arrendamento temporário foi totalmente 

inovadora, sendo uma das características que mais atrai os consumidores. 

 

iv. Companhias aéreas low-cost; 

Outro fator relevante para o crescimento exponencial dos alojamentos locais é o advento das 

companhias aéreas low-cost. Com a redução significativa do preço de uma viagem de avião, estas 

companhias trouxeram mudanças na forma de fazer turismo. 

 Nos anos 90 surgem uma série de empresas na europa, lideradas pela Ryanair e pela EasyJet, 

a fornecer viagens aéreas low-cost.  

“O surgimento de transportadoras low-cost (TLC) na Europa resulta de uma combinação de 

fatores. Entre eles destacam-se a liberalização do transporte aéreo na União Europeia, as tarifas 

altas praticadas pelas transportadoras aéreas de bandeira, a existência de aeroportos 

subutilizados, a comercialização pela internet e o sucesso de projectos de negócio como a 

Ryanair e a EasyJet, que foram capazes de tirar partido das oportunidades de negócio” (Vera 

Rebollo & Ivars Baidal, 2009, p. 1). 

As companhias aéreas low-cost acabaram por ganhar uma percentagem muito significativa dos 

voos na Europa, o que trouxe alterações nos hábitos dos turistas, quer porque viajam mais, quer porque 

se criaram possibilidades para mais pessoas viajarem. Este facto teve vários efeitos na indústria turística, 

entre os quais, a redução do poder económico médio dos turistas. No estudo realizado em 2009, Vera 

Rebollo e Ivars Baidal defendem a tese de que a redução dos gastos médios dos turistas provocou o 

aumento do uso dos apartamentos turísticos.       

                         

Figura 5  |  Comparação dos preços médios por noite entre hotéis e alojamentos disponíveis no Airbnb;  

Extraído de www.fastcompany.com (autoria Valerio Pellegrini); 

 

O “crescente uso dos alojamentos «não-hotel», enquanto, ao mesmo tempo os níveis de médios 
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de gastos dos turistas tende a diminuir” (Vera Rebollo & Ivars Baidal, 2009, p. 569) é facilmente 

explicável, tendo em conta que a estadia em tipologias de alojamento “não-hotel” é aproximadamente 

13,5% mais barato (Vera Rebollo & Ivars Baidal, 2009). Este facto é reforçado também pelos valores 

apresentados pelo Airbnb, numa comparação entre os preços médios de um hotel e de apartamentos 

disponíveis na plataforma em várias cidades americanas (Carr, 2014), como se pode ver na figura 5. 

 

FATORES RELACIONADOS COM A OFERTA 

 Além de motivos para o aumento da procura de alojamento local, existem também uma série de 

aspetos responsáveis pela proliferação deste tipo de alojamento relacionados com a oferta. De facto o 

contexto socioeconómico português e, sobretudo, da cidade de Lisboa, foi uma relevante influência para 

a proliferação das unidades de alojamento local. Podem realçar-se quatro aspetos importantes: 

i. Falta de oferta hoteleira no centro histórico de Lisboa; 

O primeiro fator está relacionado com a oferta e distribuição dos hotéis em Lisboa. Se, por um 

lado, existe uma oferta suficiente de alojamento hoteleiro na cidade, por outro, verifica-se que este se 

encontra sobretudo fora do centro histórico (JLL, 2015). De facto, cerca de 57% das unidades hoteleiras 

existentes em Lisboa em 2014 estavam localizadas na Avenida da Liberdade e Avenidas Novas, como se 

pode verificar na infografia da figura 6. 

 

Figura 6  |  Distribuição das unidades hoteleiras em Lisboa;  

Extraído de JLL, Apartamentos Turísticos em Lisboa: Um Mercado em Crescimento (2015); 

 

 No conjunto, os bairros de Alfama e do Castelo, a Baixa Pombalina e o Chiado, e o Bairro Alto 

concentram apenas 8,1% da oferta hoteleira de toda a cidade. A escassa oferta de hotelaria no centro 
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histórico, conjugada com o crescente aumento do número de turistas em Lisboa, gerando um aumento 

da procura, provocou uma pressão para o surgimento de novas unidades de alojamento. No entanto, o 

centro histórico de Lisboa não é uma área particularmente adaptada para a instalação de unidades 

hoteleiras, quer pelo facto de muitos edifícios serem classificados como património, o que restringe 

significativamente as intervenções, quer pelas reduzidas dimensões dos edifícios em alguns dos seus 

bairros. 

Em termos internacionais, o surgimento de alojamentos locais em lugares com pouca oferta 

hoteleira é uma tendência comprovada pelos estudos do Airbnb, que revelam que 74% dos alojamentos 

estão situados fora das áreas hoteleiras principais (Airbnb, n.d.).  

Assim, com a liberalização da lei do alojamento local, que veremos em seguida, abriu-se 

caminho para que este défice de oferta fosse compensado por uma tipologia de alojamento que se adapta 

melhor às características morfológicas do centro histórico de Lisboa.  

ii. Elevado número de edifícios devolutos no centro histórico de Lisboa; 

Outro fator de grande importância para o aumento exponencial das unidades de alojamento 

local foi o elevado número de edifícios devolutos no centro histórico de Lisboa. Segundo os Censos de 

2011, realizados pelo INE, cerca de 32% dos alojamentos da freguesia de Santa Maria Maior estavam 

vagos. O facto de um terço dos alojamentos do centro histórico estarem desocupados leva à rápida 

degradação dos edifícios: quase 20% dos edifícios16, em 2011, estado num estado “muito degradado”. 

O elevado número de edifícios devolutos área histórica de Lisboa, associado a outros fatores, 

constituiu um terreno favorável para a expansão do fenómeno do alojamento local, principalmente pelo 

reduzido custo de propriedade. Assim, tornou-se num processo que dinamizou significativamente o 

mercado imobiliário em Lisboa. O alojamento local tornou-se, por isso, numa ferramenta essencial para 

a reabilitação urbana do centro histórico da cidade. 

 Além disso, foram desenvolvidos uma série de programas municipais, nomeadamente o 

programa “Reabilita Primeiro Paga Depois”, que consiste na “venda de edifícios municipais devolutos, 

com obrigação de realização de obras de reabilitação pelo adquirente, permitindo-se a este diferir o 

pagamento do preço até ao termo do prazo contratual, que terá em conta o licenciamento, a execução 

das obras e a colocação do imóvel no mercado” (CML). Desta forma a CML promoveu a reabilitação dos 

edifícios realizada sobretudo pelos pequenos e médios investidores. 

 

iii. Contexto de crise económica em Portugal; 

A crise financeira internacional de 2008 fez-se sentir em Portugal de forma especialmente 

intensa, numa economia já por si fraca. Esta crise, cujas causas não sãos relevantes para este estudo, 

                                                           
16 Censos 2011, INE. 
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provocou uma intensa falta de liquidez e desconfiança por parte dos investidores, gerando uma quebra 

na maioria dos sectores económicos. 

Um dos sectores mais afetados pela crise financeira de 2008 foi o setor imobiliário, que entrou 

em estagnação. Com a estagnação do mercado imobiliário houve um decréscimo acentuado dos valores 

de propriedade e das rendas, uma vez que a procura diminuiu de forma abrupta. 

Foi no contexto de estagnação do mercado imobiliário que surgiu o fenómeno dos alojamentos 

locais em Portugal. O baixo custo de propriedade e de arrendamento foi um impulso para os investidores 

privados – portugueses e estrangeiros – encontrarem no alojamento local uma oportunidade de negócio. 

Além disso, também os proprietários viram no arrendamento temporário uma forma de rentabilizar os 

seus imóveis. 

iv. Alterações na legislação; 

Outro fator que influenciou a proliferação das unidades de alojamento local foi a introdução de 

nova legislação favorável. Por um lado, esta nova legislação permitiu desbloquear uma série de imóveis 

condicionados por variadas razões e, por outro, favoreceu a reabilitação de edifícios devolutos e 

desocupados. 

Houve duas introduções/mudanças jurídicas importantes para o aumento das unidades de 

alojamento local: 

a. Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU); 

Em 2012 foi introduzida uma nova lei do arrendamento urbano. Esta lei, posteriormente 

alterada em 2014, tinha em vista a atualização dos contratos anteriores a 1990, associados 

a rendas “congeladas” com valores muito inferiores aos valores de mercado.  

Com o processo de atualização das rendas, através de um mecanismo de negociação 

introduzido na lei, surgiu a oportunidade de redirecionar alguns imóveis para outras 

utilizações mais lucrativas – como a exploração como unidade de alojamento local – que 

antes estavam sujeitos a rendas muito baixas. Este processo foi possível não só pela decisão 

dos inquilinos em mudar de habitação, devido à subida da renda, mas também pela 

possibilidade dos senhorios cessarem os contratos – o que não era permitido para os 

contratos anteriores a 1990 - mediante o pagamento de uma indemnização.  

O novo regime do arrendamento urbano foi muito relevante, principalmente tendo em 

conta que, segundo os Censos de 2011 (INE), cerca de 46% dos alojamentos familiares 

clássicos na cidade de Lisboa estavam associados a contratos celebrados antes de 1990. 

b. Introdução de taxas penalizantes para os proprietários de edifícios devolutos; 

A Taxa Municipal de Proteção Civil, aprovada em 2014, veio agravar o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI). Tem como objetivo “remunerar os serviços assegurados pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil, nos domínios da proteção civil, do combate aos incêndios e da 



45 

 

garantia da segurança de pessoas e bens.” (CML, consultado a 02/02/2016). Esta taxa é 

devida em diversas situações, entre as quais a propriedade prédios ou frações destes com 

“risco acrescido” por estar degradado, devoluto ou em estado de ruína.  

Esta taxa estimulou a recuperação de edifícios degradados e a reutilização de edifícios 

desocupados, fenómeno favorável ao estabelecimento de unidades de alojamento local, 

com vista a rentabilizar os investimentos. 

 

c. Regime excecional da Reabilitação Urbana; 

A par das medidas anteriores, foi aprovado em 2014 um diploma muito importante para o 

setor da reabilitação urbana (Decreto-Lei nº 53/2014), em que se assume um regime 

especial essa atividade. Até então, as intervenções de reabilitação tinham de cumprir todos 

os requisitos exigidos à construção nova. Este diploma dispensa as obras de reabilitação 

dos requisitos de eficiência térmica e energética, bem como do acesso de mobilidade 

reduzida. Foi uma alteração muito importante para a proliferação das intervenções de 

reabilitação urbana. 

 

 

II.2.3. A influência do alojamento local nos impactos gerados pelo turismo urbano 
 

A proliferação das unidades de alojamento local, motivada pelos diversos fatores expostos 

anteriormente, tem deixado uma marca na envolvente urbana. De facto, quer pelo grande número de 

unidades e velocidade do crescimento, quer pela inovação que este tipo de alojamento acarreta, 

verificam-se uma série de impactos.  

Como foi anteriormente referido, o turismo urbano provoca impactos económicos, 

socioculturais e físicos nas cidades. Uma vez que uma das características essenciais do alojamento local 

é a imersão na vida local, o alojamento local intensifica algumas das tensões associadas ao turismo. No 

entanto, esta proximidade pode também ser um meio para amplificar os benefícios económicos do 

turismo na vida dos residentes. 

Pode admitir-se que os alojamentos locais têm um impacto especial nos seguintes domínios: 

ganhos económicos, aumento do custo de propriedade, tensão com a população residente e reabilitação 

urbana. 

i. Ganhos económicos; 

Como foi já referido, e facilmente se compreende, os ganhos económicos – diretos, indiretos e 

induzidos - gerados pelo turismo urbano são uma consequência muito positiva para os locais em que se 

desenvolve. Os alojamentos locais têm uma influência importante neste aspeto, uma vez que permitem 

não só uma melhor distribuição geográfica e social destes ganhos como um aumento das receitas com o 

turismo.  
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Este tipo de alojamento permite uma distribuição mais descentralizada e igualitária dos ganhos 

com o turismo do que os estabelecimentos hoteleiros convencionais. Ao contrário dos hotéis, que 

habitualmente apresentam uma grande concentração em certas áreas da cidade e nas mãos de grandes 

investidores, os alojamentos locais distribuem-se de uma forma dispersa, sobretudo em áreas 

residenciais, e pertencem a pequenos investidores ou simples proprietários. Assim, os turistas trazem 

ganhos económicos a áreas da cidade e pessoas que habitualmente não seriam beneficiadas de modo 

direto pelos fluxos turísticos. 

O alojamento local provoca também o aumento das receitas com turismo, uma vez que induz ao 

aumento dos gastos dos turistas. Alguns estudos revelam que os hóspedes de alojamentos locais têm 

gastos superiores na cidade (cerca de 2,1 vezes mais) e estadias mais longas (cerca de 2,1 vezes mais) 

quando comparados com os hóspedes dos alojamentos tradicionais (Airbnb, n.d.; Scanlon et al., 2014). 

Os gastos superiores deste tipo de turistas pode advir do facto de haver uma poupança com o custo do 

alojamento e mesmo com o custo da viagem, uma vez que, como vimos a estadia em alojamentos locais 

está correlacionada com as companhias low-cost. 

Em contrapartida, os alojamentos locais podem contribuir negativamente para as receitas fiscais 

associadas aos proveitos do turismo. Uma das maiores críticas feitas ao Airbnb é que ele promove a 

evasão fiscal, criando uma espécie de “mercado negro” paralelo e impossível de taxar (Khadem, 2015; 

Tuttle, 2013).  

ii. Aumento do custo de propriedade; 

Outro impacto do turismo urbano que é fortemente influenciado pela proliferação dos 

alojamentos locais é o aumento do custo de propriedade nas áreas de maior concentração de unidades 

(Guttentag, 2013; Jefferson-jones, 2015; Said, 2012; Shih, 2012). Uma vez que se trata de um negócio 

financeiramente muito interessante, verifica-se o aumento substancial da procura por casas em certas 

áreas mais atrativas da cidade, provocando um aumento de preço das habitações. 

“Áreas com grande proporção de alojamentos locais e segundas casas tendem a exibir um custo 

de propriedade mais elevado. Os críticos argumentam que a redução do stock de habitação permanente 

resultante do uso das casas como alojamentos locais eleva os preços e impede os first-time buyers de 

entrar em certos mercados” (Scanlon et al., 2014, p. 28).  

Em Lisboa, este aumento tem sido uma realidade, com a variação das rendas de 7,6%, enquanto 

o valor em termos nacionais é apenas 0,8% (Tomás, 2015). Este crescimento deve-se, entre outros 

fatores, à acentuada queda da oferta de casas para arrendar na capital, que terá diminuído cerca de 21 

% (Tomás, 2015). 

O aumento do custo de propriedade é uma consequência muito negativa porque é uma das 

principais causas para a gentrificação, um dos impactos negativos mais relevantes associados ao turismo 

urbano. Ele traduz-se na impossibilidade dos habitantes de uma cidade comprarem ou arrendarem casa 

em certos bairros. Além disso, este aumento do custo de propriedade, associado às perspetivas de ganhos 

com o atrativo negócio dos alojamentos locais, provoca uma pressão – direta ou indireta – sobre os 

habitantes desses bairros.  
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Este impacto tem sido de tal maneira relevante que levou à proibição, por parte das autoridades 

de Berlim, deste tipo de arrendamentos de curta duração no dia 1 de Maio de 2016 (Payton, 2016), como 

forma de “proteger a oferta de propriedade e manter as rendas tão baixas quanto possível” (Payton, 

2016) .  

iii. Reabilitação urbana; 

Como foi exposto, o centro histórico de Lisboa tem uma percentagem muito alta de edifícios 

muito degradados, fruto de haver um terço dos alojamentos desocupados nesta área. O INE, nos 

resultados censitários de 2011, avança ainda que cerca de 62% dos edifícios da freguesia de Santa Maria 

Maior necessitavam de obras de reparação (sejam elas ligeiras ou muito profundas).  

Com o crescimento e diversificação da oferta turística em Lisboa, nomeadamente com o 

surgimento da tipologia do alojamento local, associado a todos os fatores expostos ao longo deste 

capítulo, surgiu uma nova procura de propriedade no centro histórico da cidade, para efeitos turísticos. 

Acredita-se, pois, que o alojamento local se tornou num mecanismo essencial de indução da reabilitação 

urbana na cidade de Lisboa, com vista a reabilitar as frações e edifícios para esta nova função. 

A literatura não tem desenvolvido esta relação entre o alojamento local e a reabilitação urbana. 

No entanto, é um impacto importante e por isso será objeto de particular atenção nesta dissertação. 

 

 

II.3. Reabilitação urbana 

 

Neste capítulo procura-se aprofundar o tema da reabilitação urbana, visto ser um aspeto essencial 

desta investigação. Nem sempre existiu o conceito de reabilitação. Como será explicado, este conceito é 

uma construção do século XX, surgido com o evoluir das doutrinas de intervenção no património 

construído. Este capítulo divide-se em três subcapítulos: no primeiro procura-se apresentar a evolução 

da teoria de intervenção no património, que ganha forma a partir do século XIX; no segundo 

subcapítulo, mostra-se a evolução da reabilitação urbana ao longo do século XX e de que forma foi 

construído este conceito; por último, no terceiro subcapítulo apresentam-se os principais riscos 

associados à prática da reabilitação urbana. 

 

II.3.1. Intervenção no património: entre a conservação e a intervenção 

A intervenção no património histórico é uma prática que sempre levantou questões e até 

polémica, uma vez que toca na história coletiva. Efetivamente, cada intervenção de reabilitação obriga a 

um posicionamento face ao edificado e, de alguma forma, um posicionamento face à história. Desta 

forma, tornou-se num tema debatido não só pelos profissionais desta área, sejam arquitetos ou 

historiadores, mas pela generalidade dos cidadãos. Subjacente a qualquer intervenção de reabilitação 

está a tensão entre a conservação e o restauro, como explica Brito Henriques: “O dilema entre preservar 
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e criar de novo, entre conservar ou destruir para fazer melhor, terá estado portanto sempre latente ao 

longo da segunda metade do século XX” (Brito Henriques, 2003, p. 223). Na base deste dilema da 

reabilitação estão as diferentes teses defendidas desde o século XIX, ponto de partida para a disciplina 

da conservação e restauro de monumentos históricos e, mais tarde, de intervenção também na cidade, 

seja nos espaços públicos seja no edificado.  

Torna-se relevante definir os conceitos de conservação e restauro. A conservação é o conjunto 

de ações que têm em vista a manutenção dos imóveis “no seu estado presente e/ou evitar agravamento 

das condições físicas ou ruína” (Brito Henriques, 2003b, p. 250). Inclui a manutenção, que é a “prática 

de pequenas obras sistemáticas, regulares” (Brito Henriques, 2003b, p. 250) e a consolidação, 

“procedimentos mais complexos destinados a evitar a ruína ou desintegração do imóvel quando estas 

estão eminentes” (Brito Henriques, 2003b, p. 250). 

O restauro caracteriza-se pelas ações “com o fim de resgatar neles determinada forma, substância 

ou qualidade perdida, ou com o intuito de os dotar de condições adequadas às necessidades dos tempos 

actuais” (Brito Henriques, 2003b, p. 250) 

 Com o século XIX, ocorre uma mudança de paradigma face aos monumentos históricos. No seu 

importante livro A Alegoria do Património, Françoise Choay explica que é no século XIX que “o 

monumento histórico entra na sua fase de consagração, de que se pode fixar o termo por volta dos anos 

de 1960, ou, se quiser encontrar uma outra fronteira simbólica, em 1964, a data da redação da Carta de 

Veneza” (Choay, 1982, p. 111). Esta mudança de paradigma é motivada pela “chegada da era industrial 

enquanto processo de transformação, mas também de degradação do ambiente humano, [que] 

contribuiu, juntamente com outros fatores menos importantes, como o Romantismo, para inverter a 

hierarquia de valores atribuídos aos monumentos históricos e para privilegiar pela primeira vez os 

valores da sensibilidade, nomeadamente os estéticos” (Choay, 1982, p. 112). 

A nova consciência face aos monumentos históricos motivou o surgimento de uma nova 

disciplina: o restauro. “Querer e saber «classificar» monumentos é uma coisa. Saber depois conservá-

los fisicamente e restaura-los é um outro assunto, que assenta noutros conhecimentos. Ele exige uma 

prática específica e praticantes especializados, os «arquitectos dos monumentos históricos», que o 

século XIX inventou” (Choay, 1982, p. 127).   

Desde o século XIX que se debatem duas correntes face à conservação e restauro: a corrente 

intervencionista, com Viollet-le-Duc como figura de proa; e a corrente não intervencionista, liderada por 

John Ruskin. Viollet-le-Duc (1814-1879) marcou decididamente a história da conservação e restauro de 

edifícios. Defendia um restauro estilístico, para completar o edifício com o seu estilo arquitectónico – 

ao contrário do que era feito sobretudo durante a Idade Média, com o introduzir dos estilos de então 

(Jokilehto, 1986). O arquitecto e engenheiro francês, conhecedor de várias ciências e ofícios, defendia 

que “todos os edifícios e todas as partes de edifícios deviam ser restauradas no seu próprio estilo, não 

apenas no que toca à aparência mas também à estrutura” (Viollet-le-Duc, E., ‘Restauration’, Dictionnaire 

raisonné de l’architecture, VIII, 14 in Jokilehto, 1986, p. 279). 
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Em oposição, John Ruskin (1819-1900), defendia uma corrente não-intervencionista. No seu 

livro Seven Lamps of Architecture, defende que os edifícios restaurados são sempre piores que o 

original, afirmando que o restauro é “a maior destruição total que um edifício pode sofrer” (Ruskin, J., 

The Seven Lamps of Architecture, London 1925, ‘The Lamp of Memory’ in Jokilehto, 1986, p. 304) e que 

os edifícios nascem, vivem e morrem. (Jokilehto, 1986). Ruskin defendia que a ruína tinha lugar na 

cidade, acreditava no seu valor estético e patrimonial. Assim, o autor defendia que o foco devia estar na 

preservação e conservação dos edifícios e não no seu restauro.  

Estas duas correntes perduraram ao longo de todo o século XX, servindo como base a outras 

teorias de conservação e restauro que surgiram em seguida, e representam a dicotomia base da questão 

da reabilitação: conservação do existente ou construção do novo. Uma das teorias mais relevantes 

surgidas nesse século foi o restauro moderno. 

O restauro moderno é introduzido, em grande parte, pelo arquitecto italiano Camillo Boito 

(1836-1914), na altura da unificação de Itália, em que foram lançadas uma série de iniciativas de 

conservação e proteção do património construído. Boito era crítico do não intervencionismo de Ruskin 

e do restauro estilístico de Viollet-le-Duc (Jokilehto, 1986). Defendia que as intervenções realizadas em 

edifícios antigos deviam ser claramente indicadas e em contraste com o antigo, introduz o conceito de 

autenticidade (Jokilehto, 1986) e a ideia de que o restauro “deveria ser o mínimo possível” (Jokilehto, 

1986, p. 336). Os princípios de Boito foram a base do restauro moderno em Itália e influenciaram em 

grande medida os arquitectos e autores que o seguiram, como é o caso de Gustavo Giovannoni. 

 Gustavo Giovannoni (1873-1947), engenheiro e arquitecto, desenvolveu o pensamento do seu 

mestre, Camil0 Boito, de respeito pelas várias épocas de um edifício e de contraste do novo/antigo mas 

introduz algumas novas preocupações. Em primeiro lugar, alerta para a importância da arquitetura 

menor dos edifícios correntes da malha urbana, a que ele chamava a “prosa da arquitetura” (Giovannoni, 

Il Quartiere Romano, op.cit., 32  in Jokilehto, 1986, p. 352), defendendo que estes “elementos modestos 

do ambiente, que muitas vezes representam melhor a tradição arquitetónica do que obras-primas, e que 

estão mais sujeitos a riscos e perigos” (Giovannoni, G., in Ass.Art., Annuario, 1910-11, 6f in Jokilehto, 

1986, p. 351). Este autor dá origem à doutrina do restauro científico, numa altura em que em Itália havia 

já uma consciência desperta para a importância do património, tanto que não era permitido fazer 

intervenções que pusessem em causa a autenticidade ou integridade dos edifícios incluídos no inventário 

de edifícios protegidos (Jokilehto, 1986). 

 O arquiteto introduz uma procura por um restauro mais baseado em fontes documentais, que 

permitem avaliar criticamente o caminho a tomar de forma consciente. “Era claro para Giovannoni que 

a única maneira de obter esta consciência era através de estudo meticuloso do edifício e a sua área 

histórica” (Jokilehto, 1986, p. 352). Além disso, defendia o monumento como um documento, e 

“prescindia, assim de qualquer intervenção criativa” (Pereira, 1997, p. 9). Giovannoni vê o restauro como 

uma atividade moderna, como Boito, mas olha para os monumentos como “um documento histórico, 

havendo aqui uma abordagem muito mais ampla, que inclui aspetos arquitetónicos, de contexto e 

ambiente histórico, bem como de uso do edifício” (Jokilehto, 1986, p. 354). A relevância dada aos 
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conjuntos arquitetónicos e ao contexto urbano é também uma inovação do pensamento deste arquitecto 

e engenheiro. 

