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Resumo 
A atividade turística é um fenómeno que tem vindo a desenvolver-se 

mundialmente, trazendo novos desafios e preocupações, sobretudo nos 

locais de destino. Estas mudanças incrementam a atenção por parte dos 

agentes diretamente envolvidos e geram novas discussões junto da 

comunidade científica. Apesar das repercussões económicas positivas, o 

setor tem representado ameaças para as populações e locais mais visitados, 

trazendo-lhes danos físicos e imateriais.  

O presente trabalho pretende efetuar um balanço do fenómeno do turismo 

urbano como estratégia de desenvolvimento, avaliando os seus efeitos 

positivos e negativos nas dimensões físicas e funcionais da cidade. Pretende-

se ainda identificar as estratégias de fomento do turismo, os seus impactos 

diretos no meio urbano e o papel da reabilitação urbana como ferramenta 

de regeneração da cidade, em geral, e dos seus núcleos mais antigos, em 

particular. 

Para concretizar esta análise, abordou-se inicialmente o caso amadurecido 

de Barcelona, o que permitiu um entendimento da vertente prática destes 

processos e estabeleceu, depois, uma relação com o caso evolutivo de 

Lisboa. No sentido de compreender melhor os objetivos desta dissertação 

fez-se uma aproximação mais pragmática ao bairro da Mouraria, onde se 

analisaram os efeitos físicos e imateriais num bairro onde o turismo começa 

a entrar, acompanhando os processos de reabilitação e regeneração locais. 

Por último, procurou-se interpretar o novo paradigma de alojamento local, 

não apenas pela controvérsia que este gera, mas também pelos problemas e 

oportunidades que lhe são inerentes. A abordagem ao bairro pressupôs a 

realização de trabalho empírico para melhor compreender as suas 

transformações.  

Palavras-chave: Turismo, Turismo Urbano, Barcelona, Lisboa, reabilitação 

urbana, centro histórico, Mouraria, avaliação. 
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Abstract 

Tourism, a phenomenon developed worldwide, has been growing presently, 

adding new challenges and concerns to society. These changes increase the 

attention of the agents directly involved and it generates new discussions 

along the scientific community. Despite the positive economic impact, the 

sector has been representing threats to the population and most visited sites, 

leading to physical and material damage. 

This paper aims to make an assessment of the phenomenon of urban tourism 

as a development strategy, evaluating its positive and negative effects in the 

physical and functional scope of the city. Another objective is to identify 

tourism development strategies, since the direct impact on the urban 

environment to the role of urban rehabilitation as a regeneration tool of the 

city, more specifically in its oldest nucleus. 

This analysis comprehends not only the approach of the matured case of 

Barcelona, which allowed an understanding of the practical aspects of these 

processes, but also the analysis of the evolving case of Lisbon, emphasizing 

the Mouraria. In the latest, was explored the physical and intangible effects 

of the arising tourism as well as the processes of rehabilitation and local 

regeneration. 

Lastly, it sought to interpret the new paradigm of holiday apartments rental, 

not only by the its controversy, but also due to the problems and 

opportunities related with these type of solutions. The approaching process 

to this neighborhood presupposed conducting some empirical work to better 

understand the ongoing transformations in Mouraria. 

Key-words: Tourism, Barcelona, Lisbon, urban renewal, historic center, 

Mouraria, assessment. 
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1. Introdução 

 Justificação e pertinência do tema 
A atividade turística é um fenómeno que tem vindo a crescer e a 

desenvolver-se a nível mundial, trazendo novos desafios e preocupações, 

sobretudo nos locais de destino. Estas mudanças incrementam a atenção por 

parte dos agentes diretamente envolvidos (tal como residentes, 

trabalhadores ou outros utilizadores do espaço urbano) e geram maior 

interesse e novas discussões junto da comunidade científica. 

Após a Revolução Industrial, o turismo começou a ganhar relevância, 

intensificando-se depois dos anos 50 do século XX. A conclusão do processo 

de industrialização em alguns países europeus abriu portas ao aumento de 

deslocações à volta do mundo (Akis, 2011), quer pelas melhores condições 

de vida das populações (económicas e mais tempo de lazer), quer pelo 

desenvolvimento dos meios de transporte. Este período testemunhou o 

início de um processo abrangente caraterizado por uma cultura de viagens 

da classe média, abrindo caminho para um turismo de massa reconhecível 

segundo os conceitos modernos de lazer (Gyr, 2010). 

Segundo Christaller (n.d., Akis, 2011) o turismo moderno situa-se no período 

desde a segunda Guerra Mundial até a atualidade. É durante este período 

que o turismo de massa ganha uma grande importância em todo o mundo. 

A verdadeira razão subjacente ao aumento deste tipo de turismo prende-se, 

por um lado, com o fato de os países desenvolvidos atingirem um nível de 

desenvolvimento económico que permite aos seus cidadãos viajar 

independentemente de sua condição socioeconómica (Özgüç, 2007, Akis, 

2011) e, por outro, pelo clima de paz mundial do pós-guerra e pela 

globalização e abertura de alguns países como a China, atualmente um dos 

países que mais turistas envia para destinos internacionais. 

A atividade turística também foi incrementada pelas alterações 

socioeconómicas, como o aumento do tempo de lazer (devido às menores 

jornadas de trabalho, direito a férias, menores idades de reforma e maior 

esperança de vida), o aumento do rendimento disponível das famílias (uma 

vez que as famílias são mais pequenas e têm duplo assalariado) ou as 

alterações tecnológicas, como o aumento da taxa de motorização, o 

aumento (e menor custo) das viagens aéreas, ou ainda a facilidade de 

conhecer novos destinos e reservar viagens (Wahab e Pigram, 1997).  

Segundo a Organização Mundial do Turismo (UNWTO, 2014), em 2013, 

foram registadas 1 087 milhões de chegadas turísticas internacionais, mais 

5% que no ano anterior (e 43 vezes superior ao valor registado em 1950), 

gerando receitas de 873 mil milhões de euros. Desde os anos 50 que o 

turismo tem apresentado uma contínua expansão e diversificação, tornando-

se num dos setores com crescimento económico mais rápidos do mundo. 
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Cada vez mais destinos se abrem ao investimento no turismo transformando-

o num dos principais impulsionadores do progresso socioeconómico seja 

através das receitas de exportação ou da criação de empregos, empresas e 

desenvolvimento de infraestruturas (UNWTO, 2014). 

A maior parte da atividade turística decorre nas cidades, ocupando 

substancialmente o meio urbano: Centros histórico-turísticos, museus de 

vários tipos, frentes marítimas ou ribeirinhas, parques temáticos ou 

especializados ajudam a incrementar o número de visitas (Gospodini, 2001). 

Numa cidade contemporânea, os turistas partilham (e disputam) os 

diferentes serviços, espaços e comodidades com os agentes locais (Pearce, 

2001), gerando incompatibilidades ou mesmo conflitos entre os diferentes 

grupos de utilizadores. A vitalidade inerente à aposta turística da cidade, e 

as suas consequências, misturam-se com as riquezas históricas e culturais 

nela pré-existentes (Karski, 1990). 

O turismo urbano surgiu como um campo importante e distintivo de estudo 

durante os anos 90, despertando mais atenções, quer pelo seu crescimento, 

quer pelas questões políticas que lhe estão associadas (Edwards et al., 2008). 

A participação política por um lado tem de reagir aos problemas gerados pelo 

aumento de visitantes mas por outro, necessita de manter uma postura mais 

pró-ativa para o turismo, que é visto como um sector estratégico potenciador 

da revitalização urbana, física e económica (Pearce, 2001). Este sector tem 

sido cada vez mais uma peça chave para a animação dos centros urbanos e, 

sobretudo, para justificar processos de recuperação e revitalização do 

património apesar de poderem ser também identificados, em paralelo, 

elementos de risco.  

Devido aos benefícios económicos gerados pelo setor, alguns países têm 

feito um grande investimento, exclusivamente para atrair o turismo (Akis, 

2011), como é o caso de Espanha, o terceiro país mais visitado do mundo 

(UNWTO, 2014), ou Portugal, que pretende continuar a atrair novos 

visitantes. No primeiro caso, a cidade de Barcelona representa o destino 

urbano com mais visitantes, sendo a 25ª cidade mais visitada do mundo 

(Euromonitor International, 2015), em 2013, com aproximadamente 5 524 

600 chegadas, mais 1,2% que em 2012. Por outro lado, Lisboa ocupa a 62ª 

posição da mesma tabela classificativa, com cerca de 2 785 200 chegadas, 

crescendo 5,7% em relação a 2012 (Euromonitor International, 2015). Os 

dados estatísticos disponíveis mostram que há um crescimento generalizado 

de turistas em todo o mundo (figura 1.1), o que se verifica igualmente nas 

cidades de Barcelona e Lisboa (figuras 1.2 e 1.3). 

O aumento do turismo a nível urbano torna-o numa das principais funções 

das cidades. Normalmente, a sua intensificação é vista como um fenómeno 

favorável associado à ativação da economia local, mas, por outro, pode 

interferir com o funcionamento da cidade. O impacto desta atividade sobre 

Figura 1.1 Evolução recente 
da procura turística no 
mundo (em milhões). 
Fonte: UNWTO, 2014. 

Figura 1.2 Evolução 
recente da procura 
turística em Barcelona (em 
milhões). Fonte: Barcelona 
Turisme. 

Figura 1.3 Evolução recente 
da procura turística em 
Lisboa (em milhões). Fonte: 
Turismo de Portugal. 
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a cidadania, espaço público e bairros tem sido cada vez mais notória. Verifica-

se, por exemplo, uma ameaça ao equilíbrio urbano e ambiental da cidade 

(Rubio, 2009), já que os visitantes acabam por visitar e ocupar muito mais do 

que apenas os espaços turísticos. De uma forma mais ampla, o turismo 

urbano influência diretamente toda a estrutura económica da cidade, tendo 

quer impactos físicos (edificado e espaço público) quer sociais (gentrificação) 

bastante relevantes (Edwards et al., 2008). 

 Motivação 
Para além das alterações físicas e económicas que a expansão do setor 

turístico tem vindo a provocar no meio urbano, a escolha deste tema prende-

se também com o gosto pessoal por viajar e descobrir novas realidades 

culturais mas também, e sobretudo, a curiosidade pela emancipação do 

fenómeno e os seus impactos nas comunidades de destino. É agradável para 

os viajantes descobrir um lugar novo, mas até que ponto é agradável para 

um cidadão normal “ser descoberto” no seu próprio meio? O fato de viver 

quatro anos numa cidade crescentemente descoberta por novos visitantes 

veio incrementar esta curiosidade, quer pelas transformações físicas que 

Lisboa tem vindo a sofrer, quer pelas alterações sociais que também se têm 

registado. 

Por outro lado, a oportunidade de realizar o último ano do Mestrado 

Integrado em Arquitetura na Universidade de Barcelona (no âmbito do 

mestrado em Desenho Urbano, ou Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat na sua 

designação original) alimentou o gosto pelo tema, devido ao caráter mais 

urbanístico e social deste curso mas também pelo avançado estado de 

amadurecimento do setor turístico nesta cidade que pode ser tomada como 

referência para desenvolvimentos futuros na cidade de Lisboa. Por outro 

lado, ambas as cidades apresentam uma dinâmica muito significativa no 

contexto europeu, tornando-as elementos de estudo de interesse geral. 

Ainda neste contexto, o estágio de verão que fiz no ateliê ARX em Lisboa, 

onde contribuí para a finalização do projeto de reabilitação de um conjunto 

de apartamentos destinados a aluguer turístico, no coração da Mouraria, 

despertou-me alguma curiosidade, nomeadamente, pelas transformações 

que o turismo está a provocar nos centros urbanos e em particular nos 

centros históricos, e para o caso específico da Mouraria que mantenho na 

minha memória recente como um lugar degradado, marginalizado e a não 

visitar. Afinal, porque se tem tornado este bairro, repleto de problemas, num 

lugar de investimento, reabilitação e visitantes vindos de todo o mundo? 

 Objetivos 
O presente trabalho pretende efetuar um balanço do fenómeno do turismo 

urbano como estratégia de desenvolvimento, avaliando os seus respetivos 

efeitos, benéficos ou não, nas dimensões físicas e funcionais da cidade. 
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Pretende-se ainda identificar as estratégias de fomento do turismo, os seus 

impactos diretos no meio urbano e o papel da revitalização urbana como 

ferramenta de regeneração da cidade, em geral, e dos seus núcleos mais 

antigos, em particular. Para concretizar esta análise, será pertinente uma 

abordagem inicial à cidade de Barcelona, permitindo um entendimento da 

vertente prática destes processos, uma vez que este é um destino turístico 

amadurecido e onde os impactos do turismo são notórios. Esta análise 

também é útil para compreender a atualidade e o futuro da cidade de Lisboa 

neste domínio uma vez que se prevê que a atividade turística continue a 

crescer. 

Far-se-á uma aproximação mais pragmática ao bairro da Mouraria, onde se 

irão analisar os efeitos físicos: a nível da reabilitação de edifícios, do meio 

ambiente, dos espaços públicos e equipamentos; e imateriais: no que diz 

respeito à identidade do lugar (ocupação do edificado), fatores de relevância 

neste bairro. No fundo, questiona-se qual o papel do turismo nestas 

transformações e na reabilitação do bairro em geral e até que ponto este 

bairro sofrerá deformações sociais e das suas identidades? São perguntas 

para as quais se procuram respostas ao longo desta dissertação. Por último, 

e embora o tema dos novos hostels e hotéis seja igualmente pertinente, 

pretende-se fazer uma interpretação mais centralizada do novo paradigma 

de aluguer de apartamentos turísticos, não apenas pela controvérsia que 

estes geram, mas também pelos problemas e oportunidades que lhes são 

inerentes no meio onde se têm propagado. 

 Metodologia 
De forma a alcançar os objetivos definidos, este trabalho abordará, numa 

primeira análise, o fenómeno do turismo em geral, a sua importância e a sua 

evolução, fazendo de seguida uma aproximação ao turismo urbano. Esta 

contextualização será fundamental para compreender os benefícios e riscos 

inerentes ao explosivo crescimento turístico num contexto global mas em 

especial na cidade. Para demonstrar este crescimento, recorrer-se-á, por um 

lado, aos elementos estatísticos disponíveis em diversas organizações 

relacionadas com o turismo, e por outro, será necessário e fundamental a 

leitura da produção científica relativa ao fenómeno que tem surgido nas 

últimas décadas. 