As diferentes correntes defendidas ao longo do século XIX e XX estão sintetizadas no quadro 

seguinte17: 

 
 

Seguidores Principais ideias 

Intervencionista Viollet-le-Duc Restauro estilístico; 

Reconstituições revivalistas; 

Primazia do gótico; 

O restauro estilístico deve acontecer também na estrutura; 

Não 

intervencionista 

John Ruskin A ruína tem valor estético e patrimonial; 

Os edifícios nascem, vivem e morrem; 

O edifício restaurado nunca terá a qualidade do edifício 

original; 

A importância da conservação e preservação dos edifícios; 

Restauro moderno Camillo Boito Crítica às reconstituições; 

Diferenciação entre antigo e novo; 

Introdução do conceito de “autenticidade”; 

Introdução do restauro mínimo; 

Importância de documentar detalhadamente a 

intervenção de restauro; 

Restauro científico Gustavo 

Giovannoni 

Aprofundamento do “restauro moderno”; 

Abordagem científica e crítica ao restauro; 

Atenção dada aos conjuntos urbanos e às envolventes dos 

locais históricos; 

Importância dada à “arquitetura menor”, à arquitetura 

corrente; 

Quadro 6  |  Quadro-síntese das principais teorias da conservação e restauro; 

 

 

RESTAURO CRÍTICO E A CARTA DE VENEZA 

A partir dos anos 60, o restauro científico evoluiu para uma nova doutrina – restauro crítico – 

que se pode considerar como a teoria que mais influencia a prática da reabilitação urbana nos dias de 

hoje. Não só é um conjunto das várias correntes defendidas ao longo do tempo como também é ponto 

de referência essencial para a Carta de Veneza (1964), tida como um dos pontos altos da teoria da 

conservação e restauro. É uma doutrina que recusa critérios ou métodos pré-definidos, remetendo essas 

decisões caso a caso, mediante o estudo da situação, como avançado pelo restauro científico. Introduz 

algumas ideias muito relevantes, como seja a valorização do restauro como uma atividade criativa ou a 

importância dada à expressividade da arquitetura. 

                                                           
17  Quadro-síntese realizado com base no quadro fornecido na unidade curricular de Teoria da Conservação e 
Restauro, do mestrado integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, pela Professora Helena Barranha 
Gomes. 
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Surge em Itália, com a reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, cuja base conceptual é lançada 

pelo pensador Benedetto Croce, que acaba por influenciar vários autores e arquitectos que seguem esta 

corrente (Jokilehto, 1986), como Cesare Brandi, Roberto Pane e Renato Bonelli. Pane defendia que 

“cada monumento deveria ser visto como um caso único, porque assim é uma obra de arte e assim deve 

ser o seu restauro” (Pane, R., ‘Il restauro dei monumenti e la chiesa di S. Chiara in Napoli’, Architettura 

e Arti figurative, Venezia 1948, 10  in Jokilehto, 1986, p. 416). 

Bonelli definia o restauro como “um método crítico e depois um ato criativo, sendo o primeiro 

uma premissa intrínseca, ao segundo” (Bonelli, R., ‘Il restauro come forma di cultura’, Architettura e 

restauro, Venezia 1959, 13 in Jokilehto, 1986, p. 416). Assim, olhava para os monumentos quer como 

um “documento cheio de riqueza humana do passado, quer como uma iniciativa responsável para 

modificar a forma presente com vista a aumentar o valor do monumento” (Jokilehto, 1986, p. 416). 

Bonelli não procura o restauro estilístico, como Viollet-le-Duc, mas sim devolver o monumento à 

“unidade de linha” (uma expressão de Giovannoni), isto é, ao ponto em que o monumento tinha atingido 

a forma mais completa (Jokilehto, 1986).  

A doutrina do restauro crítico surge a par com a Carta de Veneza (1964), sendo ambos 

influenciados pelo trabalho de Giovannoni e do seu restauro científico. A Carta de Veneza foi redigida 

como resultado do 2º Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, congresso em 

que foi fundado o ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites), importante organismo 

para a conservação e restauro. Teve grande divulgação e importância internacional e gerou várias outras 

cartas a nível regional (Jokilehto, 1986). Com esta carta houve uma clarificação de princípios e de 

conceitos e o estabelecimento de uma série de premissas para a realização de intervenções de 

conservação e restauro. Brito Henriques resume a Carta de Veneza em quatro princípios essenciais 

(Brito Henriques, 2003b, p. 246): 

i. o princípio da autenticidade, que dita que o monumento tem um valor quer pela suas 

características físicas quer pelo seu contexto, e que não devem ser desrespeitadas; 

ii. o princípio da utilidade, que implica que se garante que o monumento se mantenha “como 

elemento útil e válido para as sociedades contemporâneas”; 

iii. o princípio do mínimo trabalho, que indica que as intervenções devem ser as mínimas 

imprescindíveis; 

iv. o princípio da harmonização das ações modernas, que se traduz num cuidado para que as 

ações modernas, quer os materiais e técnicas quer os novos usos, se relacionem 

harmoniosamente com o existente; 

Além destes quatro princípios, a Carta de Veneza tem uma importância fundamental para a 

“distensão do património histórico-arquitetónico” (Brito Henriques, 2003b, p. 202) aos conjuntos 

arquitetónicos (e não apenas a monumentos) e à “arquitetura menor” e vernácula, isto é ao edificado 

comum mas com valor histórico e arquitetónico (e não apenas à arquitetura nobre ou erudita), no 

sentido em que Giovannoni já vinha a trabalhar. Esta Carta tem grande importância para a reabilitação 

urbana, uma vez que consuma este novo olhar para as cidades enquanto património, com um valor 
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próprio, e que deve ser protegido. Ao longo dos anos 60, setenta e oitenta, vai-se aprofundar esta noção, 

dando origem ao conceito de reabilitação urbana. 

II.3.2. Evolução da reabilitação urbana ao longo do século XX 

Foi o século XX que construiu o conceito de reabilitação urbana, com as contribuições das Cartas 

de Veneza, Amesterdão e Washington. No entanto, os processos de intervenção na cidade, 

nomeadamente de renovação dos centros, foram anteriores, logo desde os anos 30. O nascimento do 

conceito de reabilitação urbana marca então uma alteração na forma de intervir nos centros urbanos, 

quer veremos adiante. Naomi Carmon (1999) faz uma revisão às principais políticas urbanas do século 

XX e propõe uma divisão em três gerações de intervenção nos centros das cidades nos países ocidentais, 

sobretudo Reino Unido e EUA, mas também na restante Europa. Estas três gerações têm características 

diferentes e tempos diferentes e são baseadas em pressupostos diferentes também (Carmon, 1999). 

A primeira geração é intitulada de era do buldózer – determinismo físico e enfase no ambiente 

construído. Foi um processo de renovação urbana que começou nos anos 30 no Reino Unido (e 

interrompido pela segunda guerra mundial) e no fim dos anos 40 nos EUA (Carmon, 1999), 

impulsionado pelos estados centrais. Era motivado pelas péssimas condições de habitabilidade em 

edifícios muito antigos no centro da cidade, pela procura de dar um melhor uso ao centros e o desejo de 

“tirar os pobres da frente da vista” (Carmon, 1999, p. 146), fazendo uma limpeza dos bairros degradados 

dos centros das cidades. Esta primeira geração – entre os anos 30 e 50 - foi marcada pela necessidade 

de reconstrução dos estragos provocados pela segunda grande guerra, em cidades em que a política 

urbana, até aí, tinha sido negligenciada (Roberts & Sykes, 1999). Além disso, assistia-se a um grande 

crescimento das cidades em termos populacionais e, por isso, a um rápido crescimento urbano, 

sobretudo na forma dos subúrbios. Assim, a par da erradicação dos bairros de lata, houve também uma 

política de criar limites para as cidades através de green belts, que marcavam a passagem entre a 

urbanidade e a suburbanidade (Roberts & Sykes, 1999). 

Neste período, a renovação urbana foi ganhando uma importância grande e motivando debates 

intensos sobre qual a política urbana adequada à cidade do tempo presente. Como escreve Wedge em 

1958, “renovação urbana é um termo recentemente cunhado que tem vindo a assumir uma importância 

cada vez maior entre os que estão preocupados com o futuro dos nossos bairros residenciais e de cidades 

inteiras” (Wedge, 1958, p. 55), explicando que a renovação urbana era uma oportunidade para todos: 

responsáveis municipais, famílias, construtores, fornecedores. 

A primeira geração de renovação urbana foi alvo de um grande criticismo porque grande parte dos 

bairros degradados demolidos não davam lugar a bairros residenciais mas sim a grandes equipamentos 

de comércio e entretenimento – como centros comerciais – e, além disso, era uma política que 

escorraçava as populações de classe mais baixa para os subúrbios. “Por isso, a abordagem “buldózer” 

como principal estratégia de regeneração foi condenada e desqualificada na maior parte dos casos em 

que foi aplicada” (Carmon, 1999, p. 146).  
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A segunda geração proposta por Carmon é chamada Reabilitação do bairro – uma abordagem 

compreensiva enfatizando os problemas sociais. Começa na década de 60 nos EUA (e mais tarde 

noutros países) e surge como uma reação ao primeiro movimento de renovação urbana (Carmon, 1999), 

com assumir de que “muitas das soluções imediatas do pós-guerra simplesmente transferiram o local e 

alteraram a manifestação de problemas urbanos” (Roberts & Sykes, 1999, p. 15).  

Repare-se que nesta segunda geração irrompe o termo reabilitação, que seria desenvolvido ao 

longo dos anos 70 e 80. A Carta de Veneza deu os primeiros passos na importância dada aos conjuntos 

urbanos mas foi a Carta de Amesterdão, de 1975, que refletiu os avanços que, ao longo desses anos, se 

fizeram em direção à definição da reabilitação urbana, sobretudo nos centros históricos: “ A Carta de 

Amesterdão plasmava por um lado, de forma muito mais evidente, aspectos do novo “urbanismo 

humanista” emergente, e, por outro lado, uma consciência mais profunda e alargada do significado do 

património edificado” (Brito Henriques, 2003b, p. 253). Anos mais tarde, em 1985, é redigida a Carta 

de Washingston, como complemento e evolução dos princípios da reabilitação urbana anunciados desde 

Veneza. 

Importa então definir o conceito de reabilitação. Brito Henriques explica que “tem que ver em 

primeiro lugar com o conjunto de operações que se realizam sobre os imóveis e os espaços públicos com 

o intuito de superar fragilidades ou resolver deficiências construtivas, funcionais, higiénicas e até de 

segurança, que se tenham produzido ou acumulado ao longo do tempo, e de os dotar de condições de 

desempenho compatíveis com os padrões de exigência da actualidade” (Brito Henriques, 2003, p. 259). 

O autor acrescenta que este termo inclui também outra dimensão: “as acções que envolvem a 

modernização e adequação das funções – ou, se preferirmos, a reabilitação das estruturas económicas e 

sociais” (Brito Henriques, 2003, p. 259).  

Na segunda geração de Carmon, era contestado o enfase exagerado dado ao ambiente construído, 

bem como a política cega de limpeza dos bairros de lata. No fundo, surge uma crítica aos cânones 

modernistas que a arquitetura e urbanismo seguiam. Esta reação é sobretudo visível nesses meios: o 

Team 10, grupo de arquitectos e urbanistas que abandaram o CIAM (Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna), opôs-se aos ideais modernistas, argumentando contra o funcionalismo estrito, 

os edifícios em altura ou a estratificação social e estrutural da cidade. Pouco depois, em 1961, Jane 

Jacobs escreve o livro The Death and Life of Great American Cities: the Failure of Town Planning, cuja 

primeira frase explicita que “este livro é um ataque ao planeamento e reconstrução urbana atual” 

(Jacobs, 1961, p. 1). Jacobs defendia que o planeamento urbano em voga não estava a servir as pessoas 

mas sim ideias de urbanismo erradas e nocivas para a sociedade. A escritora advogava que a cidade se 

quer “viva, diversa e intensa” (Jacobs, 1961, p. 448), para que se possa regenerar a si própria.  

Este movimento voltava a pôr as pessoas no centro da cidade, trazendo para a mesa temas como a 

qualidade de vida e uma preocupação pela pequena escala, em busca da redescoberta da experiência 

urbana (Page & Hall, 2003), num discurso de que se teria perdido um passado mítico de vivência urbana 

(que possivelmente nunca existiu) e que era importante recuperar. 
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Assim, nesta segunda geração da renovação urbana assiste-se a “programas de reabilitação 

compreensivos destinados a melhorar as habitações e envolventes existentes (em vez de os demolir), 

enquanto simultaneamente, tratava, os problemas sociais da população adicionando serviços sociais e 

melhorando a sua qualidade” (Carmon, 1999, p. 146). No Reino Unido o principal programa de 

reabilitação urbana usa um slogan – “old houses into new homes” – que descreve bem a política urbana 

subjacente a esta segunda geração. 

A terceira, e última, geração proposta por Naomi Carmon, é intitulada Revitalização, 

especialmente nos centros das cidades – uma abordagem empresarial enfatizando o desenvolvimento 

económico. Com a “descoberta do centro da cidade” (Roberts & Sykes, 1999, p. 15) ao longo dos anos 60, 

ocorreu um aumento das intervenções urbanas nessas áreas da cidade. A necessidade de regenerar as 

cidades surgiu no momento em que ocorre uma mudança na base económica das cidades: a indústria, 

que era uma atividade fundamental nos centros urbanos, entrou em declínio ou desapareceu das 

cidades, enquanto o sector dos serviços cresceu brutalmente (Couch, Fraser, & Percy, 2003)18. A saída 

da indústria deixa um vazio nas cidades que obrigou a repensar a sua organização. Associado a esta 

mudança, a cidade começa a ser vista cada vez mais como um espaço de entretenimento, um produto 

turístico, procurando compensar as perdas de emprego e capital. As iniciativas desta terceira fase 

procuravam uma melhor coordenação entre as partes económicas, sociais e físicas das políticas urbanas, 

que não tinha sido conseguida nas passadas décadas (Roberts & Sykes, 1999).  

Esta terceira geração, sobretudo a partir dos anos 80, foi também o tempo das parcerias público-

privadas – quer com pequenos quer com grandes investidores – marcando assim um momento em que 

os estados centrais começam a tomar papéis menos interventivos (Carmon, 1999; Roberts & Sykes, 

1999). Segundo Carmon, existem três processos típicos desta terceira geração, motivados por estas 

parcerias:  

i.  Gentrificação: ocorreram fortes processos de gentrificação (tema que foi abordado 

anteriormente19) nos centros das cidades, sobretudo nos CBD, dado que a “entrada da classe média 

nos centros frequentemente empurra para fora as populações de classe-baixa” (Carmon, 1999, p. 

148); 

ii. Upgrading pelos próprios moradores: um processo em que são os próprios moradores que 

decidem, por eles, melhorar as condições das habitações e envolvente, criando um movimento que 

acaba por obter apoios, quer das autoridades, quer de organizações sem fins lucrativos, quer de 

sociedades de construção. Ocorreu normalmente em bairros menos centrais, ainda que dentro da 

cidade (Carmon, 1999); 

iii. Upgrading por imigrantes: processo semelhante ao anterior, com a diferença que é motivado 

pela chegada de imigrantes – qualificados e com conhecimentos específicos – a bairros degradados 

                                                           
18 Tema tratado em detalhe no capítulo II.1: Turismo e a cidade. 
19 Ver capítulo II.1: Turismo e a cidade. 
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e que, pela sua presença e atividade, iniciam um processo de melhoramento físico, económico e 

social dos bairros (Carmon, 1999); 

 

A REABILITAÇÃO URBANA EM PORTUGAL 

As três gerações identificadas por Carmon também são observáveis na história recente da política 

urbana em Portugal, com formas e momentos ligeiramente diferentes dos que se verificaram nos EUA e 

Reino Unido. 

A primeira geração - era do buldózer – está muito relacionada com a intervenção no património 

no tempo do Estado Novo. É nos anos 40 e 50 que ocorrem as primeiras intervenções de renovação 

urbana em bairros centrais – como na Mouraria e em Alfama – devido à degradação e más condições de 

salubridade (Barata Salgueiro, 1994) mas com recurso a demolições sistemáticas, sem respeito sequer 

pelos edifícios “com maior valor patrimonial” (Coelho, 2000, p. 253) e com uma atitude prepotente face 

ao património (J. A. França, 1980). Estes “Planos de Embelezamento” ou “Planos de Melhoramento” 

seguem até certo ponto as tendências dos projectos realizados na mesma altura nos EUA ou Reino 

Unido; n0 entanto, no caso das renovações estimuladas pelo Estado Novo, tratou-se de demolição do 

casario antigo – degradado - e reconstrução mimetizando os bairros tradicionais, garantindo e 

construindo uma imagética nacionalista. 

De facto, além destas intervenções abruptas no centro histórico da cidade de Lisboa, o Estado 

Novo empreendeu um programa extenso de restauro os monumentos históricos. Através da Direcção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), que “inicia, de uma forma competente e 

sistemática, um conjunto de restauros no âmbito do serviço das obras públicas. A sua acção pautava-se 

por critérios de validação histórica hoje extremamente discutíveis que visavam a reintegração do 

monumento na sua «beleza primitiva, expurgando-o de excrescências posteriores e reparação das 

mutilações sofridas, quer pela ação do tempo, quer por vandalismo dos homens»” (Pereira, 1997, p. 2). 

O principal objetivo deste programa, e o principal critério que presidia ao restauro era transformar o 

monumento restaurado em “instrumento de difusão doutrinária e de propaganda” (Brito Henriques, 

2003b, p. 328). 

No entanto ainda nos anos 50 surgem iniciativas e personalidades que revelam que a postura face 

ao património histórico lisboeta estava em mudança. Em 1954, o arquitecto Paulino Montês propõe a 

classificação da Baixa Pombalina como “imóvel de interesse público”, sendo a proposta rejeitada pela 

CML por incapacidade de gerir uma proteção desse conjunto (Aguiar, 2007, p. 26). Além disso, é 

também ao longo dos anos 50 que é realizado o trabalho que dá origem ao Inquérito à Arquitectura 

Popular Portuguesa, por iniciativa do Sindicato Nacional de Arquitectos. Estes desenvolvimentos 

preconizam aquela que será, a partir do fim dos anos 60, a segunda geração - reabilitação do bairro – 

em que há uma enfatização dos problemas sociais.  
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Assim, os anos 60 marcam uma aproximação às melhores práticas de reabilitação vigentes no 

estrageiro – quer por estágios no estrangeiro de quadros da Direção Geral dos Serviços de Urbanização 

(DGSU), quer por conferências de urbanismo organizadas em Portugal – e, em 1968, surge o Serviço de 

Defesa e Recuperação da Paisagem Urbana (Aguiar, 2007). Além disso, o arquitecto Fernando Távora 

realiza, em 1969, um importante estudo para o Barredo (Porto), introduzindo a questão social na 

reabilitação urbana através de um plano integrado (Aguiar, 2007). Depois da revolução de 1974, esse 

plano de reabilitação passa à prática através do CRUARB (Comissariado para Renovação Urbana na 

Área da Ribeira/Barredo). No entanto, não se pode dizer que exista nos anos 60 e 70 uma política forte 

de reabilitação urbana, fruto dos constrangimentos económicos que o país atravessava (Brito Henriques, 

2003b). 

A terceira geração de Carmon, intitulada revitalização, especialmente nos centros das cidades 

– uma abordagem empresarial enfatizando o desenvolvimento económico, começou a ser percetível 

em Portugal com os projectos de reabilitação urbana integrados financiados pelo estado, através do 

Programa de Reabilitação Urbana (PRU) criado em 1985 (Brito Henriques, 2003b). Com o PRU há a 

criação de um modelo descentralizado, mais apoiado nas autarquias, através dos Gabinetes Técnicos 

Locais (GTL), subsidiados pelo Estado, com vista à intervenção nos centros históricos. Com a posterior 

extinção do PRU e criação do Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD) há um 

alargamento “para além das áreas históricas” (Brito Henriques, 2003b, p. 346)., apesar de quase a 

totalidade dos GTLs trabalharem sobre os centros. 

 A reabilitação urbana ganhou impulso partir da década de 80 em consequência de um boom 

imobiliário em Lisboa, que “privilegiou dois produtos, a habitação de luxo e os escritórios” (Barata 

Salgueiro, 1994, p. 82). Estes produtos cresceram quer pela terciarização da sociedade20, quer pelo “novo 

papel do investimento imobiliário na valorização do capital” (Barata Salgueiro, 1994, p. 95), quer pelo 

aumento do investimento estrangeiro (facilitado pela entrada na União Europeia). A habitação de luxo 

aparece em edifícios centrais reabilitados - mas também em novas construções - em áreas centrais, 

sobretudo no Castelo, Príncipe Real, Santa Catarina, Lapa e Belém (Barata Salgueiro, 1994). Noutras 

cidades europeias este processo de reabilitação acontece nas avenidas do final do século XIX e princípio 

do XX mas em Lisboa essa área – as Avenidas Novas – são sobretudo ocupadas pelo sector terciário e 

pelo surgimento de escritórios (Barata Salgueiro, 1994). Neste tempo de grande prosperidade para o 

sector imobiliário, a reabilitação “veio moderar a euforia renovadora que tendia potencialmente a 

substituir tudo o que era visto como velho ou pouco adaptado às novas necessidades” (Barata Salgueiro, 

1994, p. 82). Como no estrangeiro, esta terceira geração da reabilitação urbana em Portugal, 

nomeadamente em Lisboa, está associada a processos de gentrificação nos anos 90. Este fenómeno é 

visível sobretudo com a reconstrução do Chiado pós-incêndio, em que houve a entrada população de 

classes altas, em parte estrangeira. 

 Ao longo da primeira década do século XXI intensificaram-se os problemas económicos na zona 

euro, gerando uma crise da dívida pública a partir de 2009. Portugal, com uma economia já débil, foi 

                                                           
20 Tema já abordado nesta investigação. Ver capítulo II.1: Turismo e a cidade 
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muito afetado, entrando numa crise económica profunda que obrigou à intervenção do FMI em 2011. 

Esta crise económica afetou de forma evidente o sector imobiliário, que já vinha a mostrar sinais de 

abrandamento nos últimos anos, provocando uma “quase paralisia” (JLL, 2011, p. 3) do sector em 2011. 

 O ano de 2013 foi um ano de viragem para o sector imobiliário (JLL, 2013), em grande parte 

liderada pelo maior investimento na reabilitação urbana. Esta nova vaga de reabilitação é empreendida 

por pequenos e grandes investidores privados, e foi motivada por diversos aspectos, desde logo a própria 

retoma económica, que aumentou a confiança dos investidores, mas também o aumento do turismo em 

Lisboa 21 , o aumento do investimento estrangeiro através de mecanismos como os vistos Gold, e 

alterações legislativas como o novo regime do arrendamento urbano (NRAU) 22. Além disso, houve 

também uma série de políticas de incentivo à reabilitação desenvolvidas pela CML, que elegeu a 

reabilitação urbana como uma das prioridades de intervenção. As políticas de incentivo à reabilitação 

urbana por parte da CML têm vindo a ser desenvolvidas, com maior ou menor intensidade, nos últimos 

30 anos. O atual executivo da CML colocou este tema como uma das prioridades de governo da cidade, 

propondo uma “Estratégia de reabilitação urbana de Lisboa – 2011/2024”, que avança com uma série 

de medidas e programas de apoio à reabilitação por parte de privados, como seja eliminar burocracias, 

reduzir limitações de projecto e garantir benefícios fiscais. 

 Para a área de estudo desta investigação – a freguesia de Santa Maria Maior - uma das medidas 

mais importantes postas em prática nos últimos anos foi a proposta do Plano de Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina, que entrou em vigor a 18 de Março de 2011. Este plano, além de ter 

feito um levantamento minucioso dos edifícios – quer exterior quer interiormente – existentes na Baixa 

Pombalina, foi um marco que permitiu regular as intervenções de reabilitação realizadas nesta área. Até 

este plano era impossível fazer reabilitações na Baixa uma vez que “a Área Histórica da Baixa Pombalina, 

assim definida no PDM de 1994, era uma das áreas onde apenas era permitido executar obras de 

conservação, estando interditas todas as alterações por pequenas que fossem enquanto não fosse 

elaborado um plano de pormenor para a zona” (Câmara Municipal de Lisboa, 2011). Assim, a entrada 

em vigor deste plano foi uma introdução essencial para que fossem aprovados uma série de projectos 

que aguardavam aprovação dos técnicos da CML23. 

 Além da CML também o Governo foi responsável por políticas de incentivo à reabilitação e que 

contribuíram grandemente para o aumento deste tipo de intervenções em Lisboa. Um exemplo dessas 

políticas foi o decreto de lei nº53/2014 de 8 de Abril. Neste decreto de lei define-se que as obras de 

reabilitação passam a estar dispensadas de alguns requisitos exigidos às construções novas, como sejam 

os requisitos de acústica, de acessibilidades ou de eficiência térmica e energética. O arquitecto José 

Adrião24 explica que esta alteração “mudou completamente o paradigma da reabilitação”25. 