No que diz respeito às cidades em estudo, Barcelona, como destino turístico 

já consolidado, apresenta, quer problemáticas, quer estratégias que as 

tentam contornar, em avançado estado de complexidade. Em contrapartida, 

Lisboa, encontra-se numa fase mais embrionária e, por isso, com 

preocupações distintas. De forma a entender a dimensão do fenómeno 

turístico e a sua respetiva amplitude no campo da transformação urbana, é 

importante analisar os valores estatísticos disponíveis e entender o que eles 

representam para a cidade, permitindo compreender as repercussões físicas 
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e imateriais deste setor nas cidades de estudo. Para tal, e por apresentarem 

uma visão mais próxima, será ainda útil o recurso a algumas notícias ou 

artigos de crítica atuais bem como entrevistas ou bibliografias relacionadas 

com o fenómeno. 

O crescimento turístico urbano em geral tem apresentado impactos 

significativos na cidade, provocando alterações quer económicas, quer físicas 

quer ainda sociais. Para compreender melhor estas alterações, sobretudo 

numa área de interesse histórico, justifica-se uma abordagem aos processos 

de reabilitação que se têm verificado em Lisboa mas sobretudo os que estão 

a decorrer na Mouraria. Para a análise mais particular deste bairro, far-se-á 

uma contextualização histórica e física (através de pesquisa teórica, trabalho 

de campo, fotografias, análise de imagens, etc.), bem como a realização de 

algumas entrevistas a pessoas de diferentes setores (político, social, 

comunitário, turístico, comercial ou de reabilitação). 

É ainda pertinente a interpretação de outros trabalhos ou estudos 

eventualmente desenvolvidos recentemente sobre a Mouraria. Por outro 

lado, será necessária a consulta de documentação relacionada com este 

território, como documentos da Câmara Municipal de Lisboa (CML) ou outros 

documentos referentes às intervenções que se realizaram na Mouraria, i.e. 

o Programa de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM) ou da 

Unidade de Projecto da Mouraria (UPM). Com esta documentação, e com a 

análise das transformações que decorreram e continuam a decorrer neste 

local, será possível entender o panorama mais generalizado, ao nível do 

bairro mas também da cidade, do impacto destas transformações no 

contexto urbano, bem como a sua relação com a atividade turística.  

 Estrutura da dissertação 
Esta dissertação encontra-se organizada em 7 capítulos. O presente capítulo, 

de caráter introdutório, apresenta genericamente o tema, bem como alguns 

aspetos particulares a desenvolver posteriormente. Numa primeira análise, 

este trabalho focar-se-á na importância do fenómeno turístico e nas 

justificações da sua massificação, situando assim o papel do turismo urbano, 

bem como as estratégias adotadas para a revitalização dos tecidos urbanos, 

tendo em conta os seus benefícios e riscos. De seguida, o terceiro capítulo 

aborda os problemas inerentes ao turismo urbano nas diversas dimensões. 

No capítulo seguinte explica-se o exemplo de Barcelona como destino 

turístico maduro, uma vez há muito que se depara com um avultado número 

de visitantes e concentra-se, neste momento, em desenvolver estratégias 

para lidar eficientemente com o fenómeno. 

Numa abordagem mais empírica, o quinto capítulo apresenta o caso 

emergente da cidade de Lisboa enquanto destino turístico em ascensão. De 

seguida, e no sentido de avaliar os efeitos do turismo urbano nas suas 

dimensões físicas e funcionais, analisa-se o caso mais concreto do bairro da 
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Mouraria, começando com um essencial enquadramento histórico e social 

que permite perceber as particularidades deste lugar. Destacam-se também 

as transformações que têm decorrido neste local e a sua correlação com o 

turismo. Em última análise, no capítulo conclusivo, é essencial um balanço 

geral onde se faça uma reflexão relativamente aos objetivos deste trabalho. 

Serão pertinentes também algumas ideias comparativas entre as duas 

cidades analisadas e ainda uma reflexão sobre o futuro de lisboa, enquanto 

destino turístico ascendente, e do bairro da Mouraria, enquanto lugar em 

transformação. 
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2. Turismo: paradigma e construção da relevância 

atual 
Este capítulo inicial pretende fazer uma primeira abordagem do fenómeno 

turístico de uma forma generalizada no contexto global. Ou seja, através dos 

valores apresentados, pretende-se explicar a crescente importância deste 

setor, mais concretamente a sua dimensão, evolução, e as repercussões que 

se têm vindo a verificar nos locais de destino, sejam elas mais ou menos 

benéficas. Esta abordagem inicial ajudará a compreender a aproximação ao 

turismo urbano, bem como os respetivos efeitos na cidade e cidadãos, tema 

que se desenvolverá no capítulo seguinte.   

 O período pré-Revolução Industrial 
Para compreender a natureza do turismo atual é necessário atender aos pré-

requisitos históricos e desenvolvimentos dos hábitos de viajar e dos 

diferentes modos de fazer férias. Em geral, há um consenso de que se deve 

entender o turismo como um fenómeno da modernidade e que coloca a sua 

aparição no contexto da sociedade de classe média em meados do século 

XVIII. No entanto, isto não exclui, historicamente, outras formas mais antigas 

de viajar (Gyr, 2010). As primeiras viagens recreativas remontam ao período 

Clássico. No Egito, as restritas elites já buscavam diversão, experiência e 

relaxamento em viagens de lazer, através de jornadas luxuosas nas quais 

visitavam monumentos e relíquias nacionais. Na Grécia, tradições similares, 

levavam os gregos a viajar para assistir a eventos musicais ou desportivos. Já 

no século I, surgiu em Roma, uma economia turística com a organização de 

viagens, providenciando alojamento e refeições (Ludwig, 1990). 

A partir do século XII, começou a registar-se um novo tipo de turismo, 

relacionado com as jornadas de estudiosos a instituições educacionais 

famosas, sobretudo em França, Inglaterra e Itália (curiosamente, ainda hoje 

os países mais visitados da Europa). Estas viagens de estudo tornaram-se 

numa forte componente de educação das elites europeias. Por outro lado, 

entre os séculos XVI e XVIII, as grandes viagens feitas pelos jovens nobres 

marcavam uma precursora forma do turismo moderno, onde o objetivo 

original era ampliar a sua educação mas, com o passar do tempo, lazer e 

prazer tornaram-se cada vez mais importantes (Chaney, 1998). As viagens 

para os locais clássicos de Itália representavam o ponto alto da jornada, mas 

outras grandes cidades europeias como Londres, Paris, Amesterdão, Madrid, 

Munique, Viena ou Praga tinham também uma forte capacidade de atração 

(Gyr, 2010).  

 A importância da Revolução Industrial 
No século XVIII, o paradigma das viagens sofreu a sua maior alteração com a 

chegada da Revolução Industrial. A partir de 1760, iniciou-se um processo de 

mudanças económicas e sociais que comandaram os estilos de vida e o 
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mundo, influenciando também as deslocações e viagens em geral. As bases 

para estas alterações passaram pela inovação tecnológica, que aumentou a 

capacidade de produzir bens; pelo desenvolvimento de novos tipos de 

energia (como a energia a vapor), que vieram facilitar a produtividade e a 

movimentação de pessoas e bens (para maiores distâncias em menos 

tempo); e por novos métodos de extração e uso dos recursos naturais, que 

possibilitaram uma maior variedade de materiais para a produção de novos 

bens, diversificando assim a oferta e incrementando o consumo. De uma 

forma geral, proporcionou-se um novo tipo de produção, novos bens e novas 

ocupações que, em conjunto, vieram influenciar a forma como se viaja 

(Hudman e Jackson, 2003). 

Uma das principais mudanças que a industrialização causou prende-se com 

a migração em direção às cidades, alterando assim o estilo de vida das 

populações. Com o amadurecimento da industrialização, começaram a 

aumentar o tempo de lazer e a procura de atividades recreativas. O 

crescimento de associações sindicais viria a ajudar os trabalhadores a 

obterem mais tempo livre, com jornadas de trabalho mais curtas. Para além 

de um incremento da população, também a produção industrial e riqueza 

aumentavam, trazendo a mais pessoas a possibilidade de se deslocar. A 

posterior consolidação da classe média viria a refletir-se no desenvolvimento 

do turismo, com uma crescente procura por lugares de repouso perto dos 

centros urbanos. Já as classes mais abastadas podiam disfrutar de viagens 

mais completas, por maiores períodos de tempo e para destinos mais 

longínquos (Hudman e Jackson, 2003). 

 O século XX e as Guerras Mundiais 
O século XX ficou marcado por inúmeras inovações tecnológicas e conquistas 

civilizacionais. Invenções como a lâmpada, o telefone ou o automóvel no final 

do século anterior, fizeram do início século XX um período de rápidos 

avanços tecnológicos com consideráveis impactos na vida quotidiana. Após 

a Primeira Guerra Mundial, assistiu-se ao forte desenvolvimento do fabrico 

em série de automóveis (Figura 2.1) e, como consequência, os anos entre 

1920 e 1940 tornaram-se a era do automóvel e do transporte terrestre em 

geral, aumentando a liberdade de viajar. As atrações e serviços tornaram-se 

mais dispersas na medida em que as pessoas tinham mais liberdade de 

movimento ao usar os meios de transporte individual (Pires, 2004).  

De uma forma geral, o turismo sempre esteve ligado ao modo de produção 

e ao desenvolvimento tecnológico. O primeiro, determina quem viaja, e o 

segundo, como fazê-lo (Pires, 2004). Mas foi no período entre as duas 

grandes guerras mundiais que se assistiu ao início da era da recreação em 

massa e à emergência da sociedade que hoje conhecemos por consumista. 

Em adição, as férias remuneradas passaram a ser uma realidade para uma 

grande parte da população europeia, permitindo que classes sociais menos 

Figura 2.1 Linha de montagem 
da Ford, 1913. Fonte: National 
Archives and Records 
Administration, Records of the 
Bureau of Public Roads. 
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favorecidas economicamente começassem também a viajar, fenómeno 

incrementado pela implantação do sistema de crédito (Mill e Morrison, 

1992).  

Foi o final da Segunda Guerra Mundial que marcou um ponto de viragem na 

história do turismo, verificando-se, nos anos 60, um aumento das chegadas 

turísticas internacionais para o dobro (Hudman e Jackson, 2003). Entre 1939 

e 1945, no decorrer dos conflitos, a atividade turística praticamente 

estagnou. No entanto, durante este período foi melhorada a eficiência do 

transporte aéreo e a partir de 1945, com a criação do IATA (International Air 

of Transport Association), que regula o direito aéreo, o turismo entrou na era 

do avião. A tecnologia da aviação deu o impulso definitivo para o 

desenvolvimento do turismo no que concerne a novas aeronaves, com maior 

rapidez, autonomia e conforto (Pires, 2004). Na segunda metade do século 

XX, a atividade turística foi-se expandindo por todo o mundo e o número de 

agências de viagem aumentou em consequência do crescimento das 

companhias aéreas (Pires, 2004). 

Segundo Hudman e Jackson (2003), a interação entre lugares (turísticos) 

depende do tempo e do custo. Em geral, se a distância ou o custo aumentam, 

a interação entre lugares diminui. Estas relações explicam de forma geral as 

questões do turismo internacional. A variação destes fatores influencia 

diretamente o turismo pois, com a diminuição do custo e da distância, o fluxo 

turístico entre dois lugares aumenta. Tal fenómeno justifica o maior número 

de viagens dentro da mesma região. Por exemplo, a maioria de chegadas 

internacionais a países da Europa são provenientes de outros países 

europeus. Em contrapartida, são os lugares mais distantes que podem evocar 

sentimentos mais exóticos e atraentes, captando assim alguns visitantes e 

criando turismo de longa distância (Hudman e Jackson, 2003). 

O turismo é, como já referido, um fenómeno da sociedade moderna e que 

tende a apresentar elevadas taxas de crescimento. Uma das principais causas 

desse fenómeno prende-se com o aumento da renda per capita da 

população dos países desenvolvidos, principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial (Pires, 2004). Os países que mais turistas internacionais enviam para 

outros destinos no mundo são precisamente as nações com mais poder 

económico do planeta (Ignarra, 2003). Segundo a Organização Mundial do 

Turismo, em 2014, China, Estados Unidos da América, Alemanha, Reino 

Unido e Rússia, foram os cinco países com maiores gastos turísticos 

internacionais, sendo que China e Estados Unidos apresentaram um 

aumento considerável nos gastos turísticos internacionais em relação ao ano 

anterior (figura 2.2). França, Canadá, Itália, Austrália e Brasil preenchem as 

cinco posições seguintes deste ranking (UNWTO, 2015). 
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 O transporte aéreo e as viagens low-cost 
Uma das principais causas do crescimento turístico mundial relaciona-se com 

o já referido desenvolvimento dos transportes, nomeadamente do 

transporte aéreo (Pires, 2004). Desde as primeiras tentativas de construir 

máquinas voadoras, os progressos na aviação foram sempre fracos e lentos 

até ao século XX. Só com as guerras mundiais se veio acelerar o interesse e o 

desenvolvimento de aeronaves e os mais primitivos aviões evoluíram até aos 

atuais Airbus e Boeing, mais velozes, mais económicos e com capacidade 

para uma grande quantidade de passageiros (Pires, 2004), e.g., o Airbus 

A380, o maior avião de passageiros do mundo, pode transportar até 853 

passageiros. A evolução acelerada da capacidade e tecnologia deste tipo de 

transporte permitiu que em poucas décadas se criassem rotas que conectam 

todo o mundo. As cerca de 4000 aeronaves existentes em 1970 

multiplicaram-se até às 23000 aeronaves existentes em 2013 (IATA, 2014). 

Segundo a organização mundial do turismo, em 2013, mais de metade dos 

viajantes chegaram ao seu destino por via aérea, representando 53%, 

enquanto 40% viajaram em transportes rodoviários, 5% sobre a água e 

apenas 2% elegeram o transporte ferroviário para se deslocar (figura 2.3) 

(UNWTO, 2014). O aumento das deslocações em todo o mundo continua a 

crescer e a tendência tem sido para um crescimento mais rápido do 

transporte aéreo do que de outros tipos de transporte. Deste modo, a 

percentagem de uso do transporte aéreo tende a aumentar ligeiramente a 

cada ano (UNWTO, 2014).  
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Figura 2.2 Gastos turísticos internacionais (em biliões de euros), 2013 e 2014. Fonte: UNWTO. 

Figura 2.3 Chegadas turísticas segundo o meio de transporte, 2013. Fonte: UNWTO. 
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Nas últimas décadas, o mercado do transporte aéreo europeu sofreu 

diversas alterações que o transformaram de um mercado fechado e pouco 

competitivo num mercado mais liberal e, por isso, com forte concorrência 

(Nunes, 2009). Esta mudança deveu-se à desregulamentação gradual, i.e., à 

simplificação dos regras e do controlo governamental, que se iniciou a partir 

de 1984 e se generalizou a toda a Europa, em 1993 (Barrett, 2000). Os 

acordos estabelecidos conduziram à entrada de um modelo de negócio que 

já proliferava nos Estados Unidos da América (EUA), com a criação da 

Southwest Airlines, companhia aérea de baixo custo, que aproveitou a 

desregulamentação do mercado interno nos EUA para se estabelecer (figura 

2.4). Esta ideia de negócio veio revolucionar o mercado aéreo mundial, 

espoletando outros seguidores deste modelo de negócio (Basso, 2008). 

As companhias aéreas tradicionais, há muito estabelecidas, têm encargos 

elevados. Nesse sentido, a grande maioria das companhias aéreas que 

entraram no mercado desde a desregulamentação são de baixo custo, pois 

apresentam um modelo económico altamente competitivo (Basso, 2008). A 

primeira companhia europeia deste tipo foi a Irlandesa Ryanair, criada em 

1985. Quando iniciou a sua atividade, a Ryanair não era uma companhia low-

cost, mas sim uma companhia com tarifas ligeiramente mais baixas que as 

companhias tradicionais. O alvo da sua entrada foi um nicho de mercado 

Irlandês, conectando-o com o Reino Unido, desde 1986 (Ryanair, 2014). No 

caso da rota Dublin – Londres, onde por sinal o número de passageiros não 

crescia há vários anos, o crescimento duplicou obrigando as companhias 

tradicionais a reduzirem os preços (Graham e Shaw, 2008). 

O exemplo de crescimento desta companhia aérea (figura 2.5) estimulou 

outros investidores na Europa a entrarem no negócio da aviação, mercado 

que até ao momento parecia ser de difícil concorrência perante as 

companhias aéreas há muito estabelecidas. A partir de 1995, começaram a 

surgir novas companhias aéreas seguidoras do “modelo Southwest”. Entre 

1995 e 2000, surgiram quatro companhias low-cost, todas a operarem em 

Londres. A grande vaga de novas companhias aéreas deste tipo que emergiu 

originou uma concorrência sem precedentes, principalmente em Londres. A 

partir da 1999, o mercado europeu das low-cost observou um grande 

crescimento e em 2004, a Ryanair e a Easyjet já eram as maiores companhias 

aéreas de baixo custo da Europa (Graham e Shaw, 2008). 

O “modelo Southwest” ficou marcado pelo uso de diversas estratégias. Por 

exemplo, a venda direta de bilhetes aos passageiros; a não impressão dos 

bilhetes; o fim das refeições a bordo; ou uso de uma classe única, 

aumentando a densidade dos lugares e retirando os lugares marcados, o que 

permite um embarque mais rápido. Por outro lado, também se opta pelo uso 

de apenas um tipo de aeronave, reduzindo a manutenção e treino de pilotos 

e técnicos; o uso de aeroportos secundários, menos congestionados e com 
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menores taxas; o pagamento de salários mais baixos; ou o limite de 

bagagens, permitindo aeronaves mais leves e com consumos mais baixos. O 

uso destas estratégias foram cruciais para o avanço das companhias aéreas 

low-cost (Basso, 2008) e refletiu-se na queda contínua das tarifas praticadas 

pelas transportadoras aéreas em geral, como aconteceu, por exemplo, nos 

Estados Unidos (figura 2.6). 

A evolução tecnológica, em geral, teve um papel preponderante no 

crescimento do fenómeno turístico. Em particular, o desenvolvimento da 

internet teve repercussões fortes no que diz respeito, por exemplo, à 

autonomia e flexibilidade dos viajantes. Esta foi uma das peças-chave para o 

sucesso e para a grande propagação do modelo de negócio aéreo low-cost. 

Possibilitou-se a venda direta ao consumidor, mais independente e 

informado, através da eliminação dos intermediários existentes. Nesse 

sentido, e apesar das tarifas descerem, as companhias aéreas em geral 

aumentaram as suas receitas, sendo que as companhias low-cost tiveram um 

crescimento mais expressivo (Nunes, 2009), como se pode observar, e.g., na 

evolução das tarifas dos dois tipos de companhias aéreas nos E.U.A. (figura 

2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Total de receitas da indústria da aviação americana, em mil milhões de dólares 

(1995-2013). Fonte: IBM Corporation, 2015. 
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Figura 2.6 Preços médios das tarifas aéreas nos EUA, ajustados pela inflação, 1979-2013. 
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 Novos turistas 
O crescente número de aparelhos tecnológicos que surgem faz com que cada 

vez mais pessoas estejam conectadas à internet. Esta evolução tecnológica 

tem dupla influência no crescimento da procura turística. Em primeiro lugar, 

faz com que os consumidores passem a tomar conhecimento de outras 

regiões, países e culturas mais distantes, ao qual se junta a publicidade on-

line, despertando e influenciando o desejo de viajar. Por outro lado, a 

tecnologia reduz os contactos pessoais, que são cada vez mais substituído 

por contactos virtuais, ou seja, através da Internet e sem contacto direto. 

Desta forma, as pessoas trabalham mais isoladas e desconectadas 

socialmente entre si e essa situação cria no homem moderno a necessidade 

por estes contactos interpessoais. Assim, o turismo, como ferramenta 

recreativa, apresenta-se como grande mecanismo para satisfazer essa 

vontade (Pires, 2004). 

Além dos desenvolvimentos suprarreferidos, o setor turístico tem-se vindo a 

complexificar também devido ao aparecimento de novos perfis de turistas. 

Entre todos os fatores que influenciaram o crescimento turístico, talvez o de 

maior relevância seja o crescimento do tempo livre, associado à generalizada 

redução das jornadas laborais. Este fenómeno da sociedade moderna mostra 

elevadas taxas de crescimento. Por exemplo, enquanto no início do século 

XX, a jornada semanal de trabalho que era de 98 horas, esta foi sendo 

reduzida rapidamente ao longo do século chegando às atuais 40 horas 

semanais, valor que predomina na maior parte do mundo, sendo que em 

alguns países já se praticam jornadas abaixo das 30 horas semanais (Ignarra, 

2003), e.g. na Alemanha, Holanda, Noruega, Dinamarca ou França. Esse 

processo está longe de se esgotar pois o desenvolvimento da automação, da 

robótica e da informática tem ampliado cada vez mais a produtividade, 

poupando a mão-de-obra. Como consequência indireta deste fenómeno o 

turismo cresce de forma acelerada (Pires, 2004) em todo o mundo. 

Nos últimos anos têm sido identificadas alterações nos segmentos de turistas 

tradicionais, prevendo-se impactos significativos na procura turística futura. 

Segundo um estudo realizado pela Deloitte (2010), surgem novos tipos de 

turistas. Por um lado, graças aos avanços da ciência, as pessoas são ativas até 

mais tarde, têm rendimentos mais elevados e tendem a procurar mais 

períodos de lazer, aumentando assim a quantidade de viajantes. Por outro 

lado, surgem novos grupos étnicos de turistas, resultado dos crescentes 

níveis de emigração mundial, ou seja, existe um maior número de pessoas a 

viajar com o propósito de visitar amigos e familiares. É ainda possível 

identificar alterações no perfil do turista de negócios, destacando-se o 

surgimento dos profissionais itinerantes, i.e., que se deslocam 

internacionalmente. Por último, destaca-se a geração “X-tra money to 

spend”, com idade entre os 30 e 40 anos de idade, e que se caraterizam por 

viajar e gastar mais do que as anteriores gerações (Deloitte, 2010).  
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 Mais turistas  
Como se pode observar na figura 2.8, a série regista uma evolução positiva 

do turismo ao longo das últimas duas décadas. No entanto, registaram-se 

alguns momentos de exceção, quer na estabilização entre 2000 e 2003, quer 

na queda mais acentuada em 2009. Em 2001, registou-se um abrandamento 

devido à conjuntura económica mas também aos atentados de 11 de 

Setembro, em Nova Iorque. Já o retrocesso verificado em 2003 deveu-se 

essencialmente a três fatores: a guerra no Iraque iniciada em Março de 2003, 

ao aparecimento do vírus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), mais 

conhecido por vírus da “pneumonia atípica” e ao adiamento do 

relançamento da economia mundial. Após este período de estabilização e 

quatro anos de crescimento acentuado, verificou-se uma diminuição do 

crescimento, em 2008, e uma regressão abrupta, em 2009, resultado da 

grande crise mundial registada neste período (Maricato, 2012). 

Devido aos desenvolvimentos que se têm vindo a explicar ao longo deste 

capítulo, o turismo encontra-se em grande expansão por todo o mundo, 

atingindo o marco histórico, em 2012, de um bilião de chegadas turísticas 

internacionais num único ano. A dinâmica mantém-se, apresentando um 

crescimento de 4 a 5% ao ano e, em 2015, elevou-se o total mundial para um 

recorde de 1184 milhões de chegadas turísticas internacionais. Apesar dos 

desafios económicos globais em curso e das mudanças geopolíticas, os 

resultados do turismo internacional ficaram acima das expectativas e das 

previsões a longo prazo. Por região, verificou-se uma procura mais forte, em 

2015, na Europa (+ 6%), que liderou o crescimento, seguida da Ásia e Pacífico 

(+ 5%), das Américas (+ 5%), do Médio Oriente e África (com + 3% cada). 

Enquanto as principais sub-regiões mais procuradas foram a Oceania, o 

Caribe e a América Central, todos com um crescimento de + 7% (Annual 

Report 2015, UNWTO 2016). 
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Figura 2.8 Chegadas turísticas internacionais no mundo 1995-2015. Fonte: UNWTO. 



15 

   

Em 2015, a Europa, continuou a ser a região mais visitada do mundo (figura 

2.9), liderando o crescimento em termos absolutos e acolhendo 609 milhões 

de chegadas de turistas internacionais (UNWTO, 2016). Na Ásia e no Pacífico, 

o aumento foi de + 5%, mais 13 milhões de turistas internacionais que no ano 

anterior. As Américas registaram mais 9 milhões de chegadas, atingindo os 

191 milhões, sendo a América Central e do Caribe a liderar este crescimento, 

excedendo a subida do ano anterior. O Médio Oriente cresceu menos que os 

outros destinos (+ 3%), atingindo as 54 milhões de chegadas. A região 

encontra-se em processo de consolidação desde 2014 (quando cresceu + 

7%), ano precedido de três anos consecutivos em queda. África decresceu 

3% no número de chegadas internacionais, baixando para 53 milhões, 

refletindo a instabilidade presente no Norte de África (- 8%) e de outros 

destinos da África Subsariana (0%) (Annual Report 2015, UNWTO 2016). 

 A importância económica  
O desenvolvimento consistente do turismo faz deste setor um dos principais 

motores do comércio e da prosperidade mundiais. Em muitos países, o 

turismo atua como motor de desenvolvimento através da entrada de divisas 

e da criação direta ou indireta de emprego. Esta atividade representou, em 

2013, 9% do PIB mundial, mais de 1.2 triliões de euros em exportações, 6% 

das exportações mundiais e 29% da exportação de serviços, representando 

um em cada onze empregos no mundo (UNWTO, 2014). É o quarto setor 

exportador, depois do petróleo, produtos químicos e automação (UNWTO e 

SNV, 2010). Após a crise económica de 2008 (que levou à queda generalizada 

das deslocações) e das preocupações com o vírus da gripe A (H1N1) 

(sobretudo na Europa e Médio Oriente) a atividade turística encontra-se em 

franca recuperação (Turismo de Portugal, 2011). Em 2010, a atividade 

turística começou a recuperar, crescendo 6,4%, neste ano e 4,6% em 2011 

(UNWTO, 2012). 

Nos últimos anos, não só se consolidaram os destinos turísticos tradicionais 

(Europa Ocidental e América do Norte) como se registou uma pronunciada 

expansão geográfica, nomeadamente nas economias emergentes (figura 
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Figura 2.9 Chegadas turísticas internacionais no mundo, por região. 2015. Fonte: UNWTO. 
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2.10). O aparecimento de novos destinos tem diversificado as escolhas dos 

viajantes e os países em vias de desenvolvimento começaram a captar mais 

turistas que os destinos tradicionais, desde 2013 (UNWTO, 2014). Estes 

países têm-se tornado mais atrativos quer pelas suas riquezas naturais e 

culturais (que a sociedade contemporânea procura) quer pelo menor custo 

(UNWTO e SNV, 2010). O turismo converteu-se no protagonista das 

economias emergentes, sendo a opção de progressão económica mais viável 

e sustentável que pode chegar a representar mais de 25% do seu PIB.  

No caso das economias desenvolvidas, e enquanto atividade económica, o 

turismo está diretamente relacionado (e condicionado) pela situação 

económica destes países, não só em termos de chegadas turísticas mas 

também do envio de turistas para outros destinos. Se a economia do país 

cresce, aumenta o capital disponível da população e uma parte significativa 

deste é despendida em atividades turísticas. De uma forma geral, o 

crescimento das deslocações turísticas segue as tendências do crescimento 

económico dos países mais desenvolvidos, que se pode medir através do 

Produto Interno Bruto. Se houver uma queda na economia global, como 

ocorreu em 2008, o setor turístico também sofrerá uma queda. Atualmente, 

e tendo em conta a recuperação económica dos maiores mercados mundiais, 

prevê-se a continuação do crescimento no setor.  

 Paradigma sociocultural 
Para além das profundas alterações económicas, o desenvolvimento turístico 

tem outras repercussões nos locais recetores, destacando-se as implicações 

políticas, ambientais e sociais. A primeira prende-se com a necessidade de 

controlo público em matéria de fiscalidade, legislação e segurança a fim de 

melhorar estrategicamente a competitividade. Por outro lado, a estabilidade 
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política é um fator determinante na escolha de um destino, havendo uma 

diminuição de fluxos turísticos sempre que se verifica instabilidade (como 

ocorreu no norte de África e Médio Oriente desde o início da Primavera 

Árabe, no final de 2010). O turismo proporciona o entendimento 

internacional, favorecendo a paz e amizade entre países com relações 

baseadas neste fluxos (UNWTO e UNEP, 2005).  

O meio ambiente também é fortemente afetado pelo aumento turístico, 

nomeadamente através da perda da diversidade biológica e da limitação de 

recursos naturais. O turismo depende dos recursos naturais básicos, pelo que 

a sua sobre-exploração, incrementada nos últimos anos, afeta diretamente 

a oferta turística, pondo em causa a sua viabilidade em alguns destinos. 