                                                           
21 Tema abordado no capítulo II.2: Alojamento local. 
22 Tema abordado também no capítulo anterior. 
23 Um desses projectos era o caso de estudo A – Baixa House – que será apresentado posteriormente. 
24 O arquitecto José Adrião é o autor do projecto, entre outros, da Baixa House, caso de estudo deste trabalho, e que 
ganhou o prémio Vasco Vilalva 2012,atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian para a recuperação de 
património em Portugal.  
25 O arquitecto José Adrião concedeu uma entrevista ao autor no dia 2 de Maio de 2016 (em anexo). 
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III. Investigação 

 

 

III.1. Metodologia 

 

Figura 7  |  Esquema-síntese da metodologia utilizada nesta dissertação; 
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A figura 7, na página anterior, apresenta de forma esquemática a metodologia utilizada nesta 

investigação. Pode observar-se que existiram três momentos na elaboração deste trabalho: a fase A, que 

consistiu na recolha de informação teórica acerca dos temas relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho; a fase B, em que se passou à investigação prática e que consistiu num inquérito e análise de 

casos de estudo; e a fase C, que foi o momento para reunir a informação obtida na fase anterior e analisar 

com vista a aprofundar o conhecimento acerca do fenómeno do alojamento local. 

Dadas as características da fase B, faz-se neste capítulo um aprofundamento da metodologia 

utilizada para a elaboração e ativação do inquérito e para a seleção e estudo dos casos notáveis. 

 

III.1.1. Inquérito 

A construção do questionário 26  obedeceu aos critérios que se julgaram importantes para 

caracterizar os impactos do alojamento local, nomeadamente ao nível da reabilitação urbana. Este foco 

na problemática da reabilitação urbana é fruto da evolução da investigação teórica e a constatação de 

que o alojamento, efetivamente, tinha um contributo relevante para este processo. O questionário está 

organização em três blocos de perguntas: 

i. Perfil da unidade: o primeiro bloco inclui as perguntas básicas para caracterizar o 

alojamento nas suas diversas vertentes; 

ii. Estado de conservação: neste bloco surgem as perguntas acerca do estado de conservação 

anterior às intervenções e também dos edifícios/frações que não foram intervencionadas; 

iii. Reabilitação arquitetónica: constitui o bloco acerca da reabilitação em si, em que se procura 

caracterizar as intervenções realizadas quanto à extensão (se está restringida à fração ou é 

realizada na totalidade do edifício), intensidade, duração e apoio técnico.  

Para possibilitar a resposta e catalogação de algumas perguntas – como é o caso do estado de 

conservação e da intensidade da intervenção de reabilitação - foram criadas tabelas de critérios. Para o 

estado de conservação, os critérios encontram-se nos quadros seguintes: 

Muito Mau - Verifica-se um mau estado de conservação da maior parte do alojamento, colocando fortes 

limitações ao uso normal da fração e comprometendo a segurança dos ocupantes; 

Mau -Verifica-se alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando alguns problemas de 

segurança; 

Razoável - Verifica-se algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente manutenção dos espaços; 

no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais; 

Satisfatório - Situações onde o estado geral da fração é satisfatório, não comprometendo a sua utilização como 

alojamento; 

Quadro 7  |  Critérios de caracterização do estado de conservação da fração; 

                                                           
26 O questionário pode ser encontrado em anexo. 
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Muito Mau - Edifício onde se verifica um mau estado de conservação da maior parte da área edificada, colocando 

fortes limitações ao uso normal do edifício e comprometendo a segurança dos ocupantes; 

Mau - Edifício onde se verifica alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando alguns 

problemas de segurança; 

Razoável - Edifício onde se verifica algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente manutenção 

dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais; 

Satisfatório - Situações onde o estado geral do edifício é satisfatório, não comprometendo a sua utilização; 

Quadro 8  |  Critérios de caracterização do estado de conservação do edifício; 

Os critérios para definição da intensidade da intervenção de reabilitação de acordo com cinco 

graus de profundidade, quer ao nível da fração quer ao nível do edifício, encontram-se nos quadros 

seguintes: 

Grau 1 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação interior. Alterações 

ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes); 

Grau 2 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação interior. Alterações 

ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes); 

Grau 3 -Alteração funcional de divisões, obrigando a intervir na compartimentação. Alterações de nível médio 

nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes); 

Grau 4 - Alteração funcional das divisões profunda, com intervenção ao nível da compartimentação. Alterações 

de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). 

Melhoramento das condições térmicas das paredes exteriores; 

Grau 5 - Alteração profunda da função das divisões, compartimentação, redes (água, esgoto, eletricidade e gás) 

e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). Alteração/reforço da estrutura e melhoramento das condições 

térmicas das paredes exteriores; 

Quadro 9  |  Critérios de caracterização das intervenções de reabilitação ao nível da fração; 

 

Grau 1 - Alterações ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), mantendo toda a 

compartimentação interior; 

Grau 2 - Alterações ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e 

paredes), mantendo toda a compartimentação interior; 

Grau 3 - Alterações de nível médio nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos 

e paredes). Intervenção ligeira na cobertura e fachada. Intervenção ao nível da compartimentação interior; 

Grau 4 - Alterações de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás), revestimentos (pavimentos, 

tetos e paredes), cobertura e fachadas. Intervenção ao nível da compartimentação interior; 

Grau 5 - Alteração profunda ao nível da compartimentação interior, redes (água, esgoto, eletricidade e gás), 

revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), cobertura e fachada. Alteração/reforço da estrutura, com eventual 

introdução de alterações volumétricas (ampliação em altura); 

Quadro 10  |  Critérios de caracterização das intervenções de reabilitação na totalidade do edifício; 
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 O inquérito foi realizado entre Março e Abril de 2016, dividido em duas fases. A primeira fase 

foi efetuada pelo autor, em Março, via questionário online, tendo sido obtidas respostas para 60 

alojamentos (58 válidas) na zona da Baixa e Chiado. Os inquiridos foram contactados por correio 

eletrónico, por telefone e presencialmente. A segunda fase do inquérito, que ocorreu em Abril, foi 

realizada em parceria com a ALEP, via questionário online.  

Entre as duas fases, o questionário foi ligeiramente alterado. Desde logo, pela introdução e 

reformulação de perguntas no primeiro bloco – i. Perfil da unidade – mas também pela eliminação do 

último bloco – “Futuro da unidade” - que foi avaliado como dispensável. No entanto, nos dois blocos 

mais relevantes, acerca do estado de conservação e a reabilitação arquitetónica, não existiu qualquer 

mudança. A principal introdução da segunda fase foi a expansão do universo a todos os alojamentos de 

Lisboa (para este trabalho foram apenas consideradas as respostas na freguesia de Santa Maria Maior). 

Os inquiridos foram contactados por correio eletrónico. 

 Num universo de 1346 alojamentos locais registados na freguesia de Santa Maria Maior 

obtiveram-se respostas relativas a 193 alojamentos, o que significa uma taxa de resposta de 14,3%.  

 

 

III.1.2. Casos de estudo 

Os casos de estudo foram selecionados entre Janeiro e Abril e resultam quer da investigação 

teórica realizada acerca do alojamento local em Lisboa quer dos resultados obtidos na primeira fase do 

inquérito. Os critérios que presidiram à escolha dos casos foram três: em primeiro lugar a qualidade de 

intervenção, isto é, intervenções que pudessem ser exemplos a seguir. Não se procurou encontrar as 

melhores intervenções de reabilitação mas sim intervenções que tivessem aspetos notáveis; depois, a 

qualidade do produto turístico, ou seja, alojamentos que tenham uma procura turística assinalável e 

estejam bem referenciados pelos profissionais do segmento dos alojamentos locais, revelando que são 

produtos de sucesso; por último, procurou-se que os casos escolhidos apresentassem a diversidade de 

intervenções que ocorre nas reabilitações para alojamento local. Esta diversidade é visível em vários 

parâmetros das intervenções: na extensão (edifício inteiro ou apenas fração), na intensidade, na duração 

e também a localização. 

 

Desta forma, os casos escolhidos foram27: 

A – Baixa House, na Rua dos Fanqueiros (Baixa), projeto realizado por José Adrião Arquitectos; 

B – Chiado Apartment, na Travessa do Alecrim (Chiado), projeto realizado por Fala Atelier; 

                                                           
27 Optou-se por apresentar o nome utilizado por cada caso para efeitos de arrendamento turístico. 
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C – Alfama Watchtower I/II, na Rua das Escolas Gerais (Alfama) e Castle Charm28, na rua das 

Flores (Castelo), projeto realizado por Polígono; 

D – Alfama Terrace, na Travessa dos Remédios (Alfama), projeto realizado por Chão 

Arquitectos; 

A investigação acerca dos casos de estudo foi realizada com recurso a entrevistas presenciais 

com os arquitetos responsáveis pelos projetos29, à exceção do caso D, em que se entrevisto o titular do 

alojamento, e com visitas a obras, no caso B e D. As entrevistas foram realizadas nos dias 2 (caso A), 5 

(caso B), 9 (Caso C) e 11 de Maio (Caso D), e as visitas foram realizadas nos dias 5 (Caso B) e 11 de Maio 

(Caso D). Mais do que fazer um estudo espacial aprofundado de cada obra procurou-se conhecer os 

processos e motivações projetuais, bem como a razão das opções tomadas. Posteriormente sintetizou-se 

a informação mais relevante em fichas de estudo apresentadas no capítulo 7. 

 

 

 

III.2. Caracterização da área de estudo: Santa Maria Maior 

 

A área de estudo escolhida para esta investigação é a freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. 

Esta freguesia foi criada na sequência da reorganização administrativa da cidade de Lisboa em 2012. 

Assim, Santa Maria Maior é composta pela agregação de 12 pequenas freguesias anteriores: Castelo, 

Madalena, Mártires, Sacramento, Santa Justa, Santiago, Santo Estêvão, São Cristóvão e São Lourenço, 

São Miguel, São Nicolau, Sé e Socorro.  

Está “intimamente ligada à Sé de Lisboa, inicialmente Igreja de Santa Maria Maior, mandada 

construir em 1150 por D. Afonso Henriques…” 30 . É uma freguesia que ocupa quase toda a área 

considerada como o centro histórico de Lisboa, uma das áreas da cidade com mais procura turística. 

Compreendendo os bairros históricos de Alfama, Baixa, Castelo, Chiado e Mouraria, situa-se entre o rio 

e as avenidas da Liberdade e Almirante Reis, como se pode observar nas figuras 8 e 9.  

                                                           
28 No caso de estudo C optou-se por juntar três apartamentos distintos – dois no mesmo edifício em Alfama e outro 
no Castelo – uma vez que a lógica que orientou as três intervenções foi a mesma, realizada pelo mesmo gabinete de 
arquitetura e com um curto intervalo de tempo entre si.  
29 Podem encontra-se as entrevistas aos arquitetos José Adrião, Fala Atelier e Polígono em anexo. 
30 Junta de Freguesia de Santa Maria Maior: http://www.jf-santamariamaior.pt/historia.html, consultado a 12 de 
Abril de 2016. 
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Figura 8  |  Área de estudo: freguesia de Santa Maria Maior; 

Fonte: Adaptado de Google Earth;  

 

                  

Figura 9  |  Área de estudo: bairros históricos; 

Fonte: Adaptado de Google Earth; 
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A freguesia de Santa Maria Maior abarca quase a totalidade do centro histórico de Lisboa. De facto, 

olhando para os limites da freguesia verifica-se que correspondem, grosso modo, à cerca fernandina, 

como se pode observar na figura 10 A cerca fernandina foi erigida nos anos 1373-1375, a mando do Rei 

D. Fernando, para proteger a cidade, que tinha crescido significativamente ao longo do século anterior 

e já ocupava os arrabaldes da cerca velha31 (França, 1980). Deste modo, pode-se assumir que a génese 

desta área de Lisboa remonta, pelo menos, ao séculos XII e XIII, com a conquista cristã da cidade e 

consequente crescimento populacional. 

Os bairros históricos do centro de Lisboa correspondem, em termos gerais, às antigas pequenas 

freguesias: Alfama (São Miguel, Santo Estêvão e Sé), Baixa (São Nicolau, Madalena e Santa Justa), 

Castelo (Castelo e Santiago), Chiado (Mártires e Sacramento), Mouraria (São Cristóvão e São Lourenço 

e Socorro) e Sé (Sé). Estes bairros apresentam características diferentes entre si, tornando a freguesia 

de Santa Maria Maior numa realidade diversa em termos sociais, funcionais, e 

arquitetónicos/urbanísticos. É esta diversidade que faz da freguesia de Santa Maria Maior uma área de 

estudo muito interessante. Acredita-se que as características próprias de cada bairro, principalmente as 

arquitetónicas e urbanísticas, vão influenciar e condicionar as intervenções de reabilitação para 

alojamento local. 

 

Figura 10  |  O traçado da cerca fernandina na cidade de Lisboa; 

Fonte: Extraído de www.biclalx.blogspot.pt; 

 

III.2.1. Caracterização socioeconómica 

A freguesia de Santa Maria Maior tem uma população residente total de 12 961 pessoas, segundo os 

Censos de 2011. Em 2001 e 1991, a população residente era, respetivamente, 14 191 e 21 175. Observa-se 

então um decréscimo acentuado desde 1991, com perda de quase 40% da população, consistente com o 

                                                           
31 A cerca velha, como se pode observar no mapa de Lisboa na figura 20, abarcava o bairro do Castelo e da Sé 
(parte de Alfama). 
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movimento de suburbanização que Lisboa teve desde o fim dos anos 70 (Salgueiro, 1997). 

A densidade populacional é de 10 789 hab/km2, acima da média de 6 448 apresentada pela cidade 

de Lisboa. No entanto, olhando em detalhe para cada um dos bairros históricos, verificamos que a 

situação é bastante díspar em cada área. 

De facto, verifica-se que Alfama e a Mouraria apresentam uma densidade populacional superior à 

média de Lisboa e, por outro lado, a Baixa apresenta uma densidade populacional inferior. O Chiado e 

o Castelo32 estão mais ou menos dentro da média lisboeta, o que, no entanto, não deixa de ser uma 

densidade populacional bastante reduzida 33 . Estes números estão não só relacionados com as 

características urbanas e morfológicas dos vários bairros mas também com uma grande percentagem de 

edifícios devolutos, como veremos adiante. 

 Outro indicador relevante para caracterizar socialmente a freguesia de Santa Maria Maior é o 

índice de envelhecimento, cuja comparação entre bairros é apresentada no quadro 12. 

 

Bairro Índice de envelhecimento34 

 
Alfama (Santo Estêvão, São Miguel e Sé) 315 
Baixa (São Nicolau, Madalena e Santa Justa) 199 
Castelo (Castelo e Santiago) 495 

Chiado (Mártires e Sacramento) 186 

Mouraria (Socorro e São Cristóvão e São Lourenço) 264 

  
Santa Maria Maior 286 

  
Lisboa 186 

  

Portugal 128 

Quadro 11  |  Índice de envelhecimento médio da freguesia de Santa Maria Maior por bairro; 

Fonte: Censos 2001, INE (dados); 

 Como mostram os Censos de 2011, a população residente na freguesia de Santa Maria Maior é 

uma população muito envelhecida (286), substancialmente acima da média de Lisboa (186) e da média 

nacional (128). Este envelhecimento da população deve-se em primeiro lugar à suburbanização atrás 

referida, que levou sobretudo à saída da população jovem, que encontra na periferia habitação em 

melhores condições e com um preço mais baixo. Como se verá adiante, grande parte do parque edificado 

do centro histórico de Lisboa tinha problemas de habitabilidade graves e os edifícios em boas condições 

                                                           
32 É de notar que é no bairro do Castelo que se encontra o Castelo de S. Jorge, que acaba por fazer reduzir a sua 
densidade populacional. 
33 Repare-se que a densidade populacional da cidade de Lisboa conta com freguesias que, pelas suas características, 
são muito pouco densas, como é o caso da freguesia de Benfica, que abarca Monsanto, de Santa Maria dos Olivais 
ou Santa Maria de Belém e S. Francisco Xavier. 
34 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número 
de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa 
habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos) (INE, www.ine.pt). 
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eram comercializados a preços muito elevados. 

Paralelamente, existia uma grande rigidez do mercado de arrendamento provocado pelo 

congelamento das rendas anteriores a 1990 (até ao NRAU, em 2012), dificultando a entrada de novos 

residentes e traduzindo-se numa muito baixa rotatividade de habitantes. O congelamento das rendas 

remonta a uma alteração legislativa do governo do Estado Novo que determinou que as rendas em 

Lisboa e no Porto não poderiam ser alteradas. Esta lei, que permaneceu até 2012, provocou um grande 

desfasamento entre as rendas pagas pelos inquilinos e o valor real que esses arrendamentos tinham, 

devido à inflação ocorrida ao longo do século XX. A consequência deste desfasamento foi o decair do 

estado de conservação dos edifícios que, sendo antigos, necessitavam de manutenção que os senhorios 

não conseguiam pagar, uma vez que as suas propriedades representavam uma fonte de despesa e não 

lucro. 

 A freguesia de Santa Maria Maior estava particularmente influenciada por este fator, visto que dos 

4238 contratos de arrendamento existentes na freguesia em 2011, cerca de metade (2076 contratos,) 

eram anteriores a 1990, segundo os Censos de 2011. 

A elevada proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, apresentada no quadro 

13, é outro elemento que ajuda a caracterizar esta freguesia. Destacam-se especialmente os bairros da 

Mouraria, que, sendo tradicionalmente uma área social e urbanisticamente desvalorizada do centro da 

cidade, se especializou na oferta de habitação para população imigrante de baixos rendimentos, e da 

Baixa. O Chiado apresenta valores também acima da média lisboeta, mais aqui devido ao facto de ser 

uma área em que se verificou um processo de gentrificação, com entrada de capital estrangeiro.  

 
Bairros 

Proporção da população residente 
de nacionalidade estrangeira (%)  

  

Alfama (Santo Estêvão, São Miguel e Sé) 9,2 

Baixa (São Nicolau, Madalena e Santa Justa) 22,7 
Castelo (Castelo e Santiago) 5,6 
Chiado (Mártires e Sacramento) 11,0 

Mouraria (Socorro e São Cristóvão e São Lourenço) 23,4 

  

Santa Maria Maior 14,7 

  
Lisboa 6,3 

Quadro 12  |  Proporção de população estrangeira por bairro; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 

 

III.2.2. Caracterização do edificado 

Uma vez que esta investigação se foca nas intervenções de reabilitação realizadas nos edifícios 

com vista à instalação de alojamentos locais é muito importante caracterizar o património edificado, não 
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só através de elementos estatísticos mas também através da sua história e tipo de arquitetura. Esta 

caracterização procura, então, explicitar em que medida e em que moldes é necessária a reabilitação 

urbanística, numa freguesia que, como se sabe, tem um edificado antigo. 

Definiram-se os seguintes critérios para caracterizar o edificado presente na freguesia de Santa 

Maria Maior: 

i. Época de construção 

ii. Tipologia construtivas 

iii. Estado de conservação/necessidades de reabilitação 

 

i. Época de construção 

 Como foi referido anteriormente, a freguesia de Santa Maria Maior abarca o núcleo fundador da 

cidade de Lisboa e portanto as zonas mais antigas da cidade. Como se pode ver no quadro seguinte, a 

proporção de edifícios construídos antes de 1919 em Santa Maria Maior é muito mais alta do que na 

generalidade da cidade de Lisboa, e o mesmo sucede ainda para os edifícios construídos até ao final da 

II Guerra Mundial. Repare-se que, segundo o INE, cerca de metade (52%) dos edifícios na área de estudo 

escolhida são anteriores a 1919 e cerca de um terço (29%) foram construídos entre 1919 e 1945. Observe-

se também que são apenas 19% os edifícios posteriores a 1945. 

 

Bairro Edifícios por época de construção (%) 

  

Antes 
de 
1919  

1919
-
1945  

1945
-
1970  

1970 
-
2000 

 
2000 
–  
2011 

           
Alfama (Santo Estêvão, São Miguel e Sé)  67  28  2  2  1 
Baixa (S. Nicolau, Madalena e Sta Justa)  34  32  15  17  2 
Castelo (Castelo e Santiago)  36  22  5  24  12 
Chiado (Mártires e Sacramento)  54  14  3  13  16 
Mouraria (Socorro e São Cristóvão e São 
Lourenço)  49  33  13  4  1 

           
Santa Maria Maior  52  29  8  8  3 

           
Lisboa 
  

9 
  

12 
  

36 
 

 
 

32 
  

10 
 

Quadro 13  |  Época de construção dos edifícios da freguesia de Santa Maria Maior por bairro; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

  

ii. Tipologias construtivas 

Um elemento de grande importância para caracterizar o edificado é o tipo de construção, 

nomeadamente os materiais e técnicas construtivas. O tipo de construção tem ainda uma relevância 

acrescida em áreas históricas, com edifícios antigos, em que existem materiais e técnicas diferentes das 

presentes, como é o caso da freguesia de Santa Maria Maior. Com efeito, conhecer as tipologias 
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construtivas da área de estudo é essencial não só para ter uma imagem ajustada do edificado mas 

também para poder compreender e avaliar o tipo de reabilitação que é necessário realizar nestes 

edifícios. 

Tendo em conta a área em que se foca esta investigação – o centro histórico de Lisboa - é 

relevante identificar as principais tipologias construtivas que se poderão encontrar. Pode dizer-se que 

se vão encontrar sobretudo edifícios resultantes da reconstrução pós-terramoto (pombalinos), assim 

como alguns – menos numerosos – edifícios anteriores. De facto, ao olhar para o tipo de materiais 

usados nas estruturas, segundo os Censos 2011, encontra-se uma grande maioria de paredes de alvenaria 

(65,8 %) e alvenaria solta ou adobe (4,5%), comuns nos edifícios anteriores a 1755 e edifícios 

pombalinos, bem como paredes de alvenaria e placa (10,9 %)35, como se pode observar na figura 11. 

 

Figura 11  |  Tipo de estrutura dos edifícios da freguesia de Santa Maria Maior 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 
 As duas tipologias construtivas de edifícios correntes predominantes na freguesia de Santa 

Maria Maior – edifícios anteriores a 1755 e edifícios pombalinos – apresentam características muito 

diferentes. Não só ao nível da técnica e materiais construtivos mas também na sua génese, implantação 

urbana, relação com a rua, dimensionamento e organização espacial. Estas características vão 

influenciar determinantemente o tipo de intervenção de reabilitação a realizar, uma vez que vão permitir 

ou condicionar certo tipo de utilização do espaço, nomeadamente no âmbito do alojamento local. 

 Assim, é essencial definir com mais cuidado as principais características de cada uma destas 

tipologias e as áreas da freguesia de Santa Maria Maior em que se distribuem. Não se procura fazer um 

levantamento ou uma caracterização exaustiva do património construído desta área de Lisboa mas sim 

definir duas tipologias gerais que predominam na área de estudo, sabendo que haverá, com certeza, 

adaptações, modificações e até exceções às tipologias propostas. 

                                                           
35 Estes diferentes tipos de estrutura de edifícios diferem consoante o material e a técnica que é utilizada: 
Betão Armado – sistema construtivo composto por agregados (areia) e um ligante (cimento, por exemplo), com 
introdução de uma armadura (varões de aço) para melhorar o comportamento estático. 
Paredes de alvenaria e placa - é um sistema que recorre a lajes de betão armado, que assentam diretamente sobre 
as paredes de alvenaria. Comum nos edifícios gaioleiro do século XIX, que não vão ser alvo de aprofundamento 
neste trabalho.  
Paredes de alvenaria – paredes constituídas por blocos, seja pedra, tijolo ou outros, unidos entre si com argamassa. 
Se os blocos de pedra assentam diretamente sem utilização de argamassa trata-se de alvenaria de pedra solta. 
 

16,7%

10,9%

65,8%

4,5% 2,0%

Betão Armado

Paredes de alvenaria e placa

Paredes de alvenaria

Paredes de alvenaria de pedra solta ou adobe
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a. Edifícios anteriores a 1755 

Os edifícios anteriores a 1755 são os edifícios que resistiram, total ou parcialmente, ao grande 

terramoto que destruiu cerca de dois terços da cidade em meados do século XVIII e que se encontram 

sobretudo no casco histórico da cidade de Lisboa. Assim, este grupo compreende muitos edifícios que 

foram sendo parcialmente reconstruídos bem como, excecionalmente, edifícios que resistiram intactos 

preservando as suas características fundamentais. A sua presença, como veremos, é mais comum nas 

áreas mais antigas da cidade – Alfama, Castelo e Mouraria – já que na Baixa/Chiado houve um plano de 

reconstrução com cânones novos. 

A habitação corrente em Lisboa foi tomando várias expressões ao longo da idade média e até ao 

século XVII. No fim da idade média cerca de 99% das casas em Lisboa tinham 1, 2 ou 3 pisos, sendo que 

cerca de metade das casas tinham apenas 1 piso (Conde, 1997). O mesmo autor explica que o espaço 

parcelar das casas estudadas “não era muito grande” (Conde, 1997, p. 249). De facto os Censos de 2011 

comprovam esta ideia, mostrando que nos bairros mais antigos de Lisboa – Alfama, Mouraria e Castelo 

– as áreas úteis das habitações são bastante reduzidas. As percentagens de habitações com área útil 

inferior a 50m2 são de cerca de 72% em Alfama, 53% na Mouraria e cerca de 42% no Castelo, como se 

pode verificar na figura 12. 

 

Figura 12  |  Área útil dos alojamentos nos bairros de Alfama, Castelo e Mouraria; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 
De acordo com Teotónio Pereira e Buarque (1995) é possível definir três tipos principais de 

habitação corrente: casas de andares de ressalto, prédios de duas águas com fachada em bico, e outros 

tipos de edifícios.  