Deste modo, alguns organismos e convenções (como a ONU), em conjunto 

com as administrações públicas, estando cientes da importância da 

conservação do ambiente natural, têm tentado aplicar estratégias para um 

desenvolvimento turístico responsável (UNWTO e UNEP, 2005).  

Por último, o meio social e cultural é também diretamente afetado pela 

movimentação e presença turística. Por um lado, este setor permite o melhor 

conhecimento de outras sociedades, fomentando a tolerância e o respeito 

por outras raças e costumes e dissuadindo tanto ideias pré-estabelecidas 

como comportamentos xenófobos. Por outro lado, o contato entre 

diferentes culturas, a local e a estrangeira, pressupõe intercâmbios de 

conduta e hábitos (gastronómicos, linguísticos, estéticos). Ainda que muitas 

vezes este contato seja positivo, pode tornar-se prejudicial para a população 

autóctone, pela possível perda de autenticidade ao tentar adaptar-se aos 

gostos e tradições alóctones (UNWTO e UNEP, 2005) – processo de 

aculturação (Francés, 2011). 

No fundo, o modelo de aculturação prende-se com o contato direto entre os 

turistas e a população anfitriã. No caso da aculturação turística, 

normalmente verifica-se um comportamento assimétrico, sendo que os 

turistas são menos suscetíveis de adquirir hábitos e costumes dos anfitriões. 

Deste modo, são as comunidades locais que vão sofrendo algumas 

transformações, adaptando-se aos costumes e aos gostos dos visitantes. Por 

outro lado, a visita de turistas implica alterações na estrutura sociocultural 

no que diz respeito à organização quer laboral quer de infraestruturas ou 

serviços para o acolhimento dos visitantes. Destas alterações podem então 

surgir conflitos psicológicos ou sociais nas comunidades recetoras. 

O crescimento, nem sempre planeado, do turismo apresenta repercussões 

evidentes nos locais de destino. Estas podem ser benéficas, como é o caso 

evidente dos efeitos económicos, ou nem tanto se se falar dos processos de 

“parquematização”, perda de identidade, aculturação, etc. (Francés, 2011). 

As projeções da UNWTO estimam que, até 2030, o turismo mundial cresça a 

um ritmo de 3,3% ao ano (figura 2.11), ou seja, com mais 40 a 43 milhões de 
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turistas por ano. Tendo em conta que este crescimento tem um vasto leque 

de efeitos, é importante planeá-lo de forma sustentável a fim de minimizar 

tanto quanto possível as consequências negativas. 

 

 

 

  

Figura 2.11 Número de chegadas turísticas internacionais (em milhões), projeções até 2030. 
Fonte: UNWTO. 
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3. O turismo urbano 
É importante refletir sobre os impactos que o turismo urbano tem na cidade, 

uma vez que estes são naturalmente diferentes dos impactos que se 

verificam em meios não urbanos. No presente capítulo abordam-se as 

alterações que o turismo tem provocado no ambiente urbano em geral, tanto 

no espaço público, como na reabilitação urbana e o consequente risco de 

ocupação do edificado por parte de outro tipo de população (gentrificação). 

Procura-se também a justificação para o fato de as cidades procurarem atrair 

mais turistas. Todos estes efeitos já se verificam em Barcelona e não tardarão 

em manifestar-se mais intensamente no ainda jovem destino turístico que é 

Lisboa. 

 Notas de enquadramento 
O turismo urbano tem emergido como um campo importante e distintivo de 

estudo desde os anos 90 (Edwards et al., 2008). Como afirma Pearce (2001), 

em vez de ser visto como um fenómeno recente é, pelo contrário, a 

permanência notável da atratividade das cidades que deve ser sublinhada. 

As áreas urbanas são lugares distintos e complexos, com quatro qualidades 

comumente aceites, possuem: alta densidade física de estruturas, pessoas e 

funções; heterogeneidade social e cultural; multifuncionalismo económico; 

e centralidade física dentro de redes regionais e interurbanas. Na cidade, o 

turismo é (ou deveria ser) apenas uma das muitas funções disponíveis, 

podendo assumir diferentes papéis como porta de entrada, ponto de 

paragem, destino ou origem turística (Pearce, 2001). 

O turismo urbano reúne as pessoas, o local e o consumo, e mistura culturas, 

valores, expectativas e experiências, proporcionando uma paisagem 

emocionante para a exploração. O ambiente físico e funcional da cidade é 

caracterizado pela perceção de que a paisagem urbana é uma teia em que 

muitos indivíduos e grupos podem desenvolver diferentes tipos de relações 

(Edwards et al., 2008). Este tipo de turismo contextualiza-se na cidade 

através de processos mais amplos de reestruturação económica das cidades 

pós-industriais, globalização e localização. A ideia é usar o turismo como 

ferramenta de regeneração urbana, procurando reconstruir as suas 

economias na sequência da diminuição da sua base industrial tradicional 

(Pearce, 2001). 

O crescimento do turismo torna-o numa das principais funções das cidades. 

Estas oferecem uma série de produtos voltados para os turistas onde a 

qualidade e a atratividade muitas vezes determinam a sua competitividade 

turística (Lapko, 2014). O turismo urbano é desenvolvido juntamente com os 

limites dos locais e pontos turísticos que os visitantes mais desejam ver. No 

entanto, estes locais mais visitados constituem apenas uma componente da 

espacialidade cada vez mais complexa do turismo urbano. Os visitantes da 

cidade acabam por visitar e ocupar muito mais do que apenas os locais 
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turísticos, desde os espaços construídos especificamente para a produção do 

espetáculo e consumo, aos espaços públicos e frentes de água, parques e 

praças, lojas ou mesmo ruas residenciais. Esta complexa geografia oferece 

muitas oportunidades aos visitantes de escapar dos limites do recinto 

turístico (Judd, 2003) mas vai, em contrapartida, perturbar os espaços mais 

reservados dos habitantes da cidade. 

 Os efeitos do turismo urbano na cidade 
O turismo tem funcionado, nos últimos anos, como um forte motor de 

transformação urbana. Em geral, a atividade é vista como um instrumento 

de desenvolvimento, sobretudo pelos seus benefícios económicos, que 

permitem investir na cidade e reinvestir no turismo (Haley et al., 2005). A 

literatura das últimas décadas tem dado extensivo tratamento aos impactos 

deste setor na cidade, pois estes para além de positivos podem ser adversos. 

O termo "impacto do turismo" encontra-se cada vez mais presente na 

literatura, uma vez que se considera que o crescimento deste setor não só 

trás os desejados efeitos positivos mas também tem implicações 

potencialmente negativas a nível local (Almeida García et al., 2015). 

A pesquisa sobre os impactos do turismo converge para o consenso de que, 

além de efeitos urbanos, as consequências da atividade refletem-se também 

no meio económico, sociocultural e ambiental (Pires, 2004). Segundo o 

estudo de Almeida García et al. (2015), os benefícios económicos são a 

principal causa de atitudes positivas por parte dos moradores dos locais de 

destino. Um dos aspetos mais valorizados pelos residentes é a geração de 

oportunidades de emprego e negócio, que representa a importante fonte de 

rendimento para os destinos. No entanto, estes também têm a capacidade 

de diferenciar os aspetos menos positivos, bem como avaliá-los de acordo 

com o contexto em que a indústria turística se desenvolve. (Almeida García 

et al., 2015).  

3.2.1. Efeitos no espaço público e na mobilidade urbana 
A intensificação do turismo urbano, resultado do aumento da prosperidade 

e da melhoria de mobilidade das sociedades, tem transformado o setor numa 

das principais atividades da cidade. A qualidade e a atratividade dos produtos 

disponíveis para os turistas determinam a competitividade das cidades, bem 

como o seu desenvolvimento. No entanto, se o turismo mais intenso ativa a 

economia local, em contra partida, este também interfere com o 

funcionamento da cidade, podendo causar degradação dos valores turísticos 

e desse modo reduzir a atratividade do lugar. O conceito de turismo urbano 

define um sistema turístico complexo do qual fazem parte todas as 

manifestações da atividade turística no meio urbano (Łapko, 2014). 

Normalmente, o turismo urbano predomina nas zonas centrais das cidades, 

ocupando muitas vezes os seus bairros históricos ou as mais emblemáticas 

praças e avenidas, onde existe uma maior concentração de monumentos 
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históricos e espaços culturais, mas também onde se reúnem os principais 

equipamentos e serviços da cidade e existem melhores transportes. Por este 

motivo, também estas áreas são propícias à localização de serviços de 

restauração, alojamento e comércio direcionado ao turismo, ampliando a 

movimentação turística quer junto aos grandes monumentos quer no casco 

histórico urbano (Łapko, 2014). O centro é, em geral, o núcleo da organização 

de atividades turísticas, sendo pressionado sobretudo nas temporadas de 

maior afluência. O acentuado tráfego de pedestres e de veículos de carga, 

em determinados momentos, é resultado desta pressão (Akis, 2011). 

Uma maior concentração do número de visitantes num perímetro reduzido 

implica a dinamização de toda a área no que diz respeito a acessibilidades, 

manutenção e transportes, sobretudo de mercadorias, e um aumento de 

produção de resíduos urbanos e industriais. A função de distribuição 

contribui para um maior escoamento logístico dentro das áreas mais 

ocupadas (Kijewska et al., 2012). Este aumento do volume de tráfego cria 

conflitos com diversas funções da cidade e, além disso, provoca impactos 

negativos sobre o meio ambiente (Łapko, 2014). Os centros históricos, por 

norma, reduzidos e compactos, não podem comportar as exigências 

promovidas por estas novas dinâmicas e são, por isso, afetados por 

problemas de congestionamento, poluição, ruído, etc. O vasto leque de 

oferta turística, acaba também por preencher o espaço urbano central, 

reduzindo a capacidade das ruas e a segurança dos seus utilizadores (Akis, 

2011). 

No estudo que desenvolveu para a cidade de Manavgat, na Turquia, Akis 

(2011) observou que as exigências logísticas e dos serviços inerentes ao 

turismo massivo trouxeram alguns constrangimentos ao centro urbano. No 

entanto, no caso de Manavgat, o turismo trouxe algumas mais-valias à cidade 

uma vez que parte das receitas turísticas foram canalizadas para a melhoria 

das infraestruturas urbanas. A construção de estradas, sistemas de esgotos, 

eletrificação, sistemas de comunicação ou instalações de separação de 

resíduos líquidos e sólidos representam alguns exemplos de importantes 

infraestruturas urbanas que somente se concretizaram devido aos 

rendimentos do setor turístico (Akis, 2011). As melhorias realizadas não só 

criaram melhores condições para os visitantes, mas melhoraram, sobretudo, 

a cidade para os seus residentes. 

A maior concentração de património de interesse turístico e de visitantes 

leva também à aglomeração de serviços direcionados a turistas, como 

comércio e restauração. Li e Bihu (2013) realizaram um estudo que usa a 

antiga cidade chinesa de Lijiang como exemplo para explorar os impactos do 

turismo de património no espaço público segundo uma perspetiva comercial. 

Neste trabalho argumenta-se que o turismo leva, muitas vezes, à dissociação 

da harmonia e compatibilidade entre as atividades humanas e espaço 
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público no processo de mercantilização. Isso resulta diretamente na perda 

de importância cultural e social no espaço público e na sua musealização. 

Deste modo, conclui o estudo, o turismo não deve ter como único objetivo 

fazer lucro, devendo, em vez disso, reforçar a harmonia e compatibilidade 

entre as atividades humanas e espaço público e reforçar a importância social 

e cultural do espaço público (Li e Bihu, 2013). 

3.2.2. Efeitos na reabilitação urbana 

O conceito de “Reabilitação urbana”, no contexto urbano e arquitetónico, é 

definido como o ato de “intervenção”, “beneficiação” ou “reconstrução” de 

um elemento ou vários do tecido urbano.  

“Por reabilitação urbana entende-se uma forma de intervenção 

integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte 

substancial, e modernizado através da realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas 

urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 

utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios.” 

(DGT, 2009). 

Este conceito estabeleceu-se depois da Segunda Guerra Mundial como um 

novo paradigma perante as intervenções de renovação urbana levadas a 

cabo no centro de algumas cidades europeias afetadas pelos conflitos, mas 

também pelas manifestações de arquitetura moderna que, marcada por uma 

ideia de progresso, se opunha ao estilo clássico e tradicional dos núcleos 

históricos (Gonçalves, 2006). É amplamente aceite que os quarteirões 

urbanos dos centros históricos são lugares particulares do património 

cultural e histórico de um país e são claramente identificados pelo seu valor 

arquitetónico e caráter tradicional. A reavaliação de edifícios históricos, 

atendendo às suas qualidades histórico-arquitetónicas, bem como a 

revitalização generalizada das áreas mais antigas das cidades é um fenómeno 

que se tem vindo a tornar popular, estando cada vez mais integrado no 

desenvolvimento urbano (Doratli et.al., 2004).   

O processo de revitalização dos núcleos históricos implica o respeito pelo seu 

legado histórico, a herança cultural e arquitetónica e o sentido do lugar, no 

entanto, estando de acordo com as condições económicas, políticas e sociais 

contemporâneas (Doratli et.al., 2004). Segundo este autor, a revitalização 

pode ser definida simplesmente como: 

“process through which the deterioration and decay of a historic 

urban quarter can be addressed terminated or reversed” 

(Doratli, 2000: 32). 
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No caso de Portugal, foi a partir da segunda metade dos anos setenta que se 

começou a verificar uma diferente abordagem às questões do património e 

da sua reabilitação, quer pela reformulação conceptual que foi acontecendo 

pela Europa, quer pelas mudanças políticas e económicas que decorreram 

no país (Gonçalves, 2006).  

Atualmente e como referido no capítulo anterior, as transformações 

urbanas, em geral, têm sido impulsionadas pela crescente receita turística. 

Tal reflete-se tanto no aumento de infraestruturas como nas alterações à 

composição do espaço público das cidades. Em geral, as melhorias não só 

beneficiam os residentes das áreas envolvidas como também permitem a 

receção de um maior número de turistas, seja pelas melhorias técnicas e 

estéticas, ou pela maior capacidade de acolher visitantes. No que diz respeito 

à reabilitação urbana impulsionada pelo desenvolvimento turístico, esta 

parece surgir em particular nas zonas centrais e históricas. Na esfera privada, 

tem-se assistido à recuperação de edifícios para fins turísticos, sejam eles 

hoteleiros ou alojamentos local. Ambos proliferam no centro de Lisboa, onde 

o turismo cresce mais acentuadamente do que em outras capitais europeias. 

A receita turística permite, por um lado, o desenvolvimento de projetos de 

reabilitação que contribuem para a revitalização dos centros históricos e, por 

outro, estas mudanças tem impacto no desenvolvimento dos produtos 

turísticos. Segundo o Plano Estratégico 2011-2014 da Associação de Turismo 

de Lisboa (ATL), a requalificação urbana de Lisboa aliada à melhoria da oferta 

turística e, consequentemente, da sua imagem no exterior, incentiva o 

aumento do número de turistas e, assim, estimula as iniciativas de 

investimento privado. Os projetos de requalificação urbana, em particular, 

ao melhorarem as condições de vida e de visita à cidade resultam numa 

maior propensão ao investimento nestas áreas. E.g., em Barcelona, 

converteu-se um antigo mercado em Centro Cultural (figura 3.1) e reabilitou-

se toda a sua envolvente. Já em Lisboa, a conversão de uma zona fabril 

abandonada em espaço criativo (figura 3.2) veio igualmente dinamizar a área 

envolvente, funcionando como novo polo de atração. Para além disso, o 

aumento da oferta de lazer e de negócios na cidade também estimula o 

investimento noutras atividades e infraestruturas urbanas (Deloitte, 2010).   

Figura 3.1 Centro Cultural del Born, Barcelona. Fonte: http://afasiaarchzine.com Figura 3.2 Lx Factory, Lisboa. 
Fonte: www.cm-lisboa.pt 
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Os centros históricos degradados são um polo de atração ao investimento 

privado, seja pela localização ou pelo baixo valor das propriedades, trazendo 

assim novos residentes. A reabilitação de edifícios daí resultante proporciona 

um melhoramento da massa construída das cidades, conferindo-lhe um 

poder estético mais atrativo e a maior presença de equipamentos e serviços 

que dinamizam a vivência na área, revitalizando os centros históricos 

degradados física e socialmente. Tal revitalização atrai, por sua vez, mais 

investimento privado. Toda esta dinamização encarece os núcleos mais 

antigos, que são então ocupados por novos residentes, com maior poder 

económico - gentrificação, e por turistas, que permitem uma maior 

rentabilização do arrendamento em relação ao arrendamento tradicional. 

Desta forma, o carácter residencial e tradicional das zonas históricas tem-se 

vindo a alterar profundamente, tornando-se mais turístico e mercantilizado.  

3.2.3. Gentrificação 

É oportuno refletir sobre o novo paradigma de ocupação dos centros 

urbanos, resultado em parte das crescentes movimentações turísticas e de 

novos tipos de negócio. De uma forma geral, a ocupação dos centros é já um 

processo conhecido e discutido junto da comunidade científica. Num 

contexto anglo-saxónico, durante as décadas de 1970/80, observadores 

europeus e norte-americanos apontavam para o crescente número de 

famílias jovens e com rendimentos médio/altos que se estabeleciam nos 

bairros históricos, implementando estratégias de reabilitação do edificado. 

Tal fenómeno ficou conhecido como gentrification. Este conceito foi utilizado 

pela primeira vez pela socióloga Ruth Glass, no seu estudo “London: Aspects 

of Change” (1964) onde, ao analisar as transformações imobiliárias da 

cidade, utilizou o termo para designar a mobilidade residencial das classes 

médias para os distritos mais populares (Zukin, 1987). Segundo a autora: 

“One by one, many of the working-class quarters of London have 

been invaded by the middle-classes – upper and lower. Shabby, 

modest mews and cottages – two rooms up and two down – 

have been taken over, when their leases have expired, and have 

become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, 

downgraded in an earlier or recent period – which were used as 

lodging houses or were otherwise in multiple occupation – have 

been upgraded once again... Once this process of 

“gentrification” starts in a district it goes on rapidly until all or 

most of the original working-class occupiers are displaced and 

the whole social character of the district is changed” (GLASS, 

1964: 18).  

A palavra original gentrification deriva de “gentry”. Estes eram proprietários 

rurais que, em geral, não tinham herdado um título nobiliárquico mas 

mantinham uma posição social relevante em função das suas propriedades 
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(Rodrigues, 2008). Era comum que este grupo de pessoas, com caraterísticas 

sociais e económicas particulares, procurassem os centros urbanos, muitas 

vezes abandonados ou ocupado por população operária ou de baixas classes 

sociais, levantando algumas questões politico-ideológicas. A generalização e 

diversificação deste processo, nas últimas décadas, tem levado a um maior 

interesse e a uma abordagem mais analítica (Rodrigues, 2008). 

A tradução do termo “gentrification” para outros idiomas não foi consensual. 

Por se tratar de um neologismo da língua inglesa, o termo foi usado apenas 

nos países anglófonos durante as duas primeiras décadas (Rodrigues, 2008). 

A conotação, ainda que metafórica, com a estrutura social nobiliárquica 

levou a alguns equívocos, como por exemplo a designação francesa de 

“embourgeoisement”, que remete erradamente para a relação com a 

burguesia e restringe o processo a uma questão social (Rodrigues, 1990). Em 

Portugal e no Brasil, o conceito usa-se, frequentemente, sem tradução ou 

recorre-se ao anglicismo “gentrificação”. Sendo que há autores que usam a 

expressão “enobrecimento urbano” ou ainda o aportuguesamento 

“nobilitação urbana” (tradução direta) (Rodrigues, 2008). No contexto desta 

dissertação, optou-se por utilizar tanto o anglicismo “gentrificação” como a 

tradução direta “nobilitação”, recomendada por Barata Salgueiro (2006).  

A nobilitação é uma metáfora que remete para o processo de requalificação, 

ou “upgrade”, social e urbanístico que está presente na “gentrification”, sem 

restringir o conceito a uma alteração de classe social ou simplesmente à 

reabilitação urbana. Este processo é, na verdade, muito mais profundo e 

complexo do que aquele que considera apenas estas duas últimas 

dimensões. Por fim, a nobilitação urbana tem-se vindo a revelar, atualmente, 

uma expressão clara de um amplo processo de reurbanização, uma nova fase 

do crescimento urbano, manifestando fatores de continuidade do 

desenvolvimento económico e urbano, mas também roturas, na sequência 

da reestruturação das economias e das cidades causada pela globalização 

(Rodrigues, 2008), da qual a atividade turística é parte ativa. 

Recentemente têm-se verificado processos de gentrificação em algumas 

cidades europeias, como é o caso de Budapeste. Segundo um estudo de 

Akçah e Korkut (2015), têm surgido nesta cidade alguns projetos de 

reabilitação e privatizações na sequência da transição para o capitalismo. As 

elites política e técnica têm adquirido papéis de modernizadores no processo 

de transformação de Budapeste com impacto negativo sobre as classes mais 

“fracas” (zíngaros, pobres e desempregados) que estão a ser retiradas das 

suas casas. A “limpeza” de alguns distritos interiores do lado Peste passa pela 

demolição e restruturação de bairros onde até então se encontravam grupos 

sociais com menor poder económico (Akçah e Korkut, 2015) (figura 3.3). Este 

tipo de intervenções tem vindo a alterar por completo o caráter histórico de 

bairros inteiros, pressupondo a ideia de nobilitação urbana nestas áreas.   

Figura 3.3 Construção de 
um novo edifício no 8º 
distrito de Budapeste, 2011. 
Fonte:  1.bp.blogspot.com 
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Se em alguns bairros desta parte da cidade se criaram autênticos “bairros de 

lata”, já noutros, criaram-se padrões de vida urbana com níveis prósperos 

(Ladanyi, 2008, citado por Gerőházi et al., 2015). Budapeste tem sofrido, nos 

últimos 25 anos, processos de gentrificação, resultado de uma estratégia 

urbana globalizada, normalmente sob a forma de projetos de reabilitação. 

Atualmente, estes projetos ocorrem de forma mais intensa em antigos 

distritos industriais e da classe trabalhadora e são liderados pelo novo regime 

democrático (Akçah e Korkut, 2015). De acordo com Jelinek (2011), alguns 

milhares de famílias pobres foram, nos últimos 20 anos, forçadas a deixar as 

suas casas em Budapeste e a mudarem-se para as aldeias (figura 3.4). Tal 

originou alguns protestos embora sem grandes repercussões políticas pois a 

maioria deles foram organizados por liberais da classe média, e parte dos 

ativistas pertenciam à extrema-direita húngara, em harmonia com as 

transformações urbanas e processos de gentrificação (Akçah e Korkut, 2015). 

Este exemplo de gentrificação em curso na capital húngara torna-se 

pertinente no contexto desta dissertação, consolidando a ideia de que estes 

processos são (e devem ser) essencialmente controlados pelas forças 

governamentais, no entanto, eles seguem também o rumo da globalização e 

das forças capitalistas, nem sempre salvaguardando os direitos equitativos 

dos cidadãos, nomeadamente dos mais vulneráveis. Tal como aconteceu em 

Budapeste, outras cidades têm vindo a sofrer impactos significativos com as 

transformações económicas e a globalização, vendo os seus tecidos urbano 

e social alterados. No entanto, os processos de gentrificação ocorrem mais 

subtilmente no contexto europeu ocidental.   

No contexto ibérico, e devido à crise económica instalada, os processos de 

reabilitação urbana dos centros são, geralmente, levados a cabo por 

iniciativa de entidades privadas, podendo estas contar com alguns incentivos 

estatais, resultando numa menor salvaguarda dos direitos dos cidadãos. Nos 

bairros centrais, o aparecimento de novos habitantes, economicamente mais 

fortes, tem vindo a pressionar e afastar os residentes mais antigos e 

vulneráveis. Em paralelo, o aumento de visitantes e a pressão para valorizar 

estes locais, juntamente com o aparecimento de novas e diferentes 

atividades turísticas tem intensificado o interesse pelas áreas históricas.   

Figura 3.4 Gentrificação em Ferencvaros, 9º distrito de Budapeste. 2006. Fotografia de 
Maìrton Czirfusz. Fonte: Akçah e Korkut (2015). 
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4. Barcelona: um destino turístico maduro 
O presente capítulo inicia-se com uma contextualização de Espanha no 

panorama do turismo mundial para, de seguida, se fazer uma aproximação 

ao destino amadurecido que é a cidade de Barcelona, onde se verificam 

alguns dos problemas presentes nas cidades mais visitadas do mundo. Deste 

modo, e após uma contextualização histórica e urbana da cidade, i.e., o que 

a levou a tornar-se um destino turístico apetecível, é importante perceber 

como o turismo se tem propagado em Barcelona e os problemas que o setor 

tem trazido à cidade e aos seus cidadãos. No final, apresentam-se algumas 

estratégias e políticas que já estão a ser implementadas e possíveis 

estratégias a implementar para atenuar os efeitos negativos do turismo na 

cidade. Estratégias estas que poderão vir a ser úteis quando se discutam 

problemas semelhantes que começam a surgir na cidade de Lisboa. 

 Espanha: o terceiro país mais visitado do mundo 
Como acontece em todo o mundo, o turismo também tem uma importância 

relevante no contexto económico europeu, sendo um motor de 

desenvolvimento económico e um impulsionador de outros setores da 

economia, motivo pelo qual se torna fundamental para as economias 

enfraquecidas, como é o caso de Espanha. As diversas alterações desde a 

Revolução Industrial anteriormente referidas marcaram o crescimento da 

atividade turística na Europa, atualmente o continente mais visitado do 

mundo. A península ibérica segue a tendência europeia, fazendo do turismo 

um setor transversal, com implicações em muitas outras atividades 

económicas (Nunes e Garcia, 2008). Este setor, enquanto atividade 

económica, é fortemente influenciado pelas alterações do Produto Interno 

Bruto (PIB) dos países que enviam turistas e influencia o PIB dos países 

recetores, uma vez que lhes trás consideráveis ganhos económicos. 

A crise financeira mundial que se iniciou a partir de 2008 repercutiu-se 

fortemente na Europa, nomeadamente nos países periféricos, 

nomeadamente Portugal e Espanha. Segundo os dados do Eurostat 

(Gabinete de Estatísticas da União Europeia), desde este ano que os valores 

do PIB, quer europeu quer dos países ibéricos, se encontraram 

consideravelmente negativos, revertendo esta tendência apenas a partir de 

2014. O setor turístico tem tido um papel preponderante no 

desenvolvimento económico destes dois países, assumindo cada vez mais 

um papel estrutural neste tipo de economias enfraquecidas pela 

instabilidade económica e política que se repercute um pouco por todo o 

mundo. 

Em Espanha, o boom turístico impulsionou, após 2008, a recuperação 

económica, através da injeção de milhões de euros no PIB do país. O setor 

turístico, e a economia em geral, recuperam assim lentamente da recessão 

com a elevada chegada de turistas estrangeiros. O PIB turístico cresceu até 
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aos 0,6% em 2013, representando 11% do PIB geral do país. Este crescimento 

contrasta com a queda para -1,3% no conjunto da economia espanhola 

(figura 4.1). A crescente procura turística verificada em Espanha, em 2013, 

ocorreu graças ao desvio de fluxos turísticos provocado pela instabilidade 

política no Egito e em outros destinos rivais do mediterrâneo, trazendo mais 

de 60 milhões turistas ao país, tendências que se mantêm atualmente pela 

instabilidade do pós-Primavera Árabe. 

 Barcelona: rumo ao reconhecimento internacional 
Barcelona assenta sobre um terreno que desce, ao longo de seis quilómetros, 

desde a Serra da Collserola, com mais de 500 metros de altura, até ao mar 

Mediterrâneo e está delimitada fisicamente pelos rios Bésos e Llobregat e 

ainda pela elevação de Montjuïc (figura 4.2). Internamente, a cidade divide-

se em três tipos de malha urbana. Em primeiro lugar, o seu núcleo medieval 

compacto, mantido entremuros até ao século XIX, conhecido como Ciutat 

Vella. Em segundo, a malha ortogonal, desenvolvida a partir desse núcleo 

sobre a antiga área militar, vazia, denominada de Eixample, ou alargamento, 

em português. E por último, a agregação à cidade das antigas aldeias, mais 

afastadas, que se transformaram em bairros de Barcelona (Casellas, 2009), 

como é o caso do bairro da Gràcia. 

A reconhecida notoriedade turística internacional da cidade de Barcelona 

não é apenas resultado do seu período Modernista ou das fortes 

transformações urbanas que foi sofrendo, mas sim de um conjunto de 

acontecimentos históricos que foram marcando e direcionando o seu 

desenvolvimento. A sua paisagem elegante é fruto de uma combinação entre 

o peculiar planeamento urbano e os diversos eventos sociais, económicos e 

políticos que foram acontecendo na cidade. As autoridades têm 

comercializado com sucesso a paisagem urbana de Barcelona, sobretudo 

depois da afirmação mundial promovida pelos Jogos Olímpicos de 1992, o 

que se refletiu num aumento gradual de visitantes (Casellas, 2009).  