As casas de andares de ressalto (figura 13) são uma tipologia da Idade Média e cuja construção 

perdurou até ao século XVII (Teotónio Pereira & Buarque, 1995), das quais ainda há exemplos nas áreas 

mais antigas de Lisboa – Alfama e Mouraria. “Trata-se geralmente de habitações muito modestas e com 

áreas exíguas” (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 22)  com um piso térreo em alvenaria de pedra e 
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cujos pisos superiores (2 ou 3 normalmente) ressaltam, através do prolongamento das vigas do sobrado, 

para ganhar área interior, uma vez que os lotes são muito pequenos. Normalmente os vãos nos pisos 

superiores são pequenos, para não impedirem a estrutura de madeira. (Teotónio Pereira & Buarque, 

1995). 

                             

Figura 13  |  Exemplos da tipologia de casa de andares de ressalto; 

Extraído de (Teotónio Pereira & Buarque, 1995); 

 

Os prédios de duas águas com fachada de bico (figura 14) eram um “tipo do mais corrente na 

Lisboa anterior ao terramoto” (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 36), principalmente nas áreas com 

uma densidade elevada e que apresentam lotes com frentes muito estreitas. São edifícios de construção 

de alvenaria, permitindo chegar a 4, 5 ou 6 pisos, com coberturas de duas águas, ao invés das quatro 

águas, que eram mais propícias a infiltrações (ibid.). “Existe ainda um número razoável deste tipo de 

edifícios mas sempre como unidades já isoladas, não se encontrando nenhuma sequência como as que 

existiam antes de 1755 em zonas como Alfama, Madragoa e certamente em toda a antiga Baixa.” (ibid., 

p. 37). 

                          

Figura 14  |  Exemplos da tipologia prédio de duas águas; 

Extraído de (Teotónio Pereira & Buarque, 1995); 

Rua do Benformoso_Mouraria Largo do Chafariz de Dentro_Alfama 

Rua dos Remédios_Alfama Escadinhas de São Crispim_Castelo 
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Apesar de se poder situar estas tipologias como anteriores ao terramoto, é preciso considerar 

que estas “representam formas de agrupamento de fogos que se reproduziram no período subsequente” 

(Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 58), sendo muito difícil, por vezes, perceber se a construção é 

anterior ou posterior ao terramoto. “Além disso, muitos prédios foram parcialmente reconstruídos 

depois do sismo, ou acrescentados com mais andares” (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 58). Inclui-

se nestes outros tipos de edifícios: os pequenos prédios de alvenaria (1), com vários andares; os prédios 

baixos e alongados, típicos das periferias dessa altura e que não têm praticamente presença na área de 

estudo; e ainda prédios de andares (2), de dimensões generosas e construção sólida (Teotónio Pereira & 

Buarque, 1995). Estes últimos, apresentados na figura 15, apresentam já um “sistema distributivo 

perfeitamente adaptado às novas funções” (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 58) e preconizam os 

avanços que o plano pombalino trará à cidade de Lisboa. 

              

Figura 15  |  Exemplos da tipologia prédio de andares; 

Extraído de (Teotónio Pereira & Buarque, 1995); 

 

 

b. Edifícios pombalinos 

O terramoto de 1755 influenciou determinantemente a cidade de Lisboa e a sua organização 

urbana. Grande parte da cidade de então foi devastada por um forte sismo seguido de um incêndio que 

deflagrou entre as áreas de S. Paulo e Alfama, como descreve José Augusto França: 

“A cidade, como vimos, ficara em parte arrasada pelo sismo e em maior parte foi devastada pelo 

fogo. Dois terços das ruas ficaram inabitáveis, ou só três mil casa das vinte mil existentes, após 

o incêndio. Das quarenta igrejas paroquiais, trinta e cinco desmoronam-se, arderam ou ficaram 

em ruínas, só onze conventos dos sessenta e cinco existentes ficaram habitáveis, embora com 

danos, nenhum dos seis hospitais se salvaram do fogo e trinta e três residências das principais 

famílias da corte ficaram destruídas” (França, 1978, p. 13). 

Rua do Terreirinho_Mouraria Rua dos Bacalhoeiros_Sé 
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Perante a destruição causada pela catástrofe, o caminho decidido pelo Marquês de Pombal, sob 

plano do engenheiro-mor do reino Manuel da Maia, foi reconstruir de raiz uma nova Lisboa na sua zona 

baixa, arrasando o que restava da cidade velha (França, 1978). Foi proposto então um reordenamento 

urbano total, com uma malha ortogonal entre duas grandes praças a norte e sul – Terreiro do Paço e 

Rossio – e as colinas a nascente e poente. Esta planificação de raiz, permitiu repensar a tipologia de 

prédios de aluguer e realizar uma reconstrução massiva nas áreas mais afetadas pelo Terramoto, de 

acordo com um plano sistemático (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 76).  

O plano pombalino propunha um modelo único de edifício para ser aplicado em todas as ruas 

da nova Baixa. Este modelo representava uma “simbiose entre a tradição anterior da construção em 

andares para a pequena burguesia e a arquitetura dos palácios da nobreza e da nascente burguesia 

endinheirada” (Teotónio Pereira & Buarque, 1995, p. 76). 

As fachadas traduziam a vontade de hierarquização – não só pelos três tipos de fachada, a 

utilizar consoante a importância da rua (hierarquização horizontal) mas também no seu desenho 

(hierarquização vertical), dando revelo ao piso nobre, o primeiro piso (Teotónio Pereira & Buarque, 

1995). Os edifícios tinham quatro pisos elevados, um primeiro com janelas de sacada, um segundo e 

terceiro com janelas de peitoril e um último de águas furtadas (França, 1983). Os pisos térreos eram em 

cantaria de pedra e abobados, sendo destinados ao uso comercial. 

A arquitetura pombalina trazia também novas conceções estruturais, nomeadamente no que 

toca à resistência. A gaiola pombalina era uma dessas inovações, consistindo numa “estrutura de 

madeira que, em caso de terramoto, poderá suportar os sobrados, no meio do desmoronamento das 

alvenarias que delas se separam. A sua elasticidade, obtida por um jogo maleável de peças de madeira, 

garante-lhe uma resistência muito grande” (França, 1983, p. 167). 

 Em termos de organização espacial interior, os edifícios pombalinos apresentam uma 

diversidade muito grande. No entanto, é possível definir algumas características comuns, como propõe 

Maria Helena Barreiros (2004). Em primeiro lugar, apresentam um ou dois fogos (a partir de certa 

dimensão do edifício) por andar, seguindo o esquema clássico de esquerdo/direito, e cujas plantas são, 

regra geral, replicadas nos vários pisos; também é comum a existência de um duplo acesso, com a 

existência da entrada social e a entrada de serviço; por último, uma preocupação pela ortogonalidade, 

axialidade e simetria no espaço interior, com duas sequências de aposentos – uma primeira de aposentos 

principais virados para a rua, dobrada por outra sequência de alcovas sem janelas que dão para os 

aposentos principais, à exceção da cozinha aberta para o saguão (Barreiros, 2004). 

 Apesar de existir algumas características comuns na organização espacial interior dos edifícios 

pombalinos não se deve esquecer que há uma diversidade muito grande nos interiores destes edifícios. 

Barreiros propõe que a Baixa pombalina seja considerada como “um laboratório de experiências de 

organização interna de um tipo de casa que ainda não estava codificado na época” (Barreiros, 2004, p. 

96). Esta experimentação atesta, de alguma forma, que os edifícios pombalinos apresentam uma 

flexibilidade elevada, que lhes permite suportar inúmeros arranjos espaciais. 

Teotónio Pereira e Buarque (1995) apontam para a existência de outras tipologias de construção 
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espontânea, não pombalinas, neste tempo, motivadas sobretudo pela demora da reconstrução 

pombalina. Estas tipologias ocorrem sobretudo no tecido antigo da cidade – Alfama e Mouraria – e 

correspondem a reconstruções pontuais na malha urbana, sendo por isso, muitas vezes, edifícios de 

fachada estreita (Teotónio Pereira & Buarque, 1995). Estas tipologias vão desde edifícios com dois fogos 

a blocos multifamiliares, em que, normalmente, o acesso é feito diretamente para as habitações dos pisos 

térreos. 

Analisando os Censos de 2011 verificamos que as habitações pombalinas apresentam uma área 

útil substancialmente mais alta do que nos bairros populares envolventes que não foram objeto de 

reconstrução planificada. Efetivamente, como se pode ver na figura 16, a esmagadora maioria das 

habitações na Baixa (cerca de 90%) e no Chiado (cerca de 80%) apresentam áreas úteis superiores a 50 

m2, sendo que cerca de 25% das habitações em ambos os bairros têm áreas superiores a 120 m2. Nestes 

bairros, áreas úteis inferiores a 30 m2 são marginais (menos de 5%). 

 

Figura 16  |  Comparação das áreas úteis dos alojamentos da freguesia de Santa Maria Maior por bairro; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 

 

iii. Estado de conservação/necessidades de reabilitação 

 Devido à antiguidade dos edifícios, mas também devido à estagnação do mercado imobiliário 

no centro histórico de Lisboa, anteriormente referida, e perfil socioeconómico da população residente, 

o estado de conservação dos edifícios na freguesia de Santa Maria Maior em 2011 era bastante deficitário. 

Nesta altura, segundo os Censos, cerca de 62% dos edifícios desta freguesia necessitavam de reparação, 

sobretudo na Baixa, como se pode observar no quadro 15. 
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 Analisando o gráfico, verifica-se que o bairro com maiores necessidades de reparação é a Baixa, 

com quase 80% de edifícios a necessitar de reparação. Depois, Alfama e Mouraria, com valores 

semelhantes; e por último, o Castelo e o Chiado apresentam as percentagens de necessidade de 

reparação mais baixas (e de acordo com a média lisboeta), o que não surpreende, visto que são zonas 

que conheceram um período mais ou menos intenso de reabilitação recentemente, quer por ser uma 

zona altamente turística (Castelo), quer pela reconstrução pós-incêndio (Chiado). 

 

Bairro        Edifícios com necessidade de reparação 

 

Total 
 

Não 
Necessita 

 

Necessita 
 

Necessita 
(%) 

 

Alfama (Santo Estêvão, São Miguel e Sé) 817 368 449 55 

Baixa (São Nicolau, Madalena e Santa Justa) 506 106 400 79 

Castelo (Castelo e Santiago) 215 112 103 48 

Chiado (Mártires e Sacramento) 198 109 89 45 

Mouraria (Socorro e São Cristóvão e São 
Lourenço) 

690 282 408 59 

     

Santa Maria Maior 2426 926 1500 62 

     

Lisboa 
 

52496 
 

28408 
 

24088 
 

46 
 

 

Quadro 14  |  Necessidades de reparação dos edifícios da freguesia de Santa Maria Maior por bairro; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 

 Efetivamente, a freguesia de Santa Maria Maior apresenta uma percentagem de edifícios a 

necessitar de reparação alta, bastante mais elevada que a média de Lisboa. No entanto, as necessidades 

traduzem-se de forma distinta nos vários elementos constituinte de um edifício – cobertura, estrutura e 

paredes e caixilharias exteriores – e ainda com incidências diferentes nos cinco bairros estudados. Estas 

diferentes necessidades de reparação vão exigir cuidados diferentes no processo de reabilitação, sendo, 

por isso, importante aprofundar estas especificidades destas necessidades. 

 Ao nível da cobertura, como se pode observar na figura 17, verifica-se que existe uma 

predominância de nenhuma ou pequenas e médias necessidades, e, na generalidade dos bairros, as 

necessidades grandes ou muito grandes apresentam valores na ordem dos 10%. Estes valores podem 

advir do facto de os problema na cobertura, resultando em infiltrações, por exemplo, serem um tipo de 

problema que afeta visivelmente o quotidiano dos moradores, requerendo uma manutenção 

permanente. A exceção é a Baixa, que tem quase 40% de grandes ou muito grandes necessidades de 

reparação na cobertura. As elevadas necessidades de reparação das coberturas da Baixa podem estar 

relacionadas com o facto de ser o bairro da freguesia de Santa Maria Maior com mais edifícios vagos 

(quadro 16) e por ser uma área que, pela sua centralidade e tipologia de edifícios, sempre teve uma 
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grande presença de escritórios (e armazéns) 36. A Baixa apresenta também um valor significativamente 

mais elevado de edifícios muito degradados (31,4%) comparativamente à média da freguesia de Santa 

Maria Maior (18,5%)37, o que reforça a tese da carência de manutenção continuada. 

 
 
 

 
 

Figura 17  |  Necessidades de reparação das coberturas na freguesia de Santa Maria Maior; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 

 

Bairro Ocupação dos alojamentos (%) 

 
Residência 

Principal 
Residência 
secundária 

Vago 
 

Alfama (Santo Estêvão, São Miguel e Sé) 59,0 8,7 32,3 

Baixa (São Nicolau, Madalena e Santa Justa) 40,6 12,5 46,9 

Castelo (Castelo e Santiago) 56,3 10,5 33,2 

Chiado (Mártires e Sacramento) 52,1 24,9 23,1 

Mouraria (Socorro e São Cristóvão e São Lourenço) 62,8 11,8 25,4 

    

Santa Maria Maior 55,6 12,0 32,4 

    

Lisboa 73,5 11,0 15,5 

Quadro 15  |  Percentagem da ocupação dos alojamentos; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 
 Na estrutura, as necessidades de reparação são semelhantes às da cobertura. A Baixa permanece 

                                                           
36 Considera-se que os escritórios, e sobretudo armazéns, são uma utilização intensiva dos edifícios que não gera 
uma manutenção e reparação continuada tão forte como na habitação. 
37 Censos 2011, INE. 
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com a maior percentagem intervenções grandes ou muito grandes, com valores semelhantes aos 

anteriores, como está patente na figura 18, e só depois surgem Alfama, Castelo e Mouraria - os bairros 

associados às tipologias pré-1755 – com necessidades grandes de reparação. O mau estado de 

conservação das estruturas da Baixa pode estar relacionado com o facto de apresentarem estrutura em 

madeira, como já foi explicado, e com as más condições deste material, enquanto nas tipologias 

anteriores a 1755 se encontra principalmente paredes portantes38 de alvenaria, não tão sensíveis ao 

desgaste. 

Outro dado relevante é a confirmação do Chiado como o bairro que necessita de menos 

reparações, com mais de metade dos edifícios a não necessitar de intervenção. Este facto prende-se com 

o já referido processo de reconstrução urbana pós-incêndio, que gerou um interesse imobiliário 

renovado pela área associado à entrada de populações de classes mais altas e muitos estrangeiros. Aliás, 

como indica o quadro 16, este é a área do centro histórico com menos alojamentos vagos (23,1%), bem 

abaixo da média da freguesia (32,4%). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 18  |  Necessidades de reparação na estrutura dos edifícios da freguesia de Santa Maria Maior; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 

 
 No que toca às paredes e caixilhos exteriores observa-se na figura 19 que, de uma forma geral, 

há maiores necessidades de reparação do que na cobertura e estrutura. Este facto não surpreende, uma 

vez que as paredes e caixilhos são componentes do edifício que se degradam com mais facilidade. A 

principal ideia que se pode retirar desta figura é que se confirmam as conclusões retiradas 

                                                           
38 Isto é, as paredes divisórias são, elas próprias, a estrutura. 
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anteriormente. 

 

 

 

Figura 19  |  Necessidades de reparação das paredes e caixilharias exteriores; 

Fonte: Censos 2011, INE (dados); 

 
Conclui-se que, em 2011, o estado de conservação do parque edificado correspondente à 

freguesia de Santa Maria Maior era crítico, uma vez que a maioria dos edifícios necessitava de 

reabilitação para fazer face aos problemas existentes em coberturas, estrutura e paredes e caixilharias 

exteriores. Além disso, quase um terço dos edifícios (32%) encontrava-se total ou parcialmente devoluto. 

A Baixa era o bairro com maiores necessidades de reabilitação em todos os componentes do 

edificado, pela alta percentagem de edifícios devolutos, pelo uso intensivo não-habitacional e pela 

própria tipologia construtiva. Os bairros de Alfama, Mouraria e Castelo apresentavam valores 

semelhantes (com condições ligeiramente melhores para o Castelo) e tinham a segunda necessidade 

mais alta de reabilitação, principalmente pelo contributo que a manutenção permanente, fruto de serem 

zonas historicamente residenciais e pelo contributo do turismo. Por último, o Chiado apresentava as 

menores necessidades de reparação, francamente abaixo dos anteriores, uma vez que tinha já sido alvo, 

nos anos 90, de um processo de reabilitação urbana (associado a gentrificação) e que melhorou as 

condições de parte do edificado, 

No entanto, é essencial referir, apesar de não haver dados estatísticos que o comprovem, tudo 

indica que a situação tenha melhorado desde o último momento censitário. De facto, o centro histórico 

tem vindo a ser alvo de muitas intervenções de reabilitação, processo em grande medida induzido pelo 

alojamento local, como já foi explicado. 
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III.3. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Os resultados obtidos nas duas vias de investigação deste trabalho – quantitativa e qualitativa 

– permitiram um conhecimento mais aprofundado do fenómeno da reabilitação para alojamento local 

que ocorre presentemente na cidade de Lisboa. O inquérito realizado forneceu, por um lado, informação 

concretas acerca destas reabilitações, possibilitando a conclusão de algumas tendências gerais para a 

freguesia de Santa Maria Maior bem como especificidades de cada bairro; os casos de estudo, por outro 

lado, permitiram identificar diferentes pontos de vista de intervenção no património, ilustrando a 

diversidade de reabilitações realizadas em Lisboa. 

 

III.3.1. Inquérito 
 

 O inquérito realizado às 1346 unidades de alojamento local existentes na freguesia de Santa 

Maria Maior obteve um total de 193 respostas. Estas respostas correspondem a uma amostra de 14,3% 

dos alojamentos locais da área de estudo. A distribuição de respostas por bairro foi assimétrica, com 

preponderância para a Baixa (37%) e Alfama (26%), mas muito equilibrada tendo em conta a tipologia 

construtiva39, como se pode verificar na figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  |  Distribuição das respostas por bairro e por tipologia construtiva (%); 

Fonte: recolha própria; 

Em relação à distribuição das respostas consoante o tipo de alojamento local – moradia, 

apartamento, estabelecimento de hospedagem e hostel – também se pode dizer que é equilibrada, uma 

vez que se aproxima da realidade apresentada pela base de dados do alojamento local de Santa Maria 

Maior. Houve cerca de 91% de respostas referentes a apartamentos, cerca de 3% referentes à tipologia 

                                                           
39 Assume-se que, de grosso modo, os bairros da Baixa e Chiado apresentam tipicamente tipologias construtivas 
pombalinas, enquanto os bairros de Alfama, Mouraria e Castelo apresentam tipologias anteriores a 1755 (ainda que 
existam vários edifícios posteriores a esta data ou mesmo reconstruções, a malha urbana medieval condiciona 
grandemente a arquitetura). Este assunto é desenvolvido no capítulo III.2: Caracterização da área de estudo: Santa 
Maria Maior. 
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hostel e 6% a outros estabelecimentos hospedagem, valores que se encontram muito próximos nos 

números apresentados pelo conjunto da área de estudo. 

Como foi explicado anteriormente, o inquérito divide-se em três categorias: i. perfil da unidade, 

ii. estado de conservação e iii. reabilitação arquitetónica. Assim, também neste capítulo será usada esta 

divisão para apresentar os resultados obtidos e discutir a sua relevância para a cidade de Lisboa. 

Procurar-se-á também acompanhar esta discussão com elementos obtidos através dos casos de estudo 

apresentados, ilustrando a diversidade de intervenções de reabilitação que ocorrem. 

 

i. Perfil da unidade; 

Uma das primeiras análises que se pode fazer é acerca do número de unidades de alojamento 

local por edifício, do mesmo ou de diferentes proprietários/titulares de exploração. Verifica-se que a 

grande maioria (81,9 %) dos alojamentos inquiridos está instalado em edifícios com mais do que um 

alojamento local e cerca de 44 % dos edifícios apresentam cinco ou mais unidades de alojamento, como 

se pode observar na figura 21. Nesta área da cidade, um edifício com cinco ou mais apartamentos 

turísticos significa que está totalmente ou quase totalmente devotado ao uso turístico40.  

 

Figura 21  |  Número de unidades de alojamento por edifício (%);  

Fonte: recolha própria;  

 

Como seria de esperar, o inquérito aponta para alguma divergência entre os vários bairros do 

centro histórico de Lisboa. A diferença entre a Baixa e Alfama, por exemplo, é paradigmática. Na Baixa, 

cerca de 56% dos alojamentos encontram-se em edifícios com mais de 5 apartamentos turísticos, ao 

passo que em Alfama este valor desce para 14,5%. Estes números estão diretamente relacionados com a 

dimensão dos edifícios, que, como foi explicado anteriormente41, diferem grandemente entre a malha 

medieval dos bairros de Alfama, Mouraria e Castelo, e a organização ortogonal pombalina da Baixa e 

Chiado. Por esta razão também se explica que se encontrem habitualmente as grandes intervenções, de 

elevado investimento financeiro, na Baixa e não nos bairros cujas tipologias arquitetónicas têm menor 

número de frações e dimensões mais reduzidas. No entanto, isto não significa que não haja intervenções 

                                                           
40 Segundo os Censos 2011, realizados pelo INE, média de alojamentos por edifício na freguesia de Santa Maria 
Maior é de 4,6 alojamentos/edifício, número que é inferior à média lisboeta de 6,15 alojamentos/edifício. 
41 Ver capítulo III.2: Caracterização da área de estudo: Santa Maria Maior. 
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na totalidade dos edifícios em Alfama, Mouraria e Castelo, como se verá adiante.  

 Estes números são completados com as respostas acerca dos outros usos presentes nos edifícios 

inquiridos além do uso turístico, como se pode ver na figura 22. 

 

Figura 22  |  Usos presentes nos edifícios das unidades de alojamento local (%);  

Fonte: recolha própria; 

 
 Na amostra recolhida, um quarto dos alojamentos locais situam-se em edifícios que apresentam 

apenas uso turístico, tendo a totalidade das frações destinadas a arrendamentos de curta duração ou 

estabelecimentos de hospedagem turísticos. Esta percentagem corresponde, na grande maioria dos 

casos42, ao tipo de intervenções de reabilitação que ocorre na totalidade do edifício, estando associado a 

intervenções muito profundas.  

Um pouco menos de dois terços dos alojamentos locais, porém, situam-se em edifícios que 

mantêm habitação. Este convívio dos estabelecimentos de hospedagem e arrendamentos de curta 

duração com a residência nos mesmos prédios é um facto especialmente relevante, na medida em que 

pode ser fonte de conflitos. Mas não surpreende que a habitação seja o principal uso combinado com o 

alojamento local, uma vez que uma das características deste fenómeno é sua localização em zonas 

residenciais no centro da cidade. Cerca de 30% dos alojamentos analisados localizam-se em edifícios 

que acumulam pelo menos dois dos usos atrás referidos (habitação e comércio, habitação e escritórios, 

etc.), o que leva a que o somatório do gráfico 22 seja superior a 100%. O número de alojamentos em 

edifícios “mistos” é especialmente elevado na Baixa, em que, tipicamente, se encontra comércio no piso 

térreo e habitação nos pisos superiores. 

Uma das características que se costuma associar às novas formas de hospitalidade em meio 

doméstico relacionadas com o consumo colaborativo é o convívio entre anfitriões e hóspedes. De facto, 

o Airbnb avança que 81% dos anunciantes nessa plataforma arrenda a casa em que vivem. No entanto, 

os dados recolhidos através do questionário indicam que na freguesia de Santa Maria Maior a 

esmagadora maioria dos AL (88%) são de uso apenas turístico, sendo que 6,3% dos AL são utilizados 

também como habitação secundária e apenas 3,6% como habitação principal. 

 Podem avançar-se algumas razões para esta discrepância face à percentagem apresentada pelo 

                                                           
42 Dos 49 casos de utilização apenas turística de edifícios, contam-se apenas 3 casos em que as intervenções de 
reabilitação ocorreram só na fração, e 3 casos em que não existiu reabilitação, tendo os restantes casos níveis de 
intervenção normalmente muito altos – Grau 4 ou Grau 5. 
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Airbnb. Desde logo, o facto de a área em estudo ter vindo a seguir uma trajetória de perda de população, 

com percentagens de edifícios devolutos bastante altas. Além disso, a população residente na freguesia 

de Santa Maria Maior, como foi apresentado, é uma população muito envelhecida. Ora, como se viu, este 

tipo de alojamento está associado ao advento dos millenials, uma nova geração para a qual a partilha 

ganha nova importância. Muito embora a publicidade em torno da hospitalidade em meio doméstico 

insista na oportunidade que esta forma de alojamento proporciona de enraizamento na cultura local e 

na vida quotidiana dos residentes, para a qual é importante essa ideia de convívio entre proprietários e 

turistas, na verdade a maior parte da oferta existente no centro histórico de Lisboa parece estar nas mãos 

de investidores não residentes que encontraram no mercado dos arrendamentos de curta duração uma 

forma de rentabilização rápida dos seus ativos. 