Figura 4.1 Comparação do PIB turístico (ISTE) com o PIB geral de Espanha. 2001-2014. Fonte: 
Exceltur, INE (Espanha) e Consensus Forecasts. 
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A primeira tentativa para afirmar mundialmente Barcelona, e assim atrair 

visitantes, deu-se no final do século XIX, com o governo local de Rius i Taulet 

a pensar numa feira mundial em nome do ufanismo cívico e da promoção 

internacional da cidade (Hughes, 1992; Villar, 1996). Para albergar a Feira 

Internacional de 1888 foram necessárias novas infraestruturas e edifícios 

públicos que vieram estimular o investimento privado no setor imobiliário. A 

cidade entrou num desenvolvimento em grande escala, que se veio a repetir 

um século mais tarde aquando do desenvolvimento urbano que antecedeu 

as Olimpíadas (Woodward, 1992). Taulet previa que o novo posicionamento 

da cidade no mapa mundial trouxesse a confiança de investidores e 

reforçasse a elite política local (Hernández-Cardena, 1993), como veio de 

fato a acontecer. 

A Feira de 1888 veio marcar uma nova era política e urbana após o regime 

progressista do General Prim (1868-1872) e desenvolveu-se, tal como a Feira 

Internacional de 1929, no contexto do Movimento Moderno. Os líderes da 

cidade, num período de renascimento nacional, seguiam um processo de 

embelezamento urbano que pressupunha a construção de edifícios 

modernistas e a reabilitação e promoção de edifícios históricos (Ruiz et al., 

2007). A Exposição de 1888 contribuiu também para a eclosão da cidade 

como metrópole, recebendo 2,5 milhões de pessoas no Parque da Ciutadella 

(Fira de Barcelona, n.d.). A Ciutadella, atualmente o maior parque da cidade, 

foi mandada construir pelo rei Filipe V como fortaleza militar que mantinha 

o controlo da cidade e impedia o seu crescimento extramuros. Após o 

cativeiro em Barcelona, Felipe V instaurou o Decret de Nova Planta, em 1716, 

que abolia as instituições catalãs, bem como os privilégios da cidade 

(Enciclopèdia Catalana, n.d.), adquiridos antes da Guerra da Sucessão 

Espanhola (1701-1713). 

  

Figura 4.2 Cartograma de Barcelona. Fonte: http://www.101viajes.com  
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A proibição de construção extramuros aliado à crescente procura laboral, 

que fazia aumentar a população, tornaram a cidade intramuros (figura 4.3) 

cada vez mais densa e insalubre (Lowder, 1980). A população passou de 

37.000 habitantes, em 1717, para 189.000, em 1855 (Meyer, 1999), 

aumentando a pressão sobre o governo central para a demolição das 

muralhas. Tal foi conseguido, em 1854, com a autorização de Isabel II, 

abrindo uma nova era na história de Barcelona (Casellas, 2009). De entre as 

propostas para a expansão da cidade, o plano de Cerdà (figura 4.4) foi o mais 

visionário, propondo uma quadrícula interpretada como uma revolucionária 

versão da cidade-jardim. A mega construção contou com a força motriz da 

burguesia industrial que acabou por introduzir alterações ao plano, como o 

aumento da densidade de construção (Creíxell e Parés, 1972). 

Em 1929, teve lugar a segunda Feira Internacional, em Montjuïc, marcada 

como um evento espanhol, e não catalão (Fernández-Armesto, 1991; Ferrer, 

1990). Com a Segunda República (1931) a Catalunha viria a recuperar o seu 

idioma e a autonomia institucional. No entanto, a cidade seria penalizada 

nessa década pela Guerra Civil (1936-1939) e pelo Regime Franquista, cujas 

políticas resultaram num desastre económico (Barciela, 2014). Mais tarde, 

foi durante o governo de Porcioles (1957 e 1973) que a infraestrutura urbana 

mais se degradou, favorecendo investidores privados e o próprio governante 

(Fabre e Huertas, 2000). Ainda que atravessando períodos sociais e políticos 

conturbados e violentos, chegaram até aos dias de hoje obras arquitetónicas 

notáveis, sobretudo do estilo (neo)gótico, como a Catedral (figura 4.5). 

Contudo, o estilo arquitetónico mais rico (e visitado) é o Modernismo 

Catalão, com o seu expoente máximo nas obras de Gaudi (Sagrada Família, 

Casa Milá ou La Pedrera), de Montaner (Palau de la Musica Catalana ou 

Hospital de San Pau) e de Cadafalch (Palácio Macaya) (Sala, 2008).  

Figura 4.3 Planta de Barcelona no final da idade média, com os limites das três muralhas. 
Fonte: http://www.barrabesmil.net/ 
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Durante o século XX, para além dos edifícios Modernistas, outras obras de 

arquitetura e urbanismo tiveram especial desenvolvimento na preparação 

para a Feira de 1929, e.g., a Plaça de Espanya, o Pabellón de Barcelona (de 

Mies Van der Rohe), ou a Fundação Juan Miró (do arquiteto catalão Josep 

Lluís Sert) (Ealham, 2002). Já na preparação das Olimpíadas de 1992, 

(re)urbanizou-se toda a área de Poblenou (no extremo nascente da diagonal), 

e construíram-se infraestruturas em Montjuïc, como o Palau (desportivo) 

Sant Jordi, do arquiteto japonês Arata Isozaki, a antena de telecomunicações 

de Santiago Calatrava, ou a Torre de televisão de Collserola, em Tibidabo, do 

arquiteto Norman Foster (Nel·lo, 2010). 

Para além do esforço de restruturação urbana das Olimpíadas, onde se viu 

mais amplamente resolvido o problema das barracas na cidade (Nel·lo, 

2010), Barcelona contou, mais tarde, com a construção de alguns edifícios 

contemporâneos de grandes nomes da arquitetura internacional. Entre eles, 

a torre Agbar (figura 4.5), um dos principais símbolos da cidade, de Jean 

Nouvel, o Museu d’Art Contemporàni de Barcelona (figura 4.6), de Richard 

Meier, ou o Edifício Fórum, dos Herzog&Meuron, construído para o Fórum 

Culturas, em 2004 e, junto a este, a Torre Diagonal ZeroZero (2011). Destaca-

se ainda o hotel Porta Fira de Toyo Ito, construído para a Fira Eupora, em 

2010, e duas obras de Siza Vieira, o Centro de Controlo Metereológico e o 

Complexo Desportivo de Cornellà de Llobregat (Miralles e Sierra, 2014).  

Torres Mapfre Torre Agbar Catedral de Barcelona Parque da Ciutadella 

Figura 4.4 Plano de Extensão de Barcelona de Cerdà, 1859. Fonte: http://densityatlas.org  

Figura 4.5 Vista para a Catedral de Barcelona e terraços da Ciutat Vella. Em segundo plano, a 
Torre Agbar, o parque da Ciutadella e as Torres Mapfre. 
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Recentemente, Barcelona tem-se destacado internacionalmente por ser uma 

cidade diferente e de vanguarda. Esta é vista como uma Smart City pioneira, 

tornando-se uma referência para outras cidades a diversos níveis. Através da 

inovação tecnológica a “Cidade Inteligente” procura rentabilizar a sua 

eficiência e sustentabilidade ambiental e económica, melhorando a vida dos 

seus utilizadores. Por outro lado, Barcelona tem aproveitado a notoriedade 

do futebol, desporto no qual a se destaca particularmente e que faz do 

museu do Futebol Clube de Barcelona (FCB) o mais visitado da Catalunha, e 

o que mais receita gera. Na temporada 2013/14, o FCB foi o principal motivo 

de visita para 6% dos turistas, contribuindo com 759 milhões de euros (1,2%) 

para o PIB da cidade (Deloitte, 2015). Além disso, a erupção da fotografia 

digital e das redes sociais tem sido determinante para informar e promover 

o produto turístico Barcelona junto dos visitantes (Donaire e Galí, 2011). 

Mais do que a riqueza histórica e cultural construída ao longo dos séculos, 

Barcelona foi assistindo a transformações urbanas inéditas, pela 

grandiosidade dos eventos mundiais que acolheu e para dar resposta aos 

sucessivos aumentos demográficos, provocados pelo desenvolvimento 

industrial. Em 1970, foi alcançado um valor histórico de 1.745.142 

habitantes, mais 61 por cento que em 1940 (INE, Espanha). As ondas 

migratórias provinham, durante o século XX, sobretudo de zonas de Espanha 

menos industrializadas (Casellas, 2009). Já nos últimos anos, os imigrantes 

são de todo o mundo (Marrocos, Itália, China, Roménia, Paquistão, França, 

Equador, etc.) (Idescat, 2015), tornando a cidade cada vez mais multicultural. 

Barcelona foi assistindo a um enriquecimento arquitetónico contínuo, sendo 

que manteve a capacidade de se regenerar após momentos conturbados. O 

seu atual espólio arquitetónico funciona como íman de atração turística. 

Em suma, entende-se que a imagem de uma cidade vanguardista, com fortes 

caraterísticas urbanas e um intenso apelo turístico, são resultado de uma 

evolução longa e complexa que vai muito além do período modernista ou das 

recentes transformações. Após séculos de crescimento denso e desordenado 

intramuros, e de tumultuosos períodos políticos, a cidade respirou com a 

vanguardista expansão de Cerdà (Creíxell e Parés, 1972). Os megaeventos 

marcaram profundamente a sua paisagem urbana com a construção de 

edifícios e infraestruturas. Apesar da relação pouco consensual com o 

governo central, a cidade e a sua elite acabaram por sair privilegiadas, 

deixando marcas notáveis (Casellas, 2009), e.g., o industrial Güell, patrono 

de Gaudí (figura 4.7). Em adição, foram os últimos 25 anos que marcaram a 

viragem da cidade com turismo para cidade turística (Palomeque, 2015). 

 Relevância do Turismo  
O incremento do turismo em Barcelona, assim como na Europa em geral, 

prende-se com o aumento do número de viagens em todo o mundo. Tal 

aumento deve-se, por sua vez, aos novos paradigmas socioeconómicos, seja 

Figura 4.7 Vista do Park 
Güell, projetado por 
Antoni Gaudí. Fonte: 
http://dailycappuccino.nl 

Figura 4.6 Museu d'Art 
Contemporàni de 
Barcelona. 1995. Fonte: 
www.lonelyplanet.com 
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pelo maior poder económico (dos países que enviam turistas), seja pelo 

aumento da facilidade em viajar, provocado pela efervescência dos 

transportes low-cost, ou ainda pelo aparecimento de novos estilos de 

viagem, como as estadias curtas em centros urbanos, conhecidas como city-

breaks. De fato, o interesse por Barcelona tem crescido ao longo dos últimos 

anos, seguindo as tendências mundiais de crescimento turístico mas também 

o estímulo provocado pelas peculiaridades desta cidade.   

Na perspetiva do urbanista José Acebillo, foi com o Plano de Hotéis de 1988, 

que o Município lançou as bases para uma futura indústria turística (Degen e 

García, 2012). Na perspetiva de Duran (2005), Barcelona era uma mostra 

harmoniosa de arquitetura, cultura, clima e história que foi exaltada com a 

realização das Olimpíadas de 1992. Este evento não só despertou as 

múltiplas dimensões que compunham a personalidade de Barcelona, como 

serviu para modernizá-la. As Olimpíadas impulsionaram a cidade para a 

liderança em muitos aspetos. A promoção do produto turístico através de 

programas de desenvolvimento urbano e do património cultural e 

arquitetónico, combinado com a cooperação interinstitucional, levaram 

progressivamente Barcelona ao auge do sector turístico (Duran, 2005). 

De fato, após 1992, Barcelona tem-se vindo a transformar num destino 

turístico de primeira ordem a nível internacional. O Turisme de Barcelona, 

entidade chave nas estratégias do fomento do turismo, considera a cidade 

bem-sucedida no que diz respeito ao setor, tendo um amplo reconhecimento 

e valorização internacional e sendo desejada por muitas e vários tipos de 

audiências (Palomeque, 2015). O apelo de Barcelona prende-se com a 

multiplicidade de elementos que incrementam a gama dos segmentos de 

procura da cidade. Destaca-se a qualidade e estilo de vida, a oferta cultural 

e de lazer, o legado arquitetónico, a oferta hoteleira, comercial e de 

restauração, e as múltiplas instalações para feiras, congressos e convenções 

que, aliadas a uma imagem de criatividade, cosmopolitismo e inovação 

atraem turistas mas também novos residentes (Turisme de Barcelona, 2015). 

Esta entidade, não só valoriza o turismo como um meio de obter receitas, 

mas também como uma atividade que promove o progresso social e cultural 

bem como o desenvolvimento urbano (Turisme de Barcelona, 2015). As 

cidades ocidentais têm vindo a investir no setor turístico no sentido de 

promover o desenvolvimento económico e dar um estímulo para a 

revitalização urbana. O (re)investimento quer no setor quer na cidade é 

proporcionado pelas receitas geradas pelos visitantes. Segundo um estudo 

da Global Destination Cities Index elaborado pela MasterCard, Barcelona 

manteve-se, em 2015, como a terceira cidade europeia onde os turistas mais 

gastaram, precedida apenas por Londres e Paris. Além disso, Barcelona é a 

6ª cidade com mais chegadas turísticas de todo o mundo e a 12ª em volume 

de viajantes (Eisen, 2015, junho 3), permitindo-lhe avultadas receitas.  
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Tem-se verificado, nos últimos anos, um investimento contínuo nas 

infraestruturas urbanas, nomeadamente nos transportes, sendo os mais 

relevantes o aeroporto, o terminal de cruzeiros, a linha de alta velocidade e 

o metro (atualmente já conectado ao aeroporto). Tendo em conta que a 

maioria dos visitantes chegam à cidade por meio aéreo (figura 4.8), o 

aeroporto tem vindo a tornar-se uma das principais infraestruturas da cidade 

(Gelpi et al., 2013). Fundado como base militar, em 1916, este aeroporto 

estabeleceu os primeiros voos comerciais em 1927. A chegada das 

companhias low-cost começou-se a popularizar nos anos 90, com a Ryanair 

e a Easyjet, que atualmente dominam este aeroporto em conjunto com a 

anfitriã Vueling, também de baixo custo e que transporta cerca de 40% dos 

passageiros de e para mais de 120 destinos. Em 2015, o aeroporto d’El Prat 

atingiu um volume de 100 companhias aéreas; 39,7 milhões de passageiros; 

200 destinos; e 19.000 funcionários (Aena, 2016). 

Para além de um aumento no número de turistas tem-se diversificado 

também o tipo de visitantes e os motivos pelos quais visitam a cidade. 

Segundo os valores divulgados pelo Turisme de Barcelona (2015), dos turistas 

alojados em hotéis da cidade em 2014, 52,5% vinham em lazer, enquanto 

39,6% visitavam a cidade em trabalho (os restantes 7,9% apresentavam 

outros motivos). As principais razões para fazer férias em Barcelona passam 

pelo bom clima, proximidade entre praia e montanha, riqueza arquitetónica 

e gastronómica, além da conhecida diversidade cultural, que tem sido 

impulsionada precisamente pelos visitantes da cidade. Segundo os críticos, a 

oferta cultural está a tornar-se "turisticodependente" como se percebe pelo 

número de bilhetes vendidos a estrangeiros (cerca de dois terços). Os 

espetáculos normalmente destinados a autóctones (cinema, teatro, ópera, 

etc.) estão a reagir à crise económica através da criação de estratégias para 

captar turistas e público com maior poder aquisitivo (Prat e Cànoves, 2012). 

Outro atrativo da cidade prende-se com o turismo de negócios, igualmente 

em crescimento devido a uma estratégia contínua de investimento e 

promoção. Em geral, existe uma preocupação em combater a sazonalidade 

turística, tentando-se por isso promover estadias curtas, aplicáveis a fins-de-

semana ou outros períodos não laborais, bem como estimular o turismo de 

Figura 4.8 Passageiros à espera do check-in no aeroporto d'El Prat, 2015. Fonte: 
http://www.02b.com 



35 

   

negócios, que pode estar presente todo o ano. Este investimento vem já 

desde o período pós-Olímpico, quando se falava do turismo como uma 

estratégia para o desenvolvimento, valorizando o seu caráter terciário e a 

mistura entre um cenário de relações de lazer e negócio (Palomeque, 1995). 

Atualmente, a maior parte do turismo de negócios é promovido pela Fira de 

Barcelona que recebeu, em 2015, 68 feiras, as quais resultaram em 148 

milhões de euros para a cidade. Maior parte dos eventos estão relacionados 

com medicina ou tecnologia, como é o caso da mobile world congress, que 

recebeu 93 000 participantes, em 2015, e 101 000 participantes em 2016 

(Fira de Barcelona, 2016).  

O crescente número de turistas, quer de negócios quer de ócio, vão 

preenchendo a oferta hoteleira da cidade, que se encontra igualmente em 

expansão. Não só têm aumentado o número de quartos de hotel na cidade 

como tem subido o valor médio cobrado por noite (Average daily rate - ADR). 

O aumento do valor cobrado reflete-se por sua vez na rentabilidade de cada 

quarto (Revenue per Available Room - RevPar). Em Barcelona, ambos os 

indicadores apresentam valores crescentes (figura 4.9), onde tanto o ADR 

como a RevPar crescem, mantendo-se a previsão de crescimento nos 

próximos anos, tal como em outras das cidades europeias (nomeadamente, 

Dublin, Madrid, Lisboa, Porto e Moscovo). É de referir que a ocupação 

hoteleira tem um crescimento menos acentuado do que o número de 

visitantes uma vez que o número de hotéis na cidade está também a 

aumentar, possibilitando assim um aumento do emprego no setor. Este 

crescimento refletiu-se em mais 5,3% postos de trabalho, de 2014 para 2015.  

 OCUPAÇÃO ADR (€) REVPAR (€) 

2014 73 % 118 86 

2015 75 % 125 94 

2016 (PREVISÕES) 75 % 129 97 

2017 (PREVISÕES) 76 % 135 103 

No que diz respeito à origem dos visitantes da cidade, estes provêm 

principalmente de Espanha, seguido de outros países europeus e Estados 

Unidos (figura 4.10). Excetuando a ligeira descida de França, todos 

apresentaram um crescimento do número de visitantes entre 2014 e 2015. 

Como já tinha sido analisado no segundo capítulo, o fluxo de turistas entre 

dois locais está relacionado com a distância entre os locais e pela capacidade 

económica do local que envia os turistas. Por isso, é natural que sejam países 

europeus a enviar turistas para uma cidade europeia, bem como é natural 

que muitos dos turistas em Barcelona, e na europa em geral, sejam oriundos 

dos Estados Unidos da América, país com o maior PIB a nível mundial.  

Figura 4.9 Estatística anual de hotéis em Barcelona. Fonte: STR (Smith Travel Research) Global 
2016. 
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Apesar de se manter alguma coerência ao longo dos anos em relação à 

proveniência dos maiores fluxos de turistas, tem-se verificado também a sua 

diversificação pelos motivos já referidos no capítulo dois (maior rendimento 

disponível por família, maior facilidade em viajar, etc.). Além disso, regista-

se uma maior gama de idades entre os visitantes, diferentes motivos pelos 

quais visitam a cidade, bem como diferentes preferências de alojamento. 

Barcelona encontra-se precisamente a digerir essa diversidade de escolhas, 

nomeadamente no que diz respeito ao alojamento, isto numa altura em que 

os apartamentos turísticos se encontram em plena expansão. Por isso, torna-

se difícil saber exatamente o crescimento real de visitantes na cidade, que 

até agora era essencialmente estudado através da ocupação hoteleira. 

2014 2015 

POSIÇÃO País Visitantes Posição País Visitantes 

1 Espanha 1 620 000 1 Espanha 1 690 000 

4 E.U.A. 654 000 2 E.U.A. 724 000 

3 R. Unido 677 000 3 R. Unido 719 000 

2 França 680 000 4 França 675 000 

6 Itália 485 000 5 Itália 540 000 

5 Alemanha 486 000 6 Alemanha 499 000 

Segundo os números oficiais, que não correspondem exatamente aos 

números reais, houve 17 milhões de dormidas em hotéis, em 2014, +3,7% 

que no ano anterior; enquanto 8,5 milhões de visitantes ficaram alojados em 

apartamentos turísticos, ou seja +55,9% que no ano anterior (Idescat, 2015). 

Apesar de os dados serem incertos devido ao elevado número de 

apartamentos turísticos ilegais na cidade, é possível ter uma ideia da 

expansão deste tipo de negócios através dos portais de aluguer online, como 

é o caso da Airbnb. Só neste portal, o número de turistas que usaram o 

website para reservar alojamento quadruplicou em dois anos, passando de 

227 000, em 2013, para 900 000, em 2015, tendo um impacto económico na 

cidade de 740 milhões de euros (Airbnb, 2016, março 26). Tal evolução levou 

o Ayuntamiento (município) de Barcelona a decretar uma moratória, em 

2015, para bloquear o licenciamento novos apartamentos turísticos.  

Casellas (2009), no seu estudo Barcelona’s Urban Landscape: The Historical 

Making of a Tourist Product já previa que um período conturbado se 

aproximava quando concluiu que: 

“Despite the image of a fashionable and urban avant-garde city 

that conquers the attention of urban specialists and tourists, 

Barcelona has historically been a contested and contradictory 

urban environment, a city that ultimately got lucky when things 

Figura 4.10 Procedência dos turistas (alojados em hotéis) em Barcelona. Fonte: Turisme de 
Barcelona. 
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looked bad and may run into trouble when good winds seem to 

be blowing.” (Casellas, 2009: 829). 

 Implicações na cidade 

4.4.1. A cidadania 

O crescimento da procura (e da oferta) turística tem sido acompanhado de 

um crescente mal-estar nas comunidades recetoras devido às profundas 

transformações económicas, sociais e urbanas em curso (Rubio, 2009). Para 

o Turisme de Barcelona (2015), as críticas ao setor são sobretudo no sentido 

de alertar para a correta gestão dos seus impactos. Num estudo que o 

Ayuntamiento de Barcelona realiza todos os anos, o turismo só começou a 

aparecer como um dos principais problemas da cidade após 2006, com 0,5% 

dos barcelonenses a destacá-lo. Este valor foi subindo oscilantemente nos 

anos seguintes e só a partir de 2014, é que a cidadania se demonstrou mais 

ciente das implicações do setor, considerando-o cada vez mais nefasto 

(figura 4.12). Enquanto em 2014, o setor representava para a população o 

sétimo problema da cidade, em 2015, essa perceção fê-lo subir até ao quarto 

lugar (figura 4.11). Além disso, o setor foi o principal problema referido em 5 

dos 39 bairros, chegando a um valor de 15,4% na Ciutat Vella.  

Em 2014, um jornal local abriu um debate junto da comunidade sobre o 

modelo turístico em vigor e as consequências da massificação do turismo na 

cidade, enumerando alguns dos principais problemas: 

"Preciado balón de oxígeno ante el azote de la crisis económica, 

la transformación de Barcelona en destino turístico de 

masas está teniendo sin embargo otras consecuencias menos 

deseadas en la vida de los ciudadanos: la incomodidad de la 

convivencia con los pisos turísticos, la pérdida de espacio 

público, la uniformización de la oferta comercial y de ocio o la 

expulsión de los barceloneses en determinadas áreas (…)." (El 

Periódico, citado por Canalis, 2014, agosto 22).  
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Figura 4.11 Problemas mais graves da 
cidade, segundo os cidadãos. 2016. Fonte: 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Figura 4.12 Perceção do turismo como 
problema grave. Fonte: Ayuntamiento de 
Barcelona. 
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Num documentário sobre a massificação turística em Barcelona, Eduardo 

Chibás1 (2014) mostra as transformações significativas de alguns pontos-

chave da cidade, bem como a opinião de autóctones e estudiosos. Em geral, 

os residentes advertem para as mudanças no seu quotidiano, o êxodo 

forçado para bairros mais tranquilos, o encarecimento dos imóveis, a 

alteração do tipo de comércio, o tráfego intenso, o ruído e ainda o negócio 

dos apartamentos turísticos ilegais. Embora o documentário não apresente 

o ponto de vista do setor turístico, a intenção do autor era precisamente dar 

voz aos moradores, pois é o lado do turismo que normalmente não se vê, 

bem como fomentar o debate do turismo responsável em Barcelona (Chibás, 

2014). 

De fato, os residentes que participam no documentário não se manifestam 

abertamente contra o turismo, o que reclamam é um modelo diferente, que 

não seja baseado no monocultivo da atividade. Já o Turisme de Barcelona, 

enquanto entidade promotora do setor, tem uma posição diferente no que 

diz respeito à perceção dos cidadãos: 

“Aparte de hacer evidente la necesidad de gestionar y ordenar 

la actividad turística, la falta de conciliación entre ciudadanía y 

turismo se explica también, en cierto modo, por un 

desconocimiento de sus efectos positivos. Se constata la 

existencia de opiniones bipolarizadas entre el elogio y la crítica.” 

(Turisme de Barcelona, 2015). 

É questionável se os cidadãos não têm conhecimento dos benefícios que o 

setor trás à cidade. Como já mencionado, é conhecido que o turismo trás 

benefícios à cidade, sobretudo económicos. Por esse mesmo motivo, os 

residentes de Barcelona não estão, em geral, contra o turismo, apenas não 

estão de acordo com a forma como se tem gerido o setor bem como os seus 

efeitos na cidade (Rubio, 2009). Para alguns residentes, o êxito turístico de 

Barcelona tem-se virado contra a própria cidade e esta está a tornar-se num 

destino low-cost, que se visita para consumir álcool (por exemplo nas party 

boat) e drogas leves legais (como acontece nos inúmeros clubes de 

fumadores de canábis existentes), trazendo má reputação à cidade e desse 

modo afastando os segmentos turísticos mais rentáveis (Chibás, 2014). 

4.4.2. O espaço físico  

Os efeitos nocivos do turismo em Barcelona são amplamente conhecidos. A 

cidade recebeu cerca de 8,3 milhões de visitantes em 2015, ou seja, quase 

23 mil visitantes por dia e a sua população é de 1,6 milhões de habitantes. O 

                                                                    

1 Eduardo Chibás é formado em História de Arte e Produção Audiovisual. Como cidadão de 
Barcelona, embora de nacionalidade venezuelana, realizou um documentário onde alerta para 
as consequências do turismo na cidade e nos seus habitantes. 
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que significa que em cada quilómetro quadrado (de um total de 102 𝐾𝑚2), 

por dia, existem cerca de 223 turistas para 15 700 habitantes, o que é quase 

insignificante. Com isto se entende que a quantidade de turistas na cidade 

pode de fato não ser, proporcionalmente, muito elevada, mas observando a 

mesma relação no centro histórico a conclusão já não é exatamente a 

mesma. Um dos principais problemas do turismo em Barcelona é a extrema 

concentração da atividade turística em apenas alguns pontos da cidade, 

nomeadamente no centro histórico e junto a pontos de interesse mais 

relevantes, como a Sagrada Família ou o Park Güell (figura 4.13). 

Em Barcelona as principais atrações turísticas (a Rambla, a Catedral, a 

Boquería, o MACBA ou o Museu Picasso) concentram-se na Ciutat Vella e as 

principais peças do Modernismo concentram-se no eixo do Passeig de 

Gràcia. A concentração excessiva de visitantes numa pequena área provoca 

múltiplos constrangimentos, seja eles ao nível da mobilidade (de pessoas e 

veículos), ruído, etc. Por exemplo, na Rambla, simplesmente caminhar pode 

tornar-se difícil, já encontrar estacionamento automóvel é praticamente 

impossível. Desde o século XIX e até aos Jogos Olímpicos, a Rambla, ainda 

que não fosse perfeita, era considerada pelos barcelonenses como um lugar 

tranquilo e agradável para passeios e confluência social (figura 4.14) (Chibás, 

2014). Atualmente (figura 4.15), todo o comércio tradicional se transformou 

em negócios turísticos e a tranquilidade de outros tempos converteu-se 

numa pressão excessiva sobre o espaço público, com intenso tráfego, 

sujidade e ruído intenso a todas as horas, perturbando toda a zona. A Rambla 

é um dos exemplos de pressão turística mas este problema estende-se aos 

outros lugares intensamente visitados (figura 4.13).   