Uma das grandes críticas a esta nova tipologia turística é a redução do stock disponível de 

habitação tradicional. Veja-se, por exemplo, o caso de Berlim, onde este problema levou a que 

recentemente se proibisse este tipo de arrendamento. O inquérito indica que, no caso do centro histórico 

de Lisboa, mais do que substituir habitações, o desenvolvimento do alojamento local foi responsável por 

um processo relevante de reabilitação do edificado devoluto. De facto, mais de metade dos alojamentos 

em causa estavam devolutos (55%), sendo que 10% destes foram descritos como “em ruínas”, o que 

revela que, nestes casos, o alojamento local induziu claramente uma melhoria na envolvente do centro 

de Lisboa. Ainda assim, não se pode ignorar que cerca de 29% dos AL contemplados no inquérito foram 

instalados em antigas habitações, como se pode ver na figura 23. Este número significa que quase um 

terço dos alojamentos contribuíram para a redução do stock de habitação na freguesia de Santa Maria 

Maior, e inevitavelmente também para um aumento das rendas.  

Este efeito de competição do alojamento local com a habitação não pode ser ignorado, 

principalmente tendo em conta que as políticas da CML procuram, em primeiro lugar, combater a perda 

de população do centro, trazendo os jovens de novo para a cidade.  

 

 

Figura 23  |  Utilização da fração imediatamente anterior ao início de atividade como alojamento turístico (%);  

Fonte: recolha própria; 

 

Uma das questões fulcrais que se pretendia apurar no inquérito era se tinha existido (ou não) 

uma intervenção de reabilitação associada ao início da atividade como alojamento turístico. Era uma 

pergunta que condicionava o decorrer do próprio questionário e que permite perceber a importância do 
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alojamento para o processo de reabilitação urbana. Dos 193 AL inquiridos, cerca de 87% foi alvo de uma 

reabilitação com vista a operar como alojamento local. Pode assim concluir-se que o arrendamento 

turístico de curta duração realmente induz a reabilitação urbana e existe fundamento para acreditar que 

este é um fator preponderante para o grande aumento de intervenções de reabilitação em Lisboa nos 

últimos anos.  

O estudo dos casos notáveis que a seguir se apresenta mostra que estas intervenções podem ser 

realizadas de formas totalmente diferentes, pelo que tem grande importância conhecer qual a tendência 

de intervenção na freguesia de Santa Maria Maior. 

  

ii. Estado de conservação; 

Como foi visto anteriormente, a freguesia de Santa Maria Maior, à data do último censo, tinha 

um parque edificado muito degradado43, facto que certamente influenciou a alta percentagem de frações 

reabilitadas antes de operarem como AL. Mas qual era, efetivamente, o estado de conservação dos 

alojamentos em causa? É a questão que se procurou responder com esta secção do inquérito. Os 

resultados dividem-se em dois grupos: o estado de conservação dos alojamentos e edifícios que não 

foram intervencionados e o anterior estado de conservação de edifícios que foram alvo de reabilitação. 

Como se pode observar na figura 24, no primeiro grupo o estado de conservação é, de uma forma geral, 

positivo, o que possivelmente terá levado a prescindir de reabilitação.  

 

Figura 24  |  Estado de conservação atual das  frações e edifícios sem intervenção (%);  

Fonte: recolha própria; 

 
Cerca de 77% das frações e 65% dos edifícios incluídos no inquérito que não tiveram obras de 

reabilitação têm um estado de conservação “Satisfatório”, isto é, não comprometem de qualquer modo 

a sua utilização. Além disso, cerca de 8% das frações e 26,9% dos edifícios têm um estado de conservação 

descrito como “Razoável”, ou seja, verificam algum desgaste mas permitem um uso aceitável, tirando 

exceções pontuais. Por último, existe ainda uma margem reduzida (um ou dois casos isolados) de frações 

e edifícios cujo estado de conservação é descrito como “Mau” ou “Muito mau”, o que é surpreendente, 

                                                           
43 Tema aprofundado no capítulo III.2: Caracterização da área de estudo: Santa Maria Maior 
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dado que funcionam como AL, mas que pode ser atribuído a respostas negligentes ao inquérito. 

 Se os alojamentos que não foram alvo de intervenção apresentavam um estado de conservação 

positivo, as unidades em que existiram intervenções de reabilitação apresentavam inicialmente um 

estado de conservação muito deficitário, como se pode verificar na figura 25. 

De facto, cerca de 67% das frações e 48% dos edifícios apresentam estados de conservação maus 

ou muito maus, o que justifica a necessidade de se intervir para reabilitar esses espaços. É relevante 

também o facto de apenas 6,4% das frações apresentarem um estado de conservação “Satisfatório”. 

Confirma-se, neste segundo grupo, um dado que já era verificável no primeiro: de uma forma geral, os 

edifícios apresentam descrições de estados de conservação mais favoráveis. Este facto pode estar 

relacionado com a maior utilização e degaste das frações, mas também com uma maior exigência de 

conservação.  

 

 

Figura 25  |  Estado de conservação anterior à intervenção de reabilitação; 

Fonte: recolha própria; 

 

 
O maior desgaste ao nível das frações também pode ser explicado pelas sucessivas utilizações 

que se desenvolveram nesses espaços e que produziram intervenções por vezes desqualificadoras, como 

se constatou nos casos que foram objeto de estudo mais detalhado44: o Chiado Apartment, por exemplo, 

já “tinha tido muitas obras. Já tinha sido habitação, já tinha sido escritórios, já tinha sido outra coisa 

qualquer. As paredes [estavam] todas pintadas de preto, [com sucessivas camadas de] cerâmico e 

reboco, ou seja, camadas que tinham sido acrescentadas.” 45  ; na Baixa House¸ houve “inúmeras 

intervenções sucessivas desde o ano em que foi construído (na primeira década do século XIX) até 2010 

nas frações. Isto é, uma tinha tido intervenções nos anos 20 e por isso estava ao gosto dos anos 20, outra 

tinha sido intervencionada nos anos 40 e tinha ficado ao gosto dos anos 40, outra dos anos 80, ou seja, 

havia ali já várias décadas acumuladas nas frações.” 46 

                                                           
44 Os casos de estudo serão apresentados de seguida, no capítulo III.3.2. 
45 Entrevista aos Fala Atelier (em anexo). 
46 Entrevista ao arquiteto José Adrião (em anexo). 
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As respostas ao inquérito sugerem que Alfama, seguida do Chiado, era uma das zonas com pior 

estado de conservação. Por outro lado, a Mouraria apresentava o estado de conservação mais positivo, 

facto que é concordante com a maior percentagem de alojamentos não intervencionados. 

 

iii. Reabilitação arquitetónica; 

A terceira parte do inquérito visava o conhecimento das próprias intervenções de reabilitação 

realizadas com vista a operar como AL. Assim, procurou-se perceber quatro características 

fundamentais das intervenções: extensão, intensidade, duração e apoio técnico à realização do 

projecto. 

 

Extensão 

Como se pode ver na figura 26, a grande percentagem das intervenções analisadas ocorreram 

na totalidade dos edifícios (62,2%), sendo que 24,4% das intervenções circunscreveram-se à fração.  

 

Figura 26  |  Extensão das intervenções de reabilitação (%); 

Fonte: recolha própria; 

 
As respostas ao questionário sugerem que existe uma percentagem de intervenções na 

totalidade do edifício especialmente elevada na Baixa. Este facto pode atribuir-se às características 

urbanas e arquitetónicas deste bairro, que favorecem grandes investimentos. É uma zona de fácil 

acessibilidade e com uma tipologia construtiva de dimensões generosas (quando comparado com outras 

zonas do centro histórico) e que oferece uma grande flexibilidade de utilização 47. O caso da Baixa House, 

que será apresentado de seguida, é um excelente exemplo deste tipo de intervenções, que são feitas na 

totalidade do edifício, com graus de intensidade altos e de longa duração. O inquérito mostra ainda que 

Alfama apresenta uma percentagem de intervenções na totalidade do edifício bastante elevada, o que é 

um dado surpreendente. No entanto, é importante observar que, dado que os edifícios são menores e 

contêm menos frações, este tipo de intervenções tem uma dimensão inferior às ocorrentes na Baixa. 

 

 Intensidade 

 Como foi explicado anteriormente, foi utilizado um sistema de cinco graus para analisar a 

                                                           
47 As tipologias construtivas do centro histórico de Lisboa são abordadas no capítulo III.2: Caracterização da área 
de estudo: Santa Maria Maior. 
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intensidade das intervenções48. Consideram-se as intervenções “Grau 1” como ligeiras, as intervenções 

“Grau 2” e “Grau 3” como médias e as intervenções “Grau 4” e “Grau 5” como profundas. Em termos 

totais, como se pode observar na figura seguinte, há uma grande preponderância de intervenções de 

“Grau 5” (cerca de 45%) nas intervenções que ocorrem apenas ao nível da fração, sendo que os graus 

intermédios apresentam valores muito semelhantes. Já o “Grau 1”, equivalente a intervenções como a 

que ocorre no caso de estudo Alfama Watchtower I/II e Castle Charm, apresenta a percentagem mais 

baixa: 9,0%. 

 

Figura 27  |  Intensidade da intervenção de reabilitação nas frações convertidas em AL (%);  

Fonte: recolha própria; 

 
 Na totalidade de edifício também existe uma preponderância das intervenções de “Grau 5”, 

ainda que não tão elevada como nas frações, havendo uma maior disparidade entre os restantes graus, 

com uma percentagem de intervenções de “Grau 2” de 19,2% e “Grau 3” de apenas de 5,0%, como se 

pode observar na figura 28. 

 

Figura 28  |  |  Intensidade da intervenção de reabilitação na totalidade dos edifícios onde funcionam AL (%);  

Fonte: recolha própria; 

 Verifica-se então uma primazia do “Grau 5” nas intervenções inquiridas, o que significa que mais 

de um terço das frações e cerca de um terço dos edifícios foram alvo de “alteração profunda da função 

das divisões, compartimentação, redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, 

tetos e paredes) ” tendo havido também uma “alteração/reforço da estrutura e melhoramento das 

condições térmicas das paredes exteriores”. Esta predominância das intervenções de “Grau 5” deve-se 

possivelmente também a uma maior percentagem de respostas obtidas na Baixa, em que este tipo de 

intervenção é mais prevalecente. 

                                                           
48 Ver o capítulo III.1: Metodologia. 
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Os casos de estudo Baixa House e Chiado Apartment - que serão apresentados de seguida – são 

exemplos interessantes deste tipo de intervenção. A Baixa House é um projeto exemplar pela forma 

respeitosa como lida com o património construído – um edifício pombalino do século XVIII – mas 

também como prepara o edifício para uma nova utilização, de uma forma reversível. O Chiado 

Apartment é bom exemplo de uma intervenção de “Grau 5” realizada apenas na fração. É uma 

intervenção que cria valor, ao transformar um apartamento inabitável num produto turístico de gama 

alta, salvaguardando os elementos de valor que já existiam no edificado. 

As intervenções “Grau 5”, bem como as de “Grau 4”, são muito profundas e, efetivamente, 

reabilitam as frações e edifícios para o futuro, contribuindo grandemente para a reabilitação do centro 

da cidade - caso sejam realizadas de uma forma integrada e consciente. De facto, este tipo de intervenção 

– que é realizada num parque edificado muito envelhecido, como já foi explicado – capacita 

verdadeiramente os edifícios uma vez que intervém com profundidade em vários aspetos essenciais ao 

bem-estar dos edifícios: estrutura, infraestruturas e coberturas.  

No entanto, é evidente que não são positivas para a cidade apenas as intervenções de grau 4 ou 

5, mas todas, quando realizadas de forma integrada e competente, com consciência para a importância 

do património49. As intervenções menos profundas podem também ser fulcrais para a manutenção do 

património, garantindo os melhoramentos necessários para a utilização dos espaços. A utilização das 

frações e dos edifícios é o principal caminho para a sua manutenção. Por isso, as intervenções realizadas 

no Alfama Terrace e também no Alfama Watchtower I/II e Castle Charm, que serão apresentadas no 

capítulo seguinte, são importantes para a regeneração da cidade, pois permitem que os edifícios sejam 

utilizados e, dessa forma, mantidos. 

As respostas ao inquérito sugerem um domínio de Alfama no que toca a intervenções profundas 

ou muito profundas (“Grau 4” ou “Grau 5”). Observa-se que o alojamento local aparenta ter um grande 

impacto na reabilitação urbana deste bairro. Depois surge o Chiado quer ao nível das frações quer na 

totalidade do edifício. Valores altos para um bairro foi alvo de um processo de reabilitação num passado 

próximo. No entanto, pode considerar-se como hipótese muito forte o facto de ser uma das zonas que, 

pela gentrificação que sofreu, apresenta valores de custo de propriedade mais altos, concentrando os 

investidores com mais capacidade financeira, o que pode inflacionar a quantidade de intervenções muito 

profundas face a outros bairros em que o investidor-tipo tem um perfil económico mais baixo.  

O inquérito mostra ainda que a Baixa apresenta uma percentagem de intervenções profundas 

menos elevada do que era esperado, contrariando a perspetiva inicial de que há uma tendência natural 

nesta zona para intervenções de grande intensidade. Pelo contrário, este bairro tem valores elevados de 

intervenções ligeiras ou médias. Apesar da existência de muitas obras de grande porte neste bairro, que 

são visíveis ao visitar a Baixa, verifica-se que existe uma outra layer de intervenções pequenas, muitas 

vezes apenas ao nível da fração, invisíveis para a rua, e que estão transformar as condições de 

                                                           
49  Esta consciência para a importância do património é essencial, para não tomar decisões que podem ser 
irreversíveis. No entanto, muitas vezes tomam-se posições demasiado conservadores face à conservação do 
património, que se tornam castradoras para a criação de espaços adequados às necessidades do tempo e do espaço 
em questão. É muito importante encontrar um equilíbrio e definir, de uma forma crítica, o que se deve preservar a 
todo o custo e o que se deve modificar. 
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habitabilidade deste bairro. 

Duração 

Outro indicador pertinente para a análise das intervenções de reabilitação ocorridas nos 

alojamentos que foram convertidos em AL é a duração das obras. Como se pode observar na figura 29, 

a maior parte das intervenções tem uma duração superior a 6 meses (82). No entanto, não deixa de ser 

significativo a quantidade de intervenções com durações entre 1 e 6 meses (70). As intervenções menores 

do que um mês, que obrigatoriamente são intervenções muito simples e ligeiras, contabilizam apenas 5 

casos. 

 

Figura 29  |  Duração das intervenções de reabilitação nas frações convertidas em AL; 

Fonte: recolha própria; 

 

Apoio técnico ao projeto 

Por último, é relevante também perceber quais os responsáveis pelos projectos de reabilitação 

realizados. É um dado muito importante, visto que permite a perceção do profissionalismo com que cada 

intervenção é realizada e assim garantir uma qualidade mínima de intervenção. 

 

Figura 30  |  Apoio técnico na realização dos projetos de reabilitação das frações convertidas em AL (%); 

Fonte: recolha própria 

 
Como se pode observar na figura 30, existe uma percentagem muito reduzida (5,6%) de 

intervenções realizadas sem qualquer apoio técnico. Este número não é especialmente preocupante, 
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uma vez que, na sua grande maioria, corresponde a intervenções de grau 150. É importante que cerca de 

94,4% das intervenções tenham tido apoio técnico no projecto e obra de reabilitação realizado. Cerca 

metade das intervenções recorreram ao apoio de gabinetes de arquitetura ou gabinetes de engenharia 

civil (ou ambos). 

No entanto, existem alguns valores que preocupam devido à sua desadequação à realidade das 

intervenções descritas anteriormente. Desde logo, o facto de apenas 61,5% ter recorrido a uma empresa 

de construção civil. É um valor muito baixo, tendo em conta que apenas as intervenções de “Grau 1” ou 

“Grau 2” (que perfazem um total de 20%) dispensariam este tipo de apoio técnico sem comprometer os 

padrões de qualidade. Além disso, apenas 29,2% das intervenções tiveram um apoio técnico “total”, com 

participação das especialidades de arquitetura e engenharia civil e recurso a uma empresa de construção 

civil. Ora, este número é bastante reduzido se se olhar à percentagem de intervenções de grau 4 e 5 (cerca 

de 61%, quer ao nível da fração quer na totalidade do edifício), que são intervenções que necessitam de 

um apoio qualificado nestas três áreas, para que a intervenção garanta um padrão de qualidade elevado. 

 

 

III.3.2 Casos de estudo 
 

Nesta secção apresentam-se os casos de estudo que foram investigados no decorrer deste 

trabalho para ajudar a caracterizar o tipo de intervenções de reabilitação induzidas pelo alojamento local 

que ocorre no centro histórico de Lisboa. Como foi referido, os casos escolhidos de estudo escolhidos 

foram a Baixa House, do arquiteto José Adrião, o Chiado Apartment, do gabinete Fala Atelier, o Alfama 

Watchtower I/II e Castle Charm, do gabinete Polígono e o Alfama Terrace, do gabinete Chão 

Arquitectos. 

 

Baixa House 

A Baixa House localiza-se na Rua dos Fanqueiros, na Baixa Pombalina. O projeto de reabilitação 

foi realizado pelo arquiteto José Adrião e foi vencedor de dois prémios relevantes – o prémio Vasco 

Vivalva 2012, da Fundação Gulbenkian para intervenções de reabilitação no património, e o FAD 

Interiorismo 2012. Tratou-se da reabilitação de um edifício pombalino, na sua totalidade, com vista ao 

seu arrendamento como habitação tradicional. O intuito de arrendar como alojamento local só surgiu 

mais tarde, como explica o arquiteto José Adrião em entrevista: “Só mesmo no fim do projeto, 3 meses 

antes da conclusão da obra (durou um ano e dois meses mais ou menos), é que o cliente decidiu que 

queria fazer arrendamento de curta duração (…)”51. O programa inicial proposto pelo cliente era de 

transformação da tipologia de dois apartamentos por piso para três apartamentos e a instalação de um 

elevador. 

                                                           
50 Existem, no entanto, alguns casos em que assim não é e que intervenções descritas como de grau 5 não têm 
qualquer apoio técnico. Estes casos são muito preocupantes e relevam uma falta de profissionalismo nas 
intervenções realizadas. É possível também que estejamos a falar de erros ou incompreensões do inquérito. 
51 Entrevista realizada pelo autor no dia 2 de Maio de 2016 ao arquiteto José Adrião (em anexo). 
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Como se pode ver na figura 31, tratou-se de uma intervenção muito profunda – de “Grau 5” - 

cujo principal desafio e operação foi ao nível das infraestruturas (água, esgotos, eletricidade e gás). No 

entanto, focou-se em aceitar as várias intervenções ocorridas no edifício ao longo dos tempos: “vamos 

deixar todas estas camadas que o edifício tem, estes diferentes ‘layers’, e vamos trabalhar a partir daí, 

deixando a heterogeneidade toda do edifício, não dizendo ‘este é o correto’ e explicar à CML que, 

certamente, a nossa intervenção não é a última. Com certeza que daqui a 10 ou 20 anos virão outros 

arquitetos que vão intervir sobre o nosso. Por isso é um processo em continuidade”52. Além disso, 

beneficiou de ser realizado num edifício pombalino, uma vez que “a nível de tipologia os edifícios da 

baixa pombalina são excelentes porque têm uma flexibilidade extraordinária”53. 

O arquiteto José Adrião explicou que o processo projetual de apartamentos para alojamento 

local não difere em nada do que seria para habitação tradicional: “eu não faço muita distinção entre 

alojamento local para habitação tradicional na arquitetura. Não há qualquer diferença.”54. Segundo o 

arquiteto, esta é uma das vantagens face ao hotel, uma vez que pode, noutro tempo ou conjetura, ser 

utilizada como habitação tradicional. 

 

Chiado Apartment 

 O caso de estudo B, o Chiado Apartment, localiza-se na Travessa do Alecrim, no Chiado. 

Consiste na intervenção de reabilitação de apenas uma fração, a cargo do Fala Atelier. Foi um projeto 

realizado quase em simultâneo com outro da mesma cliente, um apartamento no Príncipe Real. O 

apartamento do Chiado tinha como objetivo ser vendido como habitação tradicional e o apartamento no 

Príncipe Real tinha como objetivo ser arrendado no regime do alojamento local.  

Por isso, é muito interessante a comparação entre os dois projetos. Na intervenção no Príncipe 

Real a lógica de arrendamento como alojamento local marcou algumas características do projeto, seja 

na preferência de ter dois quartos pequenos em vez de um ou a falta de algum equipamento comum em 

habitações tradicionais (como o exaustor). Estas decisões anteveem a necessidade de tornar o produto 

turístico mais eficiente e racionar o investimento naquilo que é essencial. Por outro lado, no caso do 

apartamento no Chiado, surgiu a lógica da habitação tradicional – necessidade de uma suite, um 

escritório, etc. No entanto, os arquitetos explicam que o processo projetual é o mesmo, que depende do 

que o cliente pede: “um bom projecto é um bom projecto. No momento em que é um apartamento T3 

com duas suites (…) ”55. 

 

 

 

                                                           
52 ibid. 
53 ibid. 
54 ibid. 
55 Entrevista realizada pelo autor no dia 5 de Maio de 2016 aos arquitetos Ana Luísa Soares e Filipe Magalhães 
(em anexo). 
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 Os arquitetos procuraram introduzir uma mais-valia no apartamento através do desenho, que é 

“comandado pelos elementos dados”56: a estrutura do edifício, a necessidade de pontos de passagem das 

infraestruturas e as preexistências. Numa intervenção muito profunda (“Grau 5”), como se pode ver na 

figura 32, houve no entanto um cuidado com os elementos existentes notáveis, como alguns tetos e 

paredes ornamentadas. O equilíbrio entre a conservação e a intervenção no património foi também um 

tema importante, explicando os arquitetos que “há duas visões: há pessoas que acham isto é o fim, vamos 

(…) partir estes apartamentos e prédios todos. Vai-se esvaziar a alma. Acho que estas pessoas têm um 

ponto - de facto, em termos de perspetiva de património, começa a haver algum exagero e pontualmente 

encontramos edifícios e partes de edifícios que vale a pena preservar. Mas vamos ser sinceros: 99% não 

tem interesse nenhum. Estamos a falar de construção sem qualidade (…) ”57. Assim, a cidade deve 

renovar-se e a demolição, com vista a construir melhor e mais adequado, “faz parte do organismo 

urbano”58. 

 

 Alfama Watchtower I/II e Castle Charm; 

 O caso de estudo C é composto por um conjunto de três apartamentos. Como foi explicado, o 

facto de terem tipos de intervenção iguais, desenvolvidas pelo gabinete Polígono, justifica a sua junção 

num único caso. 

 Como se pode ver na figura 33, estas intervenções são caracterizadas por serem intervenções 

mínimas (“Grau 1”), com durações inferiores a um mês. Como o arquiteto Pedro Snow descreveu: estas 

intervenções “em termos de arquitetura, como a classe a entende” 59 , têm “muito pouco” 60 . São 

intervenções que têm como objetivo a criação de um produto turístico, em que a Polígono é responsável 

por todas as fases, desde o investimento, projeto, construção e gestão do alojamento. Apostam em 

projetos integrados porque só dessa maneira se pode garantir a qualidade e rentabilidade dos projetos. 

Assim, o “critério para pegar num apartamento é o seu potencial como produto”61, isto é, os elementos 

que permitem que o alojamento seja atrativo para os turistas, seja pela vista, seja pela localização, seja 

por equipamentos específicos. 

 As intervenções realizadas nos três apartamentos foram ligeiras, ocorrendo sobretudo ao nível 

da pintura e recuperação das paredes e carpintarias. Nenhumas ou quase nenhumas alterações foram 

realizadas na compartimentação ou estrutura. Estas três intervenções envolvem também um trabalho 

muito cuidado na escolha e personalização do mobiliário, incluindo a criação de mobília desenhada à 

medida para o projecto. A intervenção da Polígono chega ao detalhe dos objetos e utensílios disponíveis 

no alojamento, na busca por um “projeto integrado”. O arquiteto Pedro Snow explicou ainda que a 

necessidade deste projeto integrado inclui também a gestão do alojamento, visto que “a experiência do 

utilizador não tem só a ver com a fotografia e com o espaço que arrenda, mas com a forma como és 

                                                           
56 ibid. 
57 ibid. 
58 ibid. 
59 Entrevista realizada pelo autor no dia 9 de Maio de 2016 ao arquiteto Pedro Snow. 
60 ibid. 
61 ibid. 
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prestável e como tudo acontece de forma integral”62. Graças ao nível de intensidade reduzido da obra, 

este tipo de intervenções tem uma duração muito curta - nos três casos, incluindo o projeto, foi inferior 

a um mês.  

 Ao contrário dos dois casos anteriores, o arquiteto explica que fazer um projeto para alojamento 

local difere em muito de um projeto de habitação tradicional para o mesmo espaço, “porque as 

necessidades da habitação (…) seriam muito diferentes”63. Depreende-se aqui uma ideia que já era 

avançada no caso do Chiado Apartment: segundo o arquiteto, as necessidades de um apartamento 

vocacionado à habitação tradicional são diferentes de um alojamento local. Assim, no sentido em a 

Arquitetura deve responder às necessidades impostas pelo cliente, lugar e circunstâncias, as 

intervenções desenvolvem-se de formas diferentes. 

 

 Alfama Terrace 

 O caso D consiste num conjunto de habitações em torno de um terraço na Travessa dos 

Remédios, em Alfama. Esta intervenção, da responsabilidade do atelier Chão Arquitectos, focou-se em 

sete das onze frações existentes no conjunto. As frações que não foram alvo de intervenção são, em 

alguns casos, habitados por moradores permanentes, que beneficiaram da intervenção no espaço 

comum do terraço. 

 Como se pode observar na figura 34, as várias frações foram alvo de intervenções diferentes, 

consoante a necessidade de cada caso. Na sua grande maioria foram realizadas intervenções “Grau 4”, 

sendo que numa das frações, em que havia problemas estruturais, houve uma intervenção mais 

profunda (“Grau5”), que agiu ao nível da estrutura. De uma forma geral, o estado de conservação do 

conjunto era “Muito Mau”, quer no interior das frações, quer nos espaços comuns, como explicou José 

Mariz, titular do alojamento, em entrevista ao autor: “Chovia em quase todas as casas. Havia imensas 

humidades e bolores (…). Havia condições de habitabilidade completamente desadequadas”.  

 O projeto de investimento e reabilitação do Alfama Terrace foi pensado e executado com vista 

ao alojamento local. No entanto, as decisões foram tomadas no sentido de permitir posteriores 

alterações de utilização do imóvel, caso se alterem as circunstâncias da procura turística em Lisboa. O 

projecto de arquitetura procurou exponenciar a potencialidade turística dos alojamentos, evidenciando 

elementos construtivos como o vigamento em madeira da cobertura ou parede de contenção de alvenaria 

de pedra das habitações no limite norte do lote. Além disso, optou-se pela adição de alguns elementos – 

como cruzes de Santo André – com o objetivo de reforçar a identidade “lisboeta” do conjunto, criando 

um produto atrativo para os turistas. Paralelamente à manutenção e adição de elementos “típicos” da 

arquitetura de Lisboa, assumiram-se os elementos estruturais novos necessários ao reforço das 

habitações, estabelecendo um contraste entre o velho e o novo. 

 

                                                           
62 ibid. 
63 ibid. 
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IV. Conclusões 

 

 

 Este trabalho tinha com objetivo investigar o impacto do alojamento local na reabilitação urbana 

em Lisboa. Como foi apresentado, este tipo de alojamento ganhou uma importância significativa num 

momento de crescimento turístico da cidade, alavancado quer por fatores relacionados com a procura 

turística, que têm vindo a transformar a forma como se faz turismo, quer por fatores ligados à oferta 

turística de Lisboa e às suas características urbanas.  

Visto ser conhecido que o turismo impacta – positiva e negativamente – os locais onde se 

desenvolve, e dadas as características do fenómeno do alojamento local, o ponto de partida desta 

investigação era a ideia de que o alojamento local teria um impacto real na cidade de Lisboa, não só ao 

nível económico e sociocultural mas também na envolvente urbana. Se o contributo económico e 

sociocultural do alojamento local, como se viu, são temas que têm sido abordados nos últimos anos, o 

impacto na envolvente urbana não. Assim, investigou-se o contributo do alojamento local para a 

reabilitação urbana de Lisboa. Este tema é particularmente importante para a capital portuguesa dado 

que, como foi referido, apresenta um centro histórico degradado e cada vez mais despovoado. 

Através das duas ferramentas de investigação utilizadas – inquérito e casos de estudo – este 

trabalho procurou responder a duas questões orientadoras colocadas inicialmente: Tem o alojamento 

local um contributo real para a reabilitação urbana? Quais as características das intervenções de 

reabilitação induzidas pelo alojamento local?  

A primeira pergunta aborda o tema de um ponto de vista quantitativo, procurando conhecer o 

contributo deste tipo de alojamento turístico para o processo de reabilitação urbana.  

A investigação realizada permitiu concluir que o alojamento local tem um impacto importante 

e positivo para a reabilitação urbana. A grande maioria dos alojamentos analisados no inquérito foi 

intervencionada, com um valor correspondente a 87%. Cerca de um terço dos alojamentos existentes 

(10787 alojamentos) na freguesia de Santa Maria Maior são alojamentos locais, o que significa que uma 

percentagem muito grande do número total de alojamentos da área de estudo terá sido intervencionada. 

Além disso, o inquérito indicou também que mais de metade das frações convertidas em alojamento 

local estavam devolutas antes do início desta atividade, sendo que 10 % se encontrava em ruínas, o que 

revela a importância que este fenómeno tem para a reabilitação do parque edificado do centro histórico 

de Lisboa, que se encontra num estado de conservação precário - 67% das frações e quase 50% dos 

edifícios têm um estado de conservação descrito como mau ou muito mau, segundo o inquérito 

realizado. 

 No entanto, o contributo do alojamento local para a reabilitação urbana em Lisboa não se limita 

às intervenções realizadas diretamente nas frações que serão utilizadas como alojamento turístico. 

Efetivamente, o alojamento local veio dinamizar determinantemente o mercado imobiliário lisboeta e 

relançar um novo interesse pelo centro da cidade. Dessa forma, observou-se um aumento do 

investimento no edificado do centro histórico de Lisboa para outros usos que não só o alojamento 
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turístico, o que, certamente, dará origem a muitas outras intervenções de reabilitação.  

Esta nova dinâmica imobiliária está, como é natural, associada à subida do custo de propriedade 

nos bairros históricos de Lisboa. De facto, há notícias várias de que ao longo do último ano a pressão 

exercida pela procura de edifícios e frações, para converter em alojamento local ou não, levou à subida 

do preço das rendas, tornando a habitação tradicional nesses bairros cada vez menos acessível às 

populações com menos recursos que aí viviam. Como se viu no Enquadramento teórico, a subida do 

custo de propriedade está associada a pressões de vários tipos sobre os residentes dessas áreas, levando 

à perda da população residente. Este é um dos principais problemas associados ao alojamento local: a 

diminuição do stock de habitações que leva ao aumento do custo das rendas, provocando um abandono 

da população residente. O inquérito sugere que cerca de um terço dos alojamentos analisados foram 

instalados em antigas habitações, confirmando a ideia de que o alojamento local pode contribuir para a 

redução do stock de habitações tradicionais.  

Além disso, verifica-se que na freguesia de Santa Maria Maior a esmagadora maioria (88%) dos 

alojamentos locais não é utilizada como habitação – principal ou secundária – pelo que cumprem uma 

função meramente turística. Este facto contraria totalmente os números avançados pelo Airbnb, que 

revela que cerca de 81% dos proprietários arrendam a sua própria casa64. Esta especificidade de Lisboa 

parece representar uma diferença significativa em relação a outras cidades e países: em Lisboa o 

alojamento local é um novo produto turístico, desenvolvido numa lógica de rentabilização do capital 

com fortes associações ao imobiliário, e não tanto associado a uma nova forma de turismo assente na 

partilha. Para tal contribuem uma série de fatores, como seja a crise económica que fez diminuir as 

margens de lucro em outras formas de investimento e provocou uma retração dos rendimentos do 

trabalho, a existência de um parque edificado muito degradado e, sobretudo, o elevado número de 

edifícios vagos no centro da cidade. 

A segunda pergunta - quais as características das intervenções de reabilitação induzidas pelo 

alojamento local? – propunha uma abordagem qualitativa a este fenómeno, procurando caracterizar as 

reabilitações com vista a operar como alojamento local. 

Inicialmente acreditava-se que era possível tipificar as intervenções consoante a sua localização, 

de acordo com as diferenças urbanas e arquitetónicas de cada bairro do centro histórico de Lisboa. No 

entanto, a investigação revela que, na realidade, as intervenções dependem de um sistema de fatores 

mais abrangente do que apenas a localização. Apesar de ter um papel relevante, já que se relaciona com 

a tipologia arquitetónica, a dimensão das frações, a acessibilidade e pode influenciar o tipo de investidor, 

a localização só por si não determina o estado de conservação ou o produto turístico que se deseja criar. 

 Uma das principais conclusões que se pode obter da investigação realizada é que existe uma 

grande diversidade de intervenções e que dificilmente podem ser tipificadas. Os casos de estudo 

escolhidos reforçam esta ideia, ao mostrar que as reabilitações realizadas nos alojamentos podem ser 

muito diferentes nas várias categorias analisadas: na extensão, existindo intervenções que se restringem 

à fração e outras que ocorrem na totalidade do edifício; na intensidade, havendo intervenções muito 

                                                           
64 Ver capítulo  II.2: Alojamento local. 
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profundas e outras apenas ao nível do mobiliário ou acabamentos; na duração, encontrando-se 

intervenções superiores a três anos e outras inferiores a um mês; e no apoio técnico prestado ao projecto, 

existindo obras que recorrem a profissionais da área e outras que não o fazem. 

 Apesar da grande diversidade, o inquérito sugere que existem algumas tendências gerais de 

intervenção na freguesia de Santa Maria Maior. 

No que toca à extensão das intervenções, verifica-se que mais de dois terços dos alojamentos 

locais analisados estiveram associados a uma reabilitação da totalidade do edifício. Este tipo de 

intervenção total, em que existe grande investimento e o edifício é todo dedicado ao uso turístico, era 

esperado sobretudo na área da Baixa e Chiado, dado que as características urbanas e arquitetónicas 

favorecem este tipo de reabilitação. No entanto, como sugere o inquérito, houve um predomínio deste 

tipo de intervenções em quase todos os bairros da área de estudo, sobretudo em Alfama. Existe, porém, 

uma grande diferença nas “intervenções totais” nesse bairro. Uma vez que os edifícios apresentam, 

tipicamente, dimensões mais reduzidas dos existentes na Baixa, as intervenções realizadas na totalidade 

do edifício são também menores do que as que se acontecem em bairros com tipologias arquitetónicas 

de maiores dimensões. Além disso, uma vez que é uma área residencial com alguma densidade 

habitacional, encontram-se ainda muitos pequenos edifícios ou conjuntos em que uma grande parte das 

frações são utilizadas como alojamento local e outros edifícios ou frações mantêm os residentes. É o que 

se verifica no caso de estudo Alfama Terrace. Estes casos beneficiam grandemente a qualidade de vida 

dos residentes que vêm a sua envolvente, muitas vezes em condições de degradação avançadas, ser 

reabilitada. 

 Apesar da predominância das intervenções na totalidade do edifício, existem 25% das 

intervenções a ocorrer apenas no interior das frações, o que é um valor relevante. Os casos de estudo 

Chiado Apartment e Alfama Watchtower I/II e Castle Charm são exemplos deste tipo de intervenção 

circunscrita à fração mas realizada com intensidades muito diferentes.  

 Em relação à intensidade, o inquérito indicou que a maioria das intervenções realizadas é muito 

profunda, uma vez que cerca de metade das intervenções, quer circunscritas à fração quer na totalidade 

do edifício, é de “Grau 5”. Assim, verifica-se que o tipo de intervenção mais comum na freguesia de Santa 

Maria Maior é uma intervenção muito profunda e ocorrente na totalidade do edifício. Este tipo de 

intervenção opera grandes alterações da compartimentação interior, nas infraestruturas, na cobertura 

e, na grande maioria dos casos, intervém ao nível da estrutura. O caso de estudo Baixa House é um 

exemplo deste tipo de intervenção. 

 No entanto, observa-se na Baixa uma percentagem de intervenções ligeiras ou médias mais 

elevada do que seria esperado. Inicialmente, pelo que se pode observar ao percorrer a Baixa, 

considerava-se que neste bairro existiriam sobretudo intervenções muito profundas, mas estes valores 

sugerem a existência de um outro layer de intervenções menos profundas e que são invisíveis a quem 

passa na rua. A grande flexibilidade que a tipologia pombalina permite, como se viu, facilita estas 

intervenções mais ligeiras, visto que todas as divisões possibilitam a sua adaptação a diferentes funções. 

Apesar de as intervenções com um grau de intensidade mais baixo não reabilitarem elementos 

importantes dos edifícios, como seja as infraestruturas ou a estrutura, são fundamentais para garantir 
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boas condições de habitabilidade, permitindo que as frações e edifícios sejam utilizados. Ora, a utilização 

diária do edificado do centro histórico lisboeta é uma condição essencial para garantir a sua 

manutenção. Assim, observa-se que as intervenções ligeiras também têm um papel importante na 

manutenção urbana. 

 Outro ponto a destacar está relacionado com o apoio técnico às intervenções realizadas, que 

contemplava as especialidades de Arquitetura, Engenharia Civil e Construção Civil. O inquérito aponta 

para alguma insuficiência neste campo, o que pode colocar em questão os padrões de qualidade das 

intervenções. Entende-se que o facto de apenas um terço das intervenções ter tido um apoio técnico total 

é uma percentagem demasiado baixa, visto existir um predomínio de intervenções mais profundas 

(“Grau 4” e “Grau 5”) que necessitariam especialmente deste apoio. 

 No que diz respeito à Arquitetura, observa-se que metade das intervenções não envolveu esta 

especialidade. Apesar de não ser uma realidade nova, não é positivo que exista uma percentagem tão 

elevada de intervenções que não recorre a um projecto de arquitetura e aos especialistas dessa área, 

sobretudo quando se trata de uma questão tão delicada como a reabilitação de património histórico. No 

entanto, não se pode ignorar que parte destas intervenções são intervenções muito ligeiras e que, 

eventualmente, não necessitam de um projecto de Arquitetura no sentido tradicional, com se observa 

no caso de estudo Alfama Terrace e Alfama Watchtower I/II e Castle Charm. 

 De facto, os casos de estudo mostram que existem diversos posicionamentos dos arquitetos face 

ao processo de projetar uma reabilitação para alojamento local. Por um lado, existem aqueles que 

defendem que não existe qualquer diferença de conceber um alojamento local ou um apartamento de 

habitação tradicional, uma vez que é a experiência de casa que os turistas procuram. Explicam ainda que 

apenas surgem pequenas diferenças nos equipamentos (caso de estudo Baixa House e Chiado 

Apartment). Por outro lado, outros defendem que o alojamento local exige uma atenção especial a 

preparar o alojamento para o mercado turístico, potenciando as suas características de acordo com os 

desejos dos turistas. Afirmam que projetar um alojamento local não é apenas conceber habitações 

tradicionais que serão utilizadas com fins turísticos mas sim conceber um produto turístico eficaz (caso 

de estudo Alfama Terrace e Alfama Watchtower I/II e Castle Charm). 

 De qualquer maneira, os arquitetos dos vários casos de estudo estão de acordo quanto à 

principal vantagem do alojamento local: a flexibilidade de uso, uma vez que os alojamentos locais são 

em (quase) tudo similares a habitações tradicionais. Assim, caso Lisboa tenha uma redução na procura 

turística, os alojamentos locais podem entrar diretamente no mercado como habitações tradicionais. A 

flexibilidade de uso dos alojamentos locais é uma vantagem muito interessante desta tipologia turística 

sobretudo quando comparados com os hotéis. 

 A principal questão do presente e futuro próximo do alojamento local em Lisboa é a regulação. 

O alojamento local, por si, já é uma atividade muito difícil de regular, visto que as plataformas online 

permitem que qualquer pessoa rentabilize espaço que tenha à disposição. Acresce a isto o facto de, 

atualmente, a legislação que regula o alojamento local ser muito liberal, o que permitiu o crescimento 

exponencial que se verificou em Lisboa. 
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A regulação é essencial para minimizar os efeitos negativos deste tipo de alojamento que a 

investigação indicou existirem – a redução do stock habitação, aumento das rendas e saída da população 

residente do centro da cidade. Não se deve ignorar o efeito que a competição entre o alojamento local e 

a habitação tradicional pode ter na cidade. No entanto, deve ter-se em conta o grande contributo que 

esta atividade tem, quer a nível económico, possibilitando o aumento e dispersão dos ganhos com o 

turismo, quer na envolvente construída, impulsionando a reabilitação urbana, de forma direta e indireta.  

A grande dificuldade da regulação do alojamento local será encontrar o equilíbrio. Deve 

procura-se uma lei que não seja demasiado permissiva, como acontece atualmente em Portugal, 

correndo-se o risco de se perder o controlo dos efeitos negativos da atividade. Mas também não deve ser 

tão exigente ou proibitiva que asfixie as características fundamentais deste tipo de alojamento. Em 

Berlim, o problema da redução do stock de habitação levou, já em 2016, à proibição do arrendamento 

temporário de apartamentos inteiros. Esta medida teve como objetivo travar a subida intensa dos preços 

das rendas, evitand0 a perda da população residente. Apesar de ser uma medida eficaz para combater o 

impacto negativo da perda de população, é uma lei que descarta os efeitos positivos do alojamento local, 

que são preciosos para cidades e economias urbanas como Lisboa. 

Entende-se que a regulação portuguesa pode melhorar substancialmente com o reforço dos 

mecanismos de fiscalização que, apesar de previstos na lei, são manifestamente reduzidos, como se viu 

no capítulo II.2. No que toca à proteção da função residencial no centro da cidade de Lisboa, podem 

tomar-se medidas de limitação do número ou percentagem de alojamentos locais por edifício, 

potenciando o contributo que o alojamento local pode trazer à habitação tradicional, nomeadamente na 

reabilitação dos edifícios. Além disso, deve fazer-se uma reflexão aprofundada acerca do impacto do 

alojamento local sobretudo no centro histórico de Lisboa, com recurso a outros estudos com a natureza 

do que aqui foi realizado. De facto, são quase inexistentes os estudos realizados com vista a perceber as 

vantagens e desvantagens do alojamento local na cidade de Lisboa, o que pode tornar a regulação desta 

atividade numa tarefa cega, dependente apenas de argumentos políticos. 
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1. Questionário – Fase A 
 

 

I. Perfil da unidade 

1. Morada 

2. Código Postal  

3. Nome do titular da exploração 

4. E-mail 

5. Esta unidade de alojamento local é explorada por: 

 Proprietário 

 Empresa especializada 

 Outro 

6. Data de início de atividade 

7. O início do uso turístico coincidiu com uma alteração de propriedade da fração? 

 Sim 

 Não 

8. Quais os outros usos presentes no imóvel?  

 Apenas uso turístico 

 Habitação 

 Comércio 

 Escritórios 

 Outro 

9. Número de frações utilizadas como alojamento local no imóvel  

Do mesmo proprietário 0 1 2 3 4 mais 

De diferentes proprietários 0 1 2 3 4 mais 

10. Este alojamento é também utilizado como habitação principal (do proprietário ou outro)? 

 Sim (segue para a questão 11) 

 Não, tem apenas finalidade turística (segue para a questão 12) 

11. Número de moradores 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Mais 

12. Anterior utilização da fração * 

 Habitação (segue para a questão 13) 

 Escritório (segue para a questão 14) 

 Devoluto (segue para a questão 14) 

 Não sabe (segue para a questão 14) 

 Outro (segue para a questão 14) 
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13. Número de moradores anteriores: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 mais 

 não sabe 
 

14. Houve uma intervenção de reabilitação antes de operar como alojamento local? 

 Sim (segue para a questão 17) 

 Não (segue para a questão 15) 
 

 

II. Estado de conservação  

(das frações sem intervenção) 

15. Qual o estado de conservação da fração? (segue para a questão 23) 

 MUITO MAU - Verifica-se um mau estado de conservação da maior parte do alojamento, colocando 

fortes limitações ao uso normal da fração e comprometendo a segurança dos ocupantes. 

 MAU - Verifica-se alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando alguns 

problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Verifica-se algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente 

manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral da fração é satisfatório, não comprometendo a sua 

utilização como alojamento. 

16. Qual o estado de conservação da totalidade do imóvel? (segue para a questão 23) 

 MUITO MAU - Edifício onde se verifica um mau estado de conservação da maior parte da área 

edificada, colocando fortes limitações ao uso normal do edifício e comprometendo a segurança dos 

ocupantes. 

 MAU - Edifício onde se verifica alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou 

criando alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Edifício onde se verifica algum desgaste, inadequação de funcionamento ou 

deficiente manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções 

pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral do edifício é satisfatório, não comprometendo a 

sua utilização. 
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(anterior à intervenção) 

17. Qual o estado de conservação da fração antes da intervenção?  

 MUITO MAU - Verifica-se um mau estado de conservação da maior parte do alojamento, colocando 

fortes limitações ao uso normal da fração e comprometendo a segurança dos ocupantes. 

 MAU - Verifica-se alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando alguns 

problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Verifica-se algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente 

manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral da fração é satisfatório, não comprometendo a sua 

utilização como alojamento. 

18. Qual o estado de conservação da totalidade do imóvel antes da intervenção? 

 MUITO MAU - Edifício onde se verifica um mau estado de conservação da maior parte da área 

edificada, colocando fortes limitações ao uso normal do edifício e comprometendo a segurança dos 

ocupantes. 

 MAU - Edifício onde se verifica alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou 

criando alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Edifício onde se verifica algum desgaste, inadequação de funcionamento ou 

deficiente manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções 

pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral do edifício é satisfatório, não comprometendo a 

sua utilização. 

 

III. Intervenção de reabilitação 

19. Em que locais ocorreu a intervenção arquitetónica? 

 Fração 

 Totalidade do edifício 

 

20. Qual o nível da intervenção na fração? 

 GRAU 1 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação interior. 

Alterações ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). 

 GRAU 2 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação interior. 

Alterações ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e 

paredes). 
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 GRAU 3 - Alteração funcional de divisões, obrigando a intervir na compartimentação. Alterações 

de nível médio nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e 

paredes). 

 GRAU 4 - Alteração funcional das divisões profunda, com intervenção ao nível da 

compartimentação. Alterações de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e 

revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). Melhoramento das condições térmicas das paredes 

exteriores. 

 GRAU 5 - Alteração profunda da função das divisões, compartimentação, redes (água, esgoto, 

eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). Alteração/reforço da estrutura e 

melhoramento das condições térmicas das paredes exteriores. 

 

21. Qual o nível de intervenção na totalidade do imóvel? 

 GRAU 1 - Alterações ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), mantendo 

toda a compartimentação interior. 

 GRAU 2 - Alterações ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 

(pavimentos, tetos e paredes), mantendo toda a compartimentação interior. 

 GRAU 3 - Alterações de nível médio nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 

(pavimentos, tetos e paredes). Intervenção ligeira na cobertura e fachada. Intervenção ao nível da 

compartimentação interior. 

 GRAU 4 - Alterações de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás), revestimentos 

(pavimentos, tetos e paredes), cobertura e fachadas. Intervenção ao nível da compartimentação 

interior. 

 GRAU 5 - Alteração profunda ao nível da compartimentação interior, redes (água, esgoto, 

eletricidade e gás), revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), cobertura e fachada. 

Alteração/reforço da estrutura, com eventual introdução de alterações volumétricas (ampliação em 

altura). 

 Não houve intervenção no edifício, apenas na fração.´ 

22. Qual a duração da intervenção? 

em meses 

23. O projecto de alteração foi realizado 

 Com apoio técnico (segue para a questão 24) 

 Sem apoio técnico (segue para a questão 25) 

24. O apoio técnico foi prestado por:  

 Gabinete de Arquitetura 

 Gabinete de Engenharia Civil 

 Empresa de Construção Civil 

 



113 

 

IV. Futuro da unidade 

25. Está planeada alguma intervenção de melhoramento e/ou transformação futura? 

 Sim (segue para a questão 27) 

 Não (acaba o inquérito) 
 

26. Está planeado o aumento do número de unidades de alojamento local neste imóvel? 

 Sim 

 Não 

27. Âmbito da intervenção 

 Decoração 

 Redes (água, esgoto, eletricidade e gás) 

 Re-compartimentação 

 Outro 
 

28. Data de início da intervenção planeada 

 2016 

 2017 

 depois 
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2. Questionário – Fase B 
 

 

I. Perfil da unidade 

1. Código postal do AL: 

2. Freguesia do AL 

3. Tipologia do AL 

 Moradia 

 Apartamento 

 Hostel 

 Outros estabelecimentos de hospedagem 
 

4. Data de início de atividade: 

5. Tipo de titular 

 Proprietário (questão 6) 

 Inquilino (questão 7) 

 Outro (especifique por favor) 
 

6. Adquiriu a fração com vista a operar como alojamento local? 

 Sim 

 Não, já era proprietário da fração 

 Outro 
 

7. Arrendou esta fração com vista a operar como alojamento local 

 Sim 

 Não, já era arrendatário da fração 

 Outro 

8. Número de frações utilizadas como alojamento local no prédio 

Do mesmo proprietário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mais 

De outros proprietários 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mais 

 

9. Os vários AL deste prédio pelos quais é responsável foram alvo de intervenções de reabilitação 

semelhantes? 

 Sim 

 Não 

 Não houve reabilitação 
 

10. Quais os outros usos presentes no prédio? 

 Apenas uso turístico 

 Habitação 

 Comércio 

 Escritórios 

 Outro 
 

11. Este alojamento é também utilizado como sua habitação principal ou secundária? 
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 Sim, habitação principal 

 Sim, habitação secundária 

 Não, tem apenas finalidade turística 
 

12. Imediatamente antes de operar como AL a fração em causa era 

 Utilizada como habitação 

 Utilizada como Escritório 

 Estava Vaga 

 Outro 
 

13. Houve uma intervenção de reabilitação antes de operar como AL? 

 Sim (questão 16) 

 Não (questão 14) 
 

 

II. Estado de conservação 

14. Qual o estado de conservação da fração? 

 MUITO MAU -Verifica-se um mau estado de conservação da maior parte do alojamento, 
colocando fortes limitações ao uso normal da fração e comprometendo a segurança dos 
ocupantes. 

 MAU - Verifica-se alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando 
alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Verifica-se algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente 
manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral da fração é satisfatório, não comprometendo a 
sua utilização como alojamento. 
 

15. Qual o estado de conservação da totalidade do prédio? 

 MUITO MAU - Edifício onde se verifica um mau estado de conservação da maior parte da área 
edificada, colocando fortes limitações ao uso normal do edifício e comprometendo a segurança 
dos ocupantes. 

 MAU - Edifício onde se verifica alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou 
criando alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Edifício onde se verifica algum desgaste, inadequação de funcionamento ou 
deficiente manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções 
pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral do edifício é satisfatório, não comprometendo 
a sua utilização. 

16. Qual o estado de conservação da fração antes da intervenção? 

 MUITO MAU -Verifica-se um mau estado de conservação da maior parte do alojamento, 
colocando fortes limitações ao uso normal da fração e comprometendo a segurança dos 
ocupantes. 

 MAU - Verifica-se alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou criando 
alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Verifica-se algum desgaste, inadequação de funcionamento ou deficiente 
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manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral da fração é satisfatório, não comprometendo a 
sua utilização como alojamento. 

 

17. Qual o estado de conservação da totalidade do prédio antes da intervenção? 

 MUITO MAU - Edifício onde se verifica um mau estado de conservação da maior parte da área 
edificada, colocando fortes limitações ao uso normal do edifício e comprometendo a segurança 
dos ocupantes. 

 MAU - Edifício onde se verifica alguma degradação, colocando dificuldades à sua utilização e/ou 
criando alguns problemas de segurança. 

 RAZOÁVEL - Edifício onde se verifica algum desgaste, inadequação de funcionamento ou 
deficiente manutenção dos espaços; no entanto, ainda permite um uso aceitável, salvo exceções 
pontuais. 

 SATISFATÓRIO - Situações onde o estado geral do edifício é satisfatório, não comprometendo 
a sua utilização. 
 

18. Qual o nível da intervenção realizada na fração? 

 GRAU 1 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação interior. 
Alterações ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). 

 GRAU 2 - Alteração da função de algumas divisões, mantendo toda a compartimentação 
interior. Alterações ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 
(pavimentos, tetos e paredes). 

 GRAU 3 - Alteração funcional de divisões, obrigando a intervir na compartimentação. 
Alterações de nível médio nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 
(pavimentos, tetos e paredes). 

 GRAU 4 Alteração funcional das divisões profunda, com intervenção ao nível da 
compartimentação. Alterações de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e 
revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). Melhoramento das condições térmicas das paredes 
exteriores. 

 GRAU 5 - Alteração profunda da função das divisões, compartimentação, redes (água, esgoto, 
eletricidade e gás) e revestimentos (pavimentos, tetos e paredes). Alteração/reforço da estrutura 
e melhoramento das condições térmicas das paredes exteriores. 

 

19. A intervenção de reabilitação ocorreu na totalidade do edifício? 

 Sim 

 Não, apenas na fração (questão 21) 
 

20. Qual o nível de intervenção na totalidade do edifício? 

 GRAU 1 - Alterações ligeiras ao nível dos revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), 
mantendo toda a compartimentação interior. 

 GRAU 2 - Alterações ligeiras nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 
(pavimentos, tetos e paredes), mantendo toda a compartimentação interior. 

 GRAU 3 - Alterações de nível médio nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás) e revestimentos 
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(pavimentos, tetos e paredes). Intervenção ligeira na cobertura e fachada. Intervenção ao nível 
da compartimentação interior. 

 GRAU 4- Alterações de nível profundo nas redes (água, esgoto, eletricidade e gás), 
revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), cobertura e fachadas. Intervenção ao nível da 
compartimentação interior. 

 GRAU 5 - Alteração profunda ao nível da compartimentação interior, redes (água, esgoto, 
eletricidade e gás), revestimentos (pavimentos, tetos e paredes), cobertura e fachada. 
Alteração/reforço da estrutura, com eventual introdução de alterações volumétricas (ampliação 
em altura). 

 

21. Qual a duração da intervenção? 

 Com apoio técnico (questão 22) 

 Sem apoio técnico 
 

22. O apoio técnico foi prestado por: 

 Gabinete de Arquitetura 

 Gabinete de Engenharia Civil 

 Empresa de Construção Civil 
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3. Entrevista ao arquiteto José Adrião 

Realizada no 2 de Maio de 2016 

 

 

Tomás Cruz - Como surgiu a proposta de trabalhar na reabilitação deste edifício? 

José Adrião – Não vou com certeza ser preciso em datas, mas penso que por volta de 2007/2008, um 

conhecido meu espanhol, de Madrid, veio ter comigo a dizer que tinha dinheiro disponível porque tinha 

recebido uma herança. E tinha dinheiro disponível para comprar uma coisa (um edifício) em Lisboa, 

porque adora Lisboa e há imenso tempo que vem cá e é apaixonado pela cidade desde sempre. Na altura 

em que começou a fazer o investimento tinha à volta de 40 anos, era relativamente jovem (se calhar nem 

40 tinha). Ele pediu-nos ajuda para encontrar um edifício para investir, para reabilitar e para arrendar 

(não em curta duração) ou para vender, mas, à partida, seria para arrendar. Nós aí apercebemo-nos que 

a nossa profissão estava um pouco a mudar porque estávamos a ser contactados por clientes para fazer 

investimentos sem um lugar específico, e eu achei isso muito interessante. Realmente a nossa profissão 

está sempre a mudar, está sempre a adaptar-se aos momentos. 

Começámos então a trabalhar com imobiliárias para saber onde havia edifícios disponíveis e começámos 

a visitar vários edifícios com o cliente para escolher um. Vimos variadíssimos [edifícios] e acabámos por 

escolher aquele, ou o cliente acabou por escolher aquele. Não lhe fizemos nenhuma proposta económica, 

apenas o ajudámos a escolher um sítio em Lisboa, com os conhecimentos que tínhamos. Foi só um 

"empurrão".  

Decidimo-nos então por aquele edifício, que tinha três lojas em baixo que estavam ocupadas (entretanto 

com o processo, que demorou um pouco, duas delas ficaram livres e negociaram o com a terceira), e 2 

apartamentos por piso e 5 pisos, por isso 10 apartamentos. Três deles estavam ocupados e por isso 

também houve necessidade de chegar a acordo com os inquilinos para sair. O dono da obra teve de 

arrendar casas para que esses inquilinos morassem durante a obra e depois voltariam para o edifício ou 

não. Acho que dos três, dois deles continuaram nas casas que o dono de obra arrendou e um quis voltar 

para o edifício. Foi um processo que incluiu tribunal porque um dos inquilinos recusava-se totalmente 

a sair do apartamento. 

O cliente disse logo desde o início que queria que o edifício se transforma-se de 2 apartamentos por piso 

para 3 apartamentos por piso e que queria ter um elevador. A nossa intervenção principal seria ao nível 

dos apartamentos, não das lojas, se bem que era necessário ir às lojas para fazer algumas intervenções 

nos pisos de cima, nomeadamente para colocar o elevador. Por isso, condição fundamental: 

transformação de 2 para 3 apartamentos e elevador.  
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Tivemos as reuniões preliminares com a Câmara (Câmara Municipal de Lisboa) e correu tudo bem. 

Basicamente toda a gente concordava (se bem que tivemos algumas dificuldades com os técnicos base 

da CML, mas os superiores aprovaram o projecto). 

 

TC - Mas o que é que não era pacífico? 

JA - Não era pacífico uma série de questões, isto é, o projecto não conseguia ser aprovado e demorou 

muito tempo. Mas em 2010, com novo plano de pormenor da baixa pombalina, o regulamento mudou, 

isto é, passou a ser possível intervir na baixa mediante outra noção do que é que é reabilitação. Este 

plano foi preparado durante vários anos (já pelo executivo socialista, penso eu) para se poder mudar 

porque o que acontecia era que até 2010 havia imensos edifícios na Baixa que estavam à espera de 

aprovação porque ou não se podia passar de dois para três [apartamentos], ou não se podia mudar a 

caixa de escadas, ou não se podia pôr elevador, isto é, nos edifícios da baixa, segundo a CML, a única 

coisa que podia acontecer era restauro. Daí estarem [os projectos] todos parados. Então em 2010 quando 

foi aprovado esse novo plano para a baixa apareceram imensas telas gigantes a dizer "obras" em 20 ou 

30 edifícios da baixa, isto é, foi desbloqueado um assunto importantíssimo que era: os edifícios estavam 

todos a morrer, ninguém queria ir viver para a Baixa porque os edifícios não tinham condições de 

habitabilidade contemporâneas... O que na altura considerei é que sim ao restauro integral (nunca se 

sabe muito bem o que é que isto quer dizer...) de alguns edifícios que estejam num estado praticamente 

original e possibilidade de transformação nos outros. E isso foi feito. Foram realizados levantamentos 

fração a fração, edifício a edifício pelos técnicos da CML e foram coisas muito bem-feitas, do que devia 

ser preservado ou não. 

Mas depois também se pensa: vamos restaurar os edifícios ao estado original do século XVIII em que 

não havia casas de banho, nem água corrente, nem eletricidade, nem nada. Qual o período que tomamos 

como base para o restauro? É super subjetivo... 

Depois de 2010, quando o projecto foi aprovado, já dizíamos que não a uma operação de restauro, 

porque não sabíamos qual era o período que deveríamos ter como base, visto que naquele edifício já 

tinha havido inúmeras intervenções sucessivas desde o ano em que foi construído (na primeira década 

do século XIX) até 2010 nas frações. Isto é, uma tinha tido intervenções nos anos 20 e por isso estava ao 

gosto dos anos 20, outra tinha sido intervencionada nos anos 40 e tinha ficado ao gosto dos anos 40, 

outra dos anos 80, ou seja, havia ali já várias décadas acumuladas nas frações (se bem que só uma ou 

duas estavam mais ou menos no estado original).  

O que nós dissemos foi: vamos deixar todas estas camadas que o edifício tem, estes diferentes "layers", 

e vamos trabalhar a partir daí, deixando a heterogeneidade toda do edifício, não dizendo "este é o 

correto" e explicar à CML que, certamente, a nossa intervenção não é a última. Com certeza que daqui a 

10 ou 20 anos virão outros arquitectos que vão intervir sobre o nosso. Por isso é um processo em 

continuidade. 
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TC - Ainda sobre este início de projecto, o cliente já trazia a intenção de transformar isto 

em apartamentos turísticos de curta duração? 

JA - Não, a ideia foi fazer apartamentos mais pequenos e arrendar no regime normal. Só mesmo no fim 

do projecto, 3 meses antes da conclusão da obra (durou um ano e dois meses mais ou menos), é que o 

cliente decidiu que queria fazer arrendamento de curta duração e que ia passar aquilo para uma empresa 

que ia gerir todo o edifício. Não é ele [o cliente do projecto] que faz a gestão, ele recebe uma renda. Não 

alterou muito, apenas pequenas coisas para haver um ajuste.  

 

TC - Essas mudanças interessam-me muito… 

JA - Olha, a gerente do edifício já tinha coisas de turismo, tinha aliás coisas muito boas, nomeadamente 

em Espanha, como o Convento La Parra. Ela tem imensa experiência e alertou para pequenos detalhes. 

Nós nunca tínhamos trabalhado em turismo, nem aquilo tinha sido feito para tal. Por exemplo, quando 

chegou disse que os puxadores não serviam (nós tínhamos uns puxadores de bola, que costumamos usar 

muito) porque dizia que, por exemplo, quando se tem creme nas mãos, o puxador não roda. E realmente 

ela tinha razão e mudou os puxadores de todas as casas de banho para puxadores de asa. E essas 

pequenas coisas, que são detalhes, só começam a surgir quando a pessoa é confrontada com a realidade. 

Aprendi a saber que nem tudo é determinante no projecto... Há coisas que são mas outras que não e por 

isso temos de estar atentos ao que se pode deixar cair (e que até pode enriquecer o projecto) e outras 

que não se podem deixar cair porque senão toda a coerência do projecto pode ser perdida. 

 

TC - Então o projecto foi feito para habitação tradicional e adapta-se ao alojamento local? 

JA - Sim, adapta-se perfeitamente... E, passando agora ao alojamento local, acho que é essa a grande 

possibilidade e a grande qualidade que nós temos naquilo que está a acontecer. Isto é, nós pudermos ver 

coisas positivas neste fenómeno do Airbnb (claro que tem de ser regulamentado e regulado). A grande 

transformação que Lisboa está a ter, o grande empurrão que Lisboa está a ter, é exatamente por causa 

do Airbnb isto é, há não sei quantas pessoas que estão a fazer arranjos em casas para arrendar em curta 

duração. Se os turistas desaparecerem, ou se houver uma bomba, ou uma crise brutal ou o que seja, as 

casas estão aptas para receber qualquer família e qualquer grupo de amigos ou qualquer pessoa. Eu diria 

que sou muito mais a favor (enquanto não entender outro argumento porque posso mudar de opinião 

daqui a uns tempos) do Airbnb face ao hotel. O hotel é que é um problema porque não permite qualquer 

flexibilidade em termos programáticos... O Airbnb está lá, as casas estão renovadas. A nível de cidade o 

que o Airbnb permite são casas disponíveis, boas e que estavam abandonadas porque há 6 ou 10 anos 

ninguém queria vir para o centro... 
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TC- Já para não falar no investimento em bairros em que nenhum investidor queria 

investir - Alfama, Mouraria, Bica, Castelo, Bairro Alto, porque são prédios muito 

pequenos que não permitem rentabilizar investimentos... 

JA - Porque não têm lugares de estacionamento… O problema é o seguinte: todas estas pessoas que estão 

a chegar, os visitantes/turistas/estudantes estrangeiros, não têm carro. E por isso estão a utilizar a 

cidade exatamente como nós queremos utilizar a cidade no futuro: usar o centro sem querer levar o carro 

até dentro do prédio. São pessoas que vão andar a pé, andar de metro, andar de autocarro - a usar a 

cidade sem carro. E isso é que nós queremos que aconteça, porque os carros não podem ir todos para o 

centro. E por isso é impecável!  

 

Os hotéis ficam com uma tipologia estanque e esses sim são um problema... Se houver uma crise brutal 

o que se faz aos hotéis todos? Transforma-se em residências de estudantes, escritórios... 

 

TC - Antes da intervenção qual era o estado de conservação do edifício? 

JA - Estava muito degradado. As infraestruturas estavam em muito muito mau estado e foi tudo mudado 

- águas, esgotos, eletricidades, telecomunicações. Estruturalmente o edifício estava relativamente bem 

(foram feitas algumas consolidações estruturais mais estava relativamente bem). Mas o que foi mais 

complexo foi a instalação das novas redes. Existem três núcleos de água associados a casa de banho e 

cozinha e cada casa de banho e cozinha partilha de uma conduta que distribui a água para a casa de 

banho e cozinha e que distribui as ventilações. Estas condutas verticais estão completamente cheias de 

tubagens. É interessante porque não se percebe no edifício que houve essa alteração mas é uma mudança 

brutal. 

 

TC - Houve alguma diferença na realização deste projecto para os outros projecto que 

fizeram e estão a fazer na Baixa (Rua dos Sapateiros e Rua dos Douradores)? 

JA - O da Rua dos Douradores também é para alojamento de curta duração. Mais uma vez eu não faço 

muita distinção entre alojamento local para habitação tradicional na arquitetura. Não há qualquer 

diferença. Nenhuma. Quando estamos a fazer aquilo estamos a fazer apartamentos - stop. Para os 

Douradores estamos a utilizar exatamente a mesma estratégia. Os edifícios até são idênticos só que com 

uma redução na área. Por isso, em vez de os apartamentos terem dois quartos têm apenas um... Só que 

o edifício dos Douradores está muito mais debilitado a nível estrutural porque retiram imensos 

elementos estruturais e sofreu uns abaixamentos consideráveis. Nos Douradores também a obra vai ser 

muito mais barata, porque os donos de obra assim o querem. Por isso vamos deixar por exemplo 

pavimentos tortos e etc. 
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TC - Quais foram as principais dificuldades e vantagens de realizar este projecto num 

edifício pombalino? 

JA - Bem, em termos estruturais, os edifícios de esquina da Baixa Pombalina tem uma coisa interessante: 

a estrutura dos pavimentos - os barrotes - num piso é num sentido e no outro é no sentido perpendicular 

e por isso há um cruzamento. E por isso para fazer condutas - para arranjar espaço - é um bocado 

complicado. O que nos aconteceu é que as tubagens têm de andar à procura do espaço livre. Foi um 

pouco complicado. 

A nível de tipologia os edifícios da baixa pombalina são excelentes porque têm uma flexibilidade 

extraordinária, isto é, têm espaços disponíveis que podem ser uma sala de estar, de comer, uma cozinha, 

um quarto, o que quer que seja, porque são espaços mais ou menos todos iguais. E por isso é muito fácil 

trabalhar. Como as divisões têm todas comunicações umas com as outras é só fechar alguns espaços, 

abrir outras... Foi bastante interessante. Além disso praticamente não há corredores. Por isso, quer os 

edifícios pombalinos, quer todos os edifícios populares em que temos feito reabilitação (por exemplo, 

temos outro edifício, o Giestal, que está em curta duração) têm uma coisa interessante: têm tipologias 

que nós já não estamos habituados a ver. Nós fomos formatados - pelo menos a minha geração - pelos 

T's. Isto é, qualquer um de nós já teve a experiência de ir a casa de um amigo, abrir a porta, e querer ir à 

casa de banho e saber exatamente onde é casa de banho apesar de nunca ter entrado naquela casa porque 

há uma repetição tipológica, seja Lisboa, Porto, Algarve, ilhas... A única alteração que houve nos T2, que 

é a tipologia mais comum dos T's, ocorreu nos anos 90/2000 em que apareceu a suite. A suite foi a 

grande alteração nos T's. O que permitem estas tipologias populares é que todos os espaços podem ser 

tudo. Inclusivamente temos uma casa, a casa Verde, que tem um quarto de um lado, uma sala a meio e 

outro quarto do outro. Isto permite que dois amigos arrendem uma casa em conjunto... Estamos muito 

formatados em termos de tipologia e temos estas tipologias antigas que nos permitem pensar doutra 

maneira. 

 

TC - Algumas perguntas para caracterizar a intervenção: houve alteração da organização 

espacial interior? 

JA - Sim, totalmente. 

 

TC- Houve intervenção na cobertura? 

JA - Houve. Deixou-se a estrutura de madeira e retirou-se tudo o que está para cima da estrutura para 

voltar a pôr com os isolamentos.  

 

TC - E nas fachadas? 
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JA - As fachadas são em azulejo. Os azulejos foram todos verificados, para ver se estavam a cair, e 

colocados de novo. Mas por exemplo as janelas não foram alteradas, a não ser umas janelas de alumínio 

e que foram postas em madeira. Mas eram todas diferentes umas das outras. Não era uma prioridade e 

serviu também para poupar dinheiro. 

Mas, por exemplo, na caixa de escadas, todos os azulejos foram retirados, porque estavam a saltar, e 

recolocados, sendo que nessa operação partiram-se azulejos, pelo que não se puseram azulejos no último 

lanço de escadas.  

As portas foram todas recuperadas. Tudo o que é vãos novos tem portas novas, do mesmo tamanho, com 

um desenho contemporâneo. Tudo o que pusemos novo trabalha muito bem com o preexistente. Por 

exemplo: todos os pavimentos que são novos são exatamente assumidos, não houve a tentativa de pôr 

com a cor dos originais. 

As leis têm bastante importância. Em 2014 houve um novo regulamento para a reabilitação que mudou 

completamente o paradigma da reabilitação (Junho de 2014, há dois anos). Antes deste regulamento, 

uma obra de reabilitação - fosse num edifício pombalino, fosse noutro edifício qualquer - tinha de 

cumprir exatamente os mesmos parâmetros de uma obra nova: a nível acústico, térmico, mobilidade 

reduzida, telecomunicações... Porque a lei não fazia diferença. Já viste o que é: fazer uma reabilitação e 

ter de cumprir estes parâmetros todos… E este novo regulamento veio dizer que em caso de reabilitação 

os edifícios podem ser dispensados de uma série de projectos: acústica, térmico, mobilidade reduzida. 
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4. Entrevista aos arquitetos Ana Luísa Soares e Filipe Magalhães (Fala Atelier) 

Realizada no dia 5 de Maio de 2016 

 

 

Tomás Cruz -Como surgiu a proposta de trabalhar na reabilitação deste apartamento? 

Ana Luísa Soares - Basicamente, há cerca de dois anos atrás, esta cliente contactou-nos. Ela é libanesa, 

tem uma empresa no Dubai de consultadoria, o marido é britânico e eles têm vários apartamentos por 

toda a europa. Compram, geralmente em sítios ‘super’ centrais, reabilitam e ficam com eles. 

Filipe Magalhães - Eles chamam a isso a teoria do Rolex: se tu comprares muito caro mas muito bom, 

nunca desvaloriza. Eles compraram em Paris, Londres, Cannes, sempre em localizações boas - Londres 

é Orford Circus, Paris é no centro, Lisboa é no Chiado, ou seja, sempre em zonas que, aconteça o que 

acontecer, há um valor que não é retirado ao imóvel em nenhuma circunstância. E com esta coisa dos 

vistos Gold (eu acho que se esta tese vai abordar a questão do alojamento turístico atualmente então vai 

bater nos vistos Gold) ... O marido é britânico mas ela não é, ela é libanesa, e, por exemplo, neste 

momento tem uma propriedade para comprar em Portugal e não pode vir cá porque está à espera de um 

visto. E isso é uma chatice. 

ALS - Como mulher de um britânico pode ir ao Reino Unido mas não ao espaço Schengen. 

FM - Os vistos Gold permitiram às pessoas ter uma segunda nacionalidade comprada e, no processo, até 

ficam com um apartamento em sítios bastante estratégicos. Como os valores são bastante altos, pelo 

menos para a escala portuguesa, compras coisas muito boas com esse valor. Estás a comprar uma coisa 

"prime area". A maior parte das pessoas compra quase sem ver, quase por catálogo, já reabilitado. 

Pontualmente, aparecem pessoas que gostam disto, que é o caso da nossa cliente, gostam de mobilar. 

ALS - Ela deixa-nos fazer o que achamos melhor mas o que gosta é de comprar a mobília. 

FM - E pergunta-nos o que fica bem ou não. É quase um hobby. E então as propriedades que ela compra 

estão geralmente ou, que foi o caso do Chiado, muito maltratadas ou claramente subaproveitadas, que 

foi o caso do Príncipe Real. 

ALS - E ela comprou os dois juntos para fazer os 500 mil euros, por isso foi obrigada a comprar dois. O 

mais pequeno, que é o do Príncipe Real, a ideia foi sempre ser o apartamento dela quando viesse a 

Portugal e o resto do tempo arrendar, que é o mesmo caso deste projecto [projecto em Sapadores, Lisboa, 

com a obra em curso]: é francês, é um arquitecto, há muitos anos que vem sempre a Portugal, começou 

a ver os preço a disparar muito e decidiu comprar qualquer coisa porque diz que se imagina a reformar 

cá. Portanto a ideia é, tal como o Príncipe Real, quando não vem cá, arrenda para dar rendimento. 

FM - Mas o caso do Príncipe Real é um caso sui generis porque, a este ritmo, vai-se pagar em 3 anos e 

meio. Ou seja, o aluguer é tão alto - é uma zona muito boa, turisticamente apelativa - e tem uma taxa de 
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ocupação tão alta que em 3 anos e meio o preço da compra, mais a obra mais as despesas correntes estão 

cobertos. É um negócio incrível: ganhas uma nacionalidade, um apartamento numa zona extremamente 

apetecível e, ainda por cima, ao fim de 3 anos e meio já estás a trabalhar sobre o lucro... 

ALS - E ela está apostar em Airbnb mas de gama muito alta. Cobra à noite 100 euros pelo menos. 

FM - Há muitos destes projectos feitos mas que são mobilados com IKEA, mobilados com coisas mais 

ou menos banais, mas ali estamos a falar de Stark e móveis muitos milhares de euros… No início até 

havia um problema porque, antes de ter os ratings altos do Airbnb, ela pedia uma caução muito alta e 

as pessoas não queriam pagar. Mas ela precisava de alguma salvaguarda no caso de alguém partir 

alguma coisa... Mas foi interessante ver como é que estava a pensar no negócio: enquanto toda a gente 

pensa "se eu poupar agora é dinheiro que já está do meu lado", ela atirou mais dinheiro para a "fogueira". 

Foram reabilitações [Chiado e Príncipe Real] caras. Ou melhor, não foram muito caras para o preço que 

se pratica em Lisboa, mas podiam ter sido muito mais baratas. E acima de tudo foram muito caras no 

mobiliário, acabamentos e materiais. Mas sempre na perspetiva de: isto é um investimento e vou buscar 

o retorno por aí. Efetivamente isso está a acontecer e nota-se uma estratégia muito vincada. 

ALS - Para o Chiado ela tinha outra estratégia que era vender. Queria entretanto comprar outros mas, 

como o processo dos vistos Gold ainda não está fechado, ainda não pode vender mesmo que compre 

outra coisa. Então, de repente, a ideia dela, que era vender aquilo porque é um T3 grande, decidiu 

arrendar, também no Airbnb. Inicialmente, achava que ia ter um mercado para arrendar para 

investigadores que viessem 1, 2 ou 3 meses, e coisas desse género. Para já ainda não conseguiu. E por 

isso está arrendar em curta duração, mas mínimo uma semana, com preço por noite muito muito 

elevado e caução cara.  

FM - Chegando à parte fundamental deste tipo de arrendamento, há duas visões: há pessoas que acham 

isto é o fim, vamos rebentar com isto tudo, partir estes apartamentos e prédios todos. Vai-se esvaziar a 

alma. Acho que estas pessoas têm um ponto - de facto, em termos de perspetiva de património, começa 

a haver algum exagero e pontualmente encontramos edifícios e partes de edifícios que vale a pena 

preservar. Mas vamos ser sinceros: 99% não tem interesse nenhum. Estamos a falar de construção sem 

qualidade - este apartamento [obra em curso nos Sapadores, Lisboa], por exemplo, não tem nada de 

qualidade. O facto de ter um rodapé em madeira e ter um bocado de estuque nos cantos, não quer dizer 

que tenha material que justifique. O que não era o caso do Chiado, porque tínhamos partes do 

apartamento (três dos quartos e sala) que não tinham sido tão mal tratados e conseguimos preservar e 

tinham valor para preservar. E havia uma parte, da entrada, que já tinha tido tantas obras e tantas 

demolições, que era tudo para "ir". Portanto deixámos ficar a estrutura e tudo o que podia ser removido 

foi. Mas depois também temos outra perspetiva onde acho que me enquadro mais, que é: há potencial 

para isto ser algo melhor? Então vai ser algo melhor! Nós vivemos no Japão algum tempo e há uma 

lógica de reciclagem urbana muito rápida que de 30 em 30 anos as cidades quase que -não é quase- 

mudam completamente. Desde as casinhas unifamiliares, aos arranha-céus e aos templos. Os próprios 

templos são reconstruídos constantemente. A nossa ideia de património, de que a Notre-Dame vai ficar 

eternamente como está e ser preservada e muito bem tratada e os frescos na Capela Sistina... No Japão 
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não há isto. Há uma ideia que: "isto é melhor?" então troca-se o Iphone 5 pelo 6; aquele carro é ainda 

mais depressa, gasta menos e é mais ecológico? Então deita-se fora o carro velho e compra-se o novo. É 

sempre uma lógica de substituição. 

ALS - Nos templos o que eles fazem é, têm as plantas, deitam a baixo e reconstroem com nova madeira. 

FM - E já devidamente isolado, devidamente tratado, já com resistência sísmica. Se nós temos a 

tecnologia vamos deixar o edifício mal preservado simplesmente porque é velho? Eu acho esta 

perspetiva interessante neste campo: temos aqui coisas muito boas, que vale a pena preservar, mas 

também temos muita palha. E não há medo nenhum e simplesmente assumir a rutura e fazer coisas 

novas. A minha grande pena nisto é que as fachadas têm sempre de ficar. As fachadas ficam sempre. Eu 

acho uma pena subir esta rua toda e ver que, em 1980, ainda se fez uma coisa qualquer, em 1995, fez-se 

outra e pronto acabou. E, hoje em dia, se eu quiser fazer alguma coisa radicalmente novo aqui no meio 

parece que é um sacrilégio, para que vou cometer um crime. Acho que é uma pena! Porque há um 

potencial enorme, os arquitectos têm essa capacidade. 

ALS - Nem tudo o que é velho é património. Em Lisboa houve o terramoto e alguns rasgos na cidade 

mas no Porto nunca houve nada. E então quem fez foi mesmo com o objetivo de demolir e fazer de novo. 

E agora são zonas super importantes da cidade porque, a certa altura foi feito isso. 

FM - A demolição faz parte do organismo urbano. 

 

TC- Porque se não, temos uma cidade de cenários, tipo filme do faroeste... 

FM - Mas é isso que acontece! Há casos de estudo que são absolutamente aterrorizadores, como é o caso 

do quarteirão das Cardosas, no Porto, em frente à estação de S. Bento, uma localização magnífica. Tudo, 

literalmente tudo, naquele quarteirão foi demolido. Mas estamos a falar de um quarteirão com cerca de 

30 prédios, com um hotel de charme. Demoliram tudo e preservaram as fachadas. E atrás, pior do que 

terem demolido, fizeram umas fachadas novas a fingir que são antigas. Mas, em vez de teres o granito 

do Porto, que são aqueles blocos gigantescos a fazer as cantarias, não, tens umas ‘plaquinhas’ que são 

coladas sobre um betão. Assim uma coisa muito má. E ganhou prémios! Mas é interessante perceber 

que isto chegou a um pouco tão subversivo, em que as pessoas precisam tanto daquele postal que se tem 

medo de aceitar que aqueles prédios, a dada altura, foram novos, foram revolucionários. Os standards 

de conforto mudaram, o tipo de espaço que precisamos mudou, o modo como usamos uma sala (já nem 

estamos a falar da adaptação das tipologias à televisão, estamos a passar para a internet). O Japão 

adaptou-se a isto tudo, por exemplo, mas Portugal tem esta ideia muito latina de preservação do 

velhinho. Tem de ficar até aos 400 anos nem que a qualidade de vida esteja posta em causa. Tem é que 

ficar ali. Eu acho que nem 8 nem 80: há muita coisa que não tem valor, que deve ser revista, e há muita 

coisa que tem valor e não é devidamente preservado, como o quarteirão das cardosas. 
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Onde é que o alojamento turístico entra nisto? Entra nisto porque temos neste momento uma bolha que 

está relacionada com um tipo de cliente que procura e com um tipo de cliente que oferece. Que são duas 

pessoas diferentes. O que procura é o cliente que lê a time out, é o que vê o artigo na internet, o ‘vídeo 

da Super Bock a puxar a lágrima’ a dizer que o Porto e que Lisboa são muito lindos e que vêm cá. E que 

vêm cá da maneira que nós toda a vida fomos a Veneza, Roma e a Paris e que mostram que Lisboa e o 

Porto estão na moda: ótimo. Depois há o cliente que oferece, que é aquela pessoa que começa a perceber: 

eu tenho aqui dinheiro de lado e se calhar agora posso fazer muito dinheiro com isto. E depois há várias 

escalas, há aquele que quer gastar pouco e fazer o hostel e tentar produzir em quantidade; há aquele que 

tem um pouco mais dinheiro e que quer fazer 2 ou 3 bons investimentos; e depois há aquele, que temos 

a sorte de ter como clientes, que já compram produtos muito bons, estão a atingir uma gama mais alta 

e investem o que é necessário para dar um produto de qualidade. Mas pro exemplo, no apartamento do 

Chiado, os pisos de cima e de baixo são hostels. Aquilo era uma casa de uma família só. 

ALS -Era tudo escritórios, que pertenciam todos à mesma família e cada piso era de um irmão.  

FM - E os irmãos foram alugando, vendendo: foram despachando. E ficou só aquele apartamento que 

está no meio. Acima hostel, em baixo hostel. Em baixo restaurante e bar. Ou seja, já está tudo 

transformado, e o nosso é o único que ficou para habitação. E era para ser vendido como habitação, não 

como AL, mas, o que é certo, é que a procura é tão forte que não há maneira de parar. 

ALS -Mas, por exemplo, aquele apartamento tem dois lugares nos terraços de bragança, ou seja, é um 

apartamento pensado para um família que pode viver ali perfeitamente. É um T3 com duas suites e por 

isso é grande que chegue para uma família. 

 

TC - A mim interessa-me sobretudo o apartamento do Chiado e por isso gostava de fazer 

umas perguntas mais específicas sobre o chiado. Qual era o programa para este projecto? 

O que vos foi pedido? 

FM - Um T3, inicialmente com uma suite, a dada altura com duas. Foi só isto, ou seja, a perspetiva da 

cliente não é uma perspetiva que já sabe do que quer do projecto no desenho, na estética da coisa, mas 

mais um lógica mercantil, ou seja, neste sítio o que eu acho que vende mais caro e com mais 

rentabilidade. Isto é um apartamento que vai ser vendido a uma família e por isso vai haver um casal de 

pais, o casal de pais vai ter que ter a sua suite, não vai querer ir à sala para ir à casa de banho. Estas 

decisões muito, lá está, comerciais são as que estão na base do pensamento do cliente, que associa a isso 

uma lógica estratégica de escolha do local, potencial do imóvel e essa tipologia. O arquitecto entra aqui 

para respeitar isso, não é para negociar o programa, e a partir daí tens uma liberdade muito grande para 

trabalhar. Neste caso até aconteceu participarmos na escolha do imóvel. 

ALS - Mas sou sincera: se queres falar daquele apartamento [do Chiado] não seria mal pensado falar em 

conjunto com o do Príncipe Real. Porque os dois andam em paralelo por serem da mesma pessoa. Por 

exemplo, no primeiro [Príncipe Real] só havia um quarto e depois outro interior. Aquilo são 55m2, é 
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minúsculo. Nós inicialmente dissemos: isto para ser simpático o ideal é ter só um quarto. Ela disse: não, 

isto é para arrendar, por isso no outro nem que caiba só uma cama de solteiro. Porque rentabilizo isto 

muito mais.  

FM - Nós estamos a fazer um projecto agora com um colega nosso, que é romeno, para Veneza para um 

apartamento, uma coisa meio experimental. Ele nunca fez nenhum projecto de um apartamento, nunca 

fez este género de trabalho, e disse-nos: eu quero colaborar com vocês porque já têm uma certa 

experiência, mas eu tive a tentar estudar como é que este problema se resolve. Então mandou-nos uma 

série de emails com uma análise ao site do Airbnb, quais são os gadgets que cada apartamento tem e 

que dá melhor pontuação, com base nos comentários das pessoas que visitam os apartamentos. Em 

Veneza, a questão da localização é, por si só, neutra - é Veneza é Veneza - e aí dá para analisar, por si só, 

claramente o que é mais valorizado. Foi muito interessante perceber que, sendo um projecto tão 

pequeno, ele estava a tentar forçar esses gadgets. Mas eu nunca tinha posto essa perspetiva, nós fazemos 

o projecto um bocado a sentimento, a decisão que faz sentido naquele projecto. Ele teve uma análise 

mais estudiosa, é interessante perceber estas duas abordagens. 

 

TC - Ou seja, é pensar logo o apartamento para ser apartamento turístico.  

ALS - Foi o caso do Príncipe Real. Em que a cliente disse: podem ser minúsculos mas eu quero dois 

quartos. 

FM - O príncipe Real não tem exaustor. E porque é que não tem? Porque nunca vai ser usado... 

ALS - Nós insistimos em pôr exaustor… Dissemos: se quiseres vender isto não vendes a uma família 

portuguesa sem ter exaustor. E ela: mas eu não vou vender isto, isto é para turistas. E o que é facto é que 

ainda ninguém usou o exaustor. 

FM - Mas a cozinha tem frigorífico topo de gama, fogão muito bom. A cozinha está preparada para 

cozinhar qualquer coisa, escondido numa parede até há um forno - mas o importante é tê-lo para 

poderes dizer no Airbnb que tem. Porque na realidade toda a gente sabe que não vai fazer Airbnb e assar 

um cabrito... 

ALS - No Chiado já não. Como a ideia inicial não era arrendar em curta duração, só por um tempo 

prolongado. E aí já há uma cozinha toda equipada - com exaustor - duas suites e terceiro quarto. Ou seja, 

a diferença entre um apartamento que ela [a cliente] sempre disse que era para arrendar por períodos 

curtos e o outro por períodos longos.  

 

TC - Qual era o estado de conservação dos apartamentos? 
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ALS - O primeiro [Príncipe Real] parecia que estava bem. Depois levantou-se e estava tudo podre, tudo. 

Estava tudo empenado e por isso tinha que se levantar o chão. Levantou-se o chão e havia uma zona na 

anterior cozinha em que puseram cimento por cima e estava tudo podre. 

FM - Mas é o normal. O Chiado não estava em bom estado de conservação... Já tinha levado muita "coça", 

no sentido em que tinha tido muitas obras. Já tinha sido habitação, já tinha sido escritórios, já tinha sido 

outra coisa qualquer. As paredes [estavam] todas pintadas de preto, [com sucessivas camadas de] 

cerâmico e reboco, ou seja, camadas que tinham sido acrescentadas. Depois reboco por cima de tudo, 

reboco por cima de madeira. Portas em pvc a fingir que eram antigas... E muito mau gosto e falta de 

respeito no sentido construtivo, ou seja, soluções que não fazem sentido e sem qualquer critério e depois 

falta de capacidade de gestão [do espaço]. Algumas pessoas dizem: "ah vocês demoliram umas paredes" 

mas vocês é que não viram o que lá estava antes! Porque aquilo era um atentado autêntico que estava a 

acontecer. O que nós fazemos, até agora, é uma obra de fundo, ou seja, vamos ao osso e depois 

trabalhamos a partir daí. Ou seja, fazemos uma análise estrutural, para ver o que fica e o que não fica. 

Isto é, olhamos como para um terreno vazio e depois fazemos um projecto. A maior parte destas 

reabilitações "airbnb", que é para fazer rápido, é uma coisa: um pladur por cima, tapa-se, "tem pinga" 

põe tela. 

ALS - Mas o apartamento não estava bem conservado. E era um escritório, ou seja, tinha só uma casa de 

banho e não tinha cozinha. O que nós fizemos foi: as zonas dos tectos e paredes trabalhados mantivemos 

tudo, a zona que já tinha tido mais intervenções, descascámos tudo, vimos o que estava por baixo. No 

projecto, há um lado em que o tecto é mais baixo primeiro por questões técnicas (tubagens) mas também 

porque há cruzes de santo André; os dois pilares da sala, eram os dois pilares que já existiam; a zona das 

casas de banho tem uma parede estrutural que mantivemos; dentro da curva há dois pilares... 

FM - Aquela forma pode parecer muito aleatória mas não desenhámos aquela forma. Aceitámos os 

pontos que nos estavam dados e fizemos um círculo nesses pontos. Depois tínhamos um quadrado que 

tinha de apanhar o ponto onde saia a água, o ponto de onde vinha a água e fazer umas ligações, e surgiu 

aquela forma. Ou seja, é bastante formalista, se pensares no volume, mas o desenho em si vem quase de 

dados do computador - o computador deu-te os dados e saiu aquilo. 

 

TC - Como arquitectos mudariam a vossa abordagem de um projecto se fosse para 

alojamento local em vez de habitação tradicional? 

FM - Não. É assim: um bom projecto é um bom projecto. No momento em que é um apartamento t3 

com duas suites... Eu acredito na ideia do melhor projecto possível. Há o melhor projecto com base nas 

circunstâncias. Eu morava no Príncipe Real como habitação a tempo inteiro e também morava no 

Chiado! Fizemos um estudo interessante: no nosso escritório temos muita gente estrangeira que passa 

por lá e, quando foi o Open House, tínhamos três raparigas estrangeiras e dois portugueses. E vieram cá 

os cinco, durante o Open House e visitaram o apartamento do Príncipe Real, o do Chiado, este e a 

garagem do Forno do Tijolo. E foi interessante ver como é que cada um reagia e criticava o apartamento. 
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Mas toda a gente a criticar na perspetiva de "se eu morasse aqui, eu mudava isto e aquilo". O alojamento 

local é bem-sucedido quando consegue proporcionar às pessoas aquilo que hotéis queriam criar no início 

do século XX: vais para uma cidade a milhões de quilómetros de distância mas estás em casa. É esse o 

objetivo. 
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5. Entrevista ao arquiteto Pedro Snow (Polígono) 

Realizada no dia 9 de Maio de 2016 

 

A entrevista começou de forma informal, com o arquiteto Pedro Snow a explicar que a Polígono, para o 

alojamento local, aposta num modelo a três fases: projecto, obra e gestão do alojamento. Assim, é 

possível controlar a qualidade desde o início até ao fim do projeto.  

 

Tomás Cruz: Eu gostava de me focar mais nos dois apartamentos de Alfama, porque a 

minha área de estudo é Santa Maria Maior, portanto vai desde S. Vicente de Fora até ao 

Chiado e não sei se tem mais coisas dentro dessa área.  

Pedro Snow: Nós temos dois em Alfama são no mesmo corredor, na mesma casa. E temos um dentro do 

castelo.  

 

TC: Nestes três casos que falaste são intervenções semelhantes? 

PS: Sim, mas no castelo o edifício foi reabilitado de raiz. Portanto, não fizemos essa intervenção, já tinha 

sido feita. Mas, eu acho que não sei quando, mas diria que tinha sido há 5 ou 10 anos, portanto, não foi 

uma reabilitação feita agora propositadamente para o alojamento turístico. Porque, caso contrário, não 

haveria tantas pessoas de idade a viver lá, e já moram lá há muito tempo Por isso, não percebo 

exatamente como aquela intervenção foi feita. Na caixa de escadas toda tens vigas à séria à mostra e por 

isso aqui não houve intervenção estrutural nenhuma. Originariamente era um T2, no qual nós 

demolimos uma parede. Estava ali a estrutura de madeira e estava parte do enchimento da escaiola ainda 

e depois estava revestido com pladur, portanto já nada dali fazia sentido. Nós retirámos o pladur e o 

enchimento e, basicamente, em vez de dizer que é um T2 com dois quartos, dizemos que é um T1, com 

sofá cama. Isto porque já temos muita informação sobre o tamanho dos grupos e normalmente não tens 

muitos grupos de 4 pessoas. E portanto aqui nós entrámos e a casa estava branquinha e impecável e 

como arquiteto, ou como intervenção, tem de se perceber para o que se vai chamar à atenção no teu 

produto, qual é a experiência que queres vender, no sentido de conseguir envolver o cliente nisso.  

 

TC: Foram vocês que foram em busca de um apartamento para arrendar? 

PS: Sim, nós estávamos recetivos, estávamos a acompanhar o mercado e sempre que aparecia um 

projeto, um apartamento disponível que fosse interessante, íamos visitá-lo e fazíamos ofertas. O castelo 

já foi o quarto que montámos e portanto era um bocadinho isto: vai-se lá e vê-se, estuda-se, faz-se oferta 

e vamos para a frente. Todos os apartamentos que temos são nossos, não por propriedade, mas por 

arrendamento. Foi-nos pedido em tempos para fazer projetos para alojamentos de outras pessoas, e o 

que nós fizemos foi uma proposta integrada de construção e gestão mas as pessoas não quiseram. A 
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nossa ideia é pegares no melhor que tu tens: que é este conhecimento todo, que nós arquitetos estamos 

muito habituados por causa dos projetos integrados. Vai ao ponto das coisas simples, como perceber 

que a chávena tem de ser verde porque se não, não bate com a cor das paredes.  

 

TC: Para poderem controlar a qualidade? 

PS: Sim, porque a experiência do utilizador não tem só a ver com a fotografia e com o espaço que arrenda, 

mas com a forma como és prestável e como tudo acontece de forma integral.  

 

TC: Em relação ao apartamento no Castelo: disseste-me que isto tinha sido reabilitado há 

pouco tempo. Houve alguma mudança de infraestruturas ou então o que é que aconteceu 

ao certo na obra?  

PS: Esta casa estava pronta a viver. A única alteração que fizemos foi tipológica, de um T2 para um T1, 

com a remoção da parede. Com matizes, como por exemplo: deixar lá a porta porque no contrato (tem 

sempre a ver com estas coisas), quando sairmos de lá, temos de fechar a parede com pladur e colocar a 

porta. Portanto houve aqui uma alteração da tipologia, mas em termos de arquitetura, como a classe a 

entende, houve muito pouco. Houve também uma alteração ligeira no teto da casa de banho, por uma 

questão espacial, e não infraestrutural. 

  

TC: E pelo que me estiveste a dizer, e é interessante por ser diferente dos outros casos que 

eu já vi, vocês quando fazem esta reabilitação, independentemente da intensidade, têm 

sempre em vista o produto turístico que querem criar.  

PS: Nós nunca desenhamos projetos sem propósito. Nós não fazemos uma reabilitação e depois 

implementamos uma função, não. Já decidimos que aquilo é para aquela função, já decidimos qual é 

que é a experiência que queremos contar e depois daí partimos para (eu não lhe chamaria tanto uma 

reabilitação mas) uma intervenção a todos os níveis: design, comunicação, fotografia, etc. 

 

TC: Então eu sei que se calhar nem fazia sentido, mas se pensassem nisto para a habitação 

tradicional o processo seria diferente? 

PS: Muito provavelmente, porque as necessidades da habitação, neste caso, que nunca seria para mais 

do que um casal, seriam muito diferentes. Se calhar a alteração tipológica já não fazia sentido, as pessoas 

queriam ali um escritório ou um quarto da criança. Mas o projeto seria claramente diferente. Eu acho 

que o projeto como melhor quanto melhor responder às necessidades intrínsecas. Mesmo dentro da 

habitação familiar, o processo é o mesmo. Mas se o teu cliente for diferente, eu não acredito nunca em 

processo de fábrica sempre igual. A Polígono e o mercado de reabilitação nasce muito deste interesse de 

criação de casa únicas. Agora, há grandes produtores, grandes fontes de investimento para investir à 
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séria e daí a reabilitação pensada como se fosse casa nova. A malta que antigamente fazia edifícios com 

10 andares em Odivelas ou Miraflores virou-se para aqui porque percebeu que o centro está vazio. Há 

aqui oportunidades, mas pensam-no como casa nova. É tudo novo, os pavimentos, as infraestruturas, é 

tudo novo. Mas, como estão a projetar para um cliente não real, um cliente hipotético que algum dia se 

vai apaixonar por aquela casa, tem menos caráter único. E nós quando fazemos exatamente intervenções 

pensadas para o modelo que queremos implementar, faz-nos esse caráter único.  

 

TC: Sim, o próprio processo começa por ai, não é? Ou seja, se calhar, se calhar não, se a 

casa não fosse no castelo e não tivesse essas características vocês não iam pegar nela.  

PS: Sim, se nós não pudéssemos tirar esta fotografia [no apartamento em Alfama] naquela janela em que 

se vê a 270 graus de rio, não iríamos pegar nela. O nosso critério para pegar num apartamento é o seu 

potencial como produto. Em que é que, com as nossas ferramentas, o conseguimos transformar. Vamos 

agora começar uma obra, que é um T2+1 no Príncipe Real e vamos dividi-lo em duas unidades. E mais 

uma vez pegámos neste projeto porque para trás conseguimos tirar uma fotografia para o jardim 

botânico e para a frente conseguimos tirar uma fotografia de rio. É o que te garante que o produto vai 

ser mais fácil de vender. Mas a própria gestão tem de ser bastante integrada. Portanto, não é só criar um 

produto e depois esperar. Nós temos mecanismos para fazer com que as ocupações aumentem. Projeto 

integrado: quando dominas os fatores, consegues garantir mais rentabilidade. Só pela arquitetura não 

se garante nada, porque se for mal fotografado, mal comercializado já não consegues garantir nada. A 

única maneira de garantir as coisas é teres mais partes do processo 

 

TC: E em relação aos apartamentos de Alfama? 

PS: Os apartamentos de Alfama são na Rua das Escolas Gerais. E um pátio, que tem o uma histórica 

engraçada visto que é onde surgiu a primeira universidade de Portugal. Pela chaminé diria que havia ali 

uma padaria ou o que seja. Tem umas casas e depois tem um bloco com três andares. E nós temos as 

duas ou três águas furtadas que estão na ponta. São oito frações ao longo do corredor, todas elas com 

um quarto. De momento são arrendadas, a pessoas internacionais mas de uma forma boca em boca. Os 

contratos são de um ano, mas o mesmo contrato já foi renovado seis vezes, porque os estudantes passam 

uns aos outros. Há um hostel, que ocupa uns andares e tem um pátio pequeno, mas tudo o resto é ou 

habitação tradicional ou como são frações muito pequeninas são arrendadas quase como quartos para 

estudantes internacionais.  

 

TC: E qual era o estado de conservação dos apartamentos quando vocês pegaram nisto? 

P: Não tinha nada a ver com isto. No sentido em que a madeira esta muito maltratada, sobretudo no 

chão. Havia umas pinturas desenhadas nas paredes, feitas por pessoas que arrendaram a casa durante 

um ano e, nem devem ter pedido permissão, pintaram as paredes. Além disso, eram casas demasiado 
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mobiladas. Como habitação tradicional a dificuldade é essa, vais acumulando coisas que tens espaço 

para guardar; no turismo não - chegas deixas a tua mala no chão e daí a 4 dias ou uma semana depois 

vais-te embora. Portanto, nesta intervenção a casa foi pintada, o chão foi afagado, as carpintarias foram 

arranjadas, mantendo-se as carpintarias de madeira. Retirámos portas, porque havia portas de fole de 

plástico. Portanto, foi retirar tudo aquilo que não acrescentava valor e valorizar aquilo que criava o seu 

potencial, não é? Depois, para a fotografia, apostámos nos azuis pela transmissão da ideia da 

proximidade ao mar. Além disso fizemos mobiliário desenhado à medida.  

 

TC: E foram feitas em simultâneo? 

PS: Foram feitas com um ano de diferença.  

 

 