1 | BASILICA DA SAGRADA FAMÍLIA  

2 | PARK GÜELL 

3 | CENTRO CULTURAL EL BORN 

4 | AQUARIO DE BARCELONA 

5 | MUSEU FC BARCELONA 
NÚMERO DE VISITANTES DOS 
5 LOCAIS MAIS VISITADOS: 
 
1 | BASILICA DA SAGRADA 
FAMILIA 
3 260 880 
 
2 | PARK GÜELL 
2 598 732 
 
3| CENTRO CULTURAL EL 
BORN 
1 894 400 
 
4 | AQUARIO DE BARCELONA 
1 590 420 
 
5 | MUSEU FC BARCELONA 
1 530 484 

Figura 4.13 Atrações turísticas mais visitadas. 2015. Fonte: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Em geral, a forte pressão sobre uma área pequena implica o aumento da 

procura para uma oferta reduzida, o que se reflete no crescente aumento do 

preço do solo. Os potenciais benefícios turísticos sobrepõem-se às 

necessidades comerciais e residenciais e neste caso os residentes são os mais 

afetados (Vera et al., 2013). Para além do encarecimento do solo, há todo 

um conjunto de motivações que levam as pessoas a retirarem-se dos bairros 

tradicionais, seja pela modificação do tipo de comércio (que deixa de ser 

diversificado e tradicional para ser direcionado exclusivamente ao turismo), 

ou pela intensificação da vida urbana (ruído, sujidade ou insegurança). Com 

estas alterações, que se têm vindo a intensificar, os habitantes dos lugares 

mais visitados são “convidados” a procurar a tranquilidade em bairros mais 

periféricos (Chibás, 2014), surgindo portanto uma ideia de gentrificação. 

Além disso, muitos bairros têm sido pressionados com o galopante número 

de alojamentos turísticos bem como da sua capacidade (figura 16).  

BAIRRO 2004 2008 2013 
 Establ. Camas Establ. Camas Establ. Camas 

1. Ciutat Vella  184 12.406 187 14.746 213 20.114 

2.Eixample  112 9.132 149 13.937 212 17.982 

3.Sants-Montjuïc  29 4.965 34 5.686 42 7.161 

…       
Total 417 38.583 480 52.360 603 69.128 

4.4.3. A economia 

A mudança na oferta comercial (figura 4.17), que tenta sobretudo responder 

ao apelo turístico em determinadas áreas, implica também a perda de 

complexidade urbana, a principal caraterística da cidade mediterrânea. As 

cidades funcionam pois são uma mistura de usos muito diversos (industria, 

residência, comércio, serviços, lazer, etc.) que organizam uma tensão 

construtiva. Se a cidade, ou parte dela, perde esta complexidade o equilíbrio 

urbano e a perceção dos cidadãos também se alteram. Barcelona está a criar 

bairros onde apenas uma atividade marca o espaço urbano (Rubio, 2009), 

havendo um monocultivo turístico. Os sistemas complexos são de extrema 

importância, em particular quando se fala de cidade. O todo é mais do que a 

soma das partes e quanto maior a diversidade de elementos melhor a cidade 

Figura 4.15 Vista para a Rambla desde a 
Praça da Catalunha. 2015. Fonte: Diversita. 

Figura 4.14 Vista da Rambla e do Banco de 
Barcelona. Fonte: Arxiu Andreu Valldeperas. 

Figura 4.16 Evolução dos estabelecimentos hoteleiros por bairros. 2004-2013. Fonte: 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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vai funcionar. Numa cidade complexa, quando um elemento se altera, os 

outros podem reorganizar-se, sendo o impacto no conjunto menos 

significativo do que seria numa cidade menos complexa (Valera, 1996). Por 

outro lado, esta perda de complexidade (a massificação turística e a 

especialização do comércio) acabam por banalizar alguns símbolos 

identitários da cidade (Rubio, 2009). 

De uma forma geral, o setor turístico tem um peso marcante na economia 

de Barcelona (cerca de 10% do seu PIB). No entanto, a cidade continua a ser 

globalmente diversificada e dispõe de múltiplos setores, não se aproximando 

ainda assim de destinos quase exclusivamente dedicados ao turismo, onde 

este setor pode representar mais de 20% do PIB (Palomeque, 2015). Para 

este autor, Barcelona é menos vulnerável a oscilações no mercado turístico 

do que outras cidades mais especializadas no setor. Tal deve-se ao seu “perfil 

de ciudad global, con diversas funciones estructurales, y (…) al hecho de que 

en Barcelona conviven diversos turismos, diversos productos específicos” 

(Palomeque, 2015:504). Ainda assim, entende-se que se as políticas 

aplicadas continuarem a ser no sentido de permitir a receção descontrolada 

de novos visitantes, sobretudo nas zonas já saturadas, os problemas 

existentes ampliar-se-ão. A pressão turística têm levado a cidade a 

aproximar-se dos seus limites e está-se a criar uma distopia urbana e um 

espaço asfixiante para quem dele quer usufruir. Relativamente ao que tem 

vindo a acontecer em Barcelona, Santiago Tejedor (Codiretor do Mestrado 

em Jornalismo de Viagens da Universidade Autónoma de Barcelona), crê que: 

“Estamos potenciando/reproduciendo itinerarios, hábitos y 

actividades turísticas muy reiterativas/alejadas de la esencia de 

la ciudad, que están cambiando el concepto de esta ciudad.” 

(Chibás, 2014). 

4.4.4. Barceloneta: testemunho de um bairro piscatório 

Este fenómeno está a acontecer sobretudo no centro histórico (Ciutat Vella) 

mas também afeta outros nodos turísticos como o Parc Güell, a Sagrada 

Família ou o antigo bairro piscatório de Barceloneta. Este último, construído 

no século XVIII numa área marítima extramuros, é um bom exemplo dos 

Figura 4.17 Loja de Souvenirs na Rambla. Fonte: Abc Catalunya. 



42 

   

problemas que o turismo está, de uma forma geral, a trazer a Barcelona. 

Barceloneta é um lugar amplamente procurado, quer pelo seu caráter 

peculiar de bairro tradicional quer pela proximidade da praia e zonas de 

diversão noturna. Esta procura afeta o seu espaço público, maioritariamente 

preenchido por jovens turistas (que fazem ecoar o ruído e trazem um 

sentimento de insegurança), bem como o comércio e serviços locais, que se 

direcionam cada vez mais para a atividade turística, deixando os habitantes 

sem o comércio/serviços que necessitam no seu quotidiano.  

Barceloneta dispõe de uma localização urbana e territorial privilegiada e, por 

isso, é desde a união do bairro à cidade, um alvo apetecível para o mercado 

imobiliário, à qual se junta a especulação acelerada do mercado turístico. A 

quantidade de apartamentos turísticos no bairro ultrapassa já os 20%, sendo 

a maioria ilegais. Os residentes têm vivido um conflito aceso contra este tipo 

de negócio, que se tem multiplicado com a proliferação deste novo 

paradigma de alojamento. A dupla pressão imobiliária tende a forçar a 

transformação da identidade tradicional do bairro, expulsando a população 

autóctone com o aumento do custo das casas mas também do custo de vida 

em geral, e ainda com o desaparecimento do comércio e serviços 

tradicionais. As atividades atuais afastam-se cada vez mais das espectativas 

e possibilidades dos residentes locais, que não podem encontrar uma 

alternativa num mercado imobiliário como o de Barcelona (Vilanova, 2015). 

A figura 4.18 mostra o tendencial crescimento do preço da habitação na 

cidade desde 2013, após um período de queda provocado pela crise de 2008. 

Os moradores do bairro ressentem-se com os negócios especulativos que, 

embora já fizessem parte da história política de Barcelona, agora se agravam 

com o aumento da procura por parte de pessoas com maior poder 

económico. As circunstâncias de Barceloneta têm ativado a dualidade entre 

os que têm mais força económica face aos que menos têm, ainda que estes, 

os antigos residentes, sejam os verdadeiros protagonistas da cidade 

(Vilanova, 2015). Controversamente, a presença de demasiados “estranhos” 

no bairro faz dele menos tradicional e peculiar. Nas varandas dos edifícios, 

os moradores ostentam, com orgulho, as bandeiras do Districto de 

Barceloneta, ladeadas por um painel que informa que este é um edifício “sem 

Figura 4.19 Edifício no 
bairro de Barceloneta com 
painel que evidencia o 
conflito com os 
apartamentos turísticos 
ilegais. 2015. 

Figura 4.18 Evolução do preço (em Euros) por metro quadrado da habitação em Barcelona. 
Fonte: Idealista. 
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apartamentos turísticos” (“Cap pis turistic”) (figura 4.19), com os quais os 

residentes não desejam partilhar os seus espaços de vivência comuns. Existe 

ainda um apelo à preservação dos valores culturais do bairro e da população 

tradicional, como é visível na figura 4.20 onde, numa mensagem dirigida aos 

turistas, se adverte para o problema da expulsão da população autóctone. 

Barceloneta é apenas um exemplo de um problema mais abrangente que 

acontece em toda a cidade. Os cidadãos sentem-se esmagados pelos avanços 

do setor, sofrendo transformações profundas no seu quotidiano, património 

e cultura, mobilidade, espaço público e equipamentos e serviços, alterações 

no comércio ou ainda da convivência indesejada com os alojamentos 

turísticos (Vilanova, 2015). Nos últimos anos, o Ayuntamiento tem vindo a 

promover o desenvolvimento de todos os tipos de turismo urbano ao mesmo 

tempo (turismo de negócios, de alto poder aquisitivo, cultural, de lazer, de 

cruzeiros, de sol e praia ou noturno e de diversão), tentando equilibrar a 

cidade num contexto de crise financeira. No entanto, o crescente mal-estar 

e indignação da população (figura 4.21) abrem o debate sobre as políticas 

urbanas atuais e futuras a implementar em Barcelona. 

 O futuro: estratégias e políticas a seguir 
Perante os problemas evidentes que Barcelona atravessa com o incremento 

turístico começam a tomar lugar algumas reflexões sobre que medidas tomar 

e que caminhos seguir no plano estratégico da cidade. O novo governo, em 

funções desde junho de 2015, tem-se debruçado sobe esta problemática 

desde o seu período de campanha, prometendo uma análise mais direta e 

mudanças concretas que possam melhorar a vida dos cidadãos. As vozes de 

protesto e indignação contra os abusos inerentes ao setor, nomeadamente 

por parte da população, levaram o Ayuntamiento de Barcelona a decretar 

uma moratória, em julho de 2015, que bloqueou a emissão de novas licenças 

para todos os alojamentos turísticos, remetendo para um período de 

reflexão mais concreto acerca das transformações e impactos na cidade e 

sociedade, contando com a participação de todos os agentes implicados. 

Tal período de reflexão culminou, em março de 2016, numa normativa que 

regula os critérios urbanísticos e a gestão dos alojamentos turísticos na 

Figura 4.21 Manifestação contra os efeitos do 
turismo em Barceloneta, 2014. Fonte: Associação 
de moradores de Bajo Albayzín. 

Figura 4.20 Mensagem para os turistas 
numa varanda de Barceloneta, 2014. 
Fonte: BBC Mundo. 
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cidade - Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). O 

plano pretende evitar que estes alojamentos substituam o uso residencial 

dos imóveis, i.e., contrariar a tendência de nobilitação urbana que se tem 

feito sentir, tentando manter uma cidade equilibrada e com qualidade 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2016, janeiro 12). Segundo explicou a 

conselheira do departamento de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Sansz, 

“el nuevo marco normativo regulará los criterios para una 

gestión global de los alojamientos y del turismo que permita 

preservar la calidad de Barcelona como destino turístico y a la 

vez garantice que esta actividad no provoque conflictos con los 

vecinos.” (Sanz, 2015). 

Procura-se a regulação dos alojamentos locais segundo um caráter 

específico, dependendo da zona, baseando-se na proporção entre população 

e vagas turísticas (figura 4.22). Através destes valores é possível construir um 

crescimento sustentável, manter a oferta ou ainda reduzi-la (Ayuntamiento 

de Barcelona, 2016, janeiro 12). Ou seja, a estratégia passa por reduzir os 

alojamentos no centro, dispersando-os pela cidade, ao mesmo tempo que se 

dispersam os visitantes. O Plan de Usos de Ciutat Vella já existente prevê que 

cada novo alojamento surja apenas quando encerra outro, limitando assim o 

crescimento hoteleiro. No entanto, esta limitação acarreta três problemas: 

novos hotéis implicam a reabilitação de edifícios nos cascos antigos, que de 

outra forma manter-se-ão degradados; as limitações do crescimento 

hoteleiro tem feito disparar novas ofertas de apartamentos turísticos 

(ilegais), nomeadamente no centro histórico; dispersar o alojamento não 

significa dispersar os visitantes, porque estes continuarão a visitar o centro 

durante o dia, alterando apenas as suas rotas (Galí et al., 2015). 

Na procura pela redução de alojamentos, está inerente a regulamentação do 

alojamento local, para o qual se prevê um crescimento acentuado nos 

próximos anos. O Plan de Usos impedia já a criação de novos apartamentos 

turísticos na Ciutat Vella e o seu reagrupamento em edifícios únicos 

Figura 4.22 Relação entre a população e as vagas em alojamentos turísticos. 2015. Fonte: El 
Periódico. 
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(Ayuntamiento de Barcelona, 2016, janeiro 12). O processo de 

regulamentação passa pela eliminação das situações ilegais existentes, um 

processo complexo e mutante mas que está já a ser implementado pelo 

PEUAT. Foi feito um levantamento dos apartamentos turísticos ilegais, com 

medidas rígidas para proprietários (Ayuntamiento de Barcelona, 2016, 

janeiro 12) mas também para websites de arrendamento que ofereçam 

apartamentos não licenciados. Segundo o Ayuntamiento, em 2015 foram 

encerrados 388 apartamentos turísticos ilegais e sancionados 482, após mais 

de duas mil inspeções. A fiscalização manter-se-á, agora com a ajuda dos 

moradores mas também da internet (através dos sites de oferta). Segundo a 

Airbnb (2016, março 26), os alojamentos têm-se dispersado pela cidade, 

estando cada vez menos concentrados no centro histórico (figura 4.23). 

O Turisme de Barcelona, que regula o setor, também está ciente do 

descontentamento e críticas da população nos últimos anos. No entanto, não 

deixa de defender a importância do setor para a economia da cidade: 

“Al mismo tiempo que se ha ido "encendiendo" esta visión crítica 

del turismo, una crisis económica y financiera de magnitudes 

mundiales ha hecho tomar conciencia del valor de esta industria 

(…)” (Turisme de Barcelona, 2015). 

Apesar da importância evidente do setor para a cidade, esta entidade não 

deixa de reconhecer que o futuro de Barcelona enquanto produto turístico 

tem que passar por um entendimento mais próximo entre os diversos 

agentes implicados, em especial quem possa ser por ele afetado: 

El turismo debe ser una cosa de todos, básicamente porque el 

conjunto de la población recibe los impactos (…) el turismo es un 

proyecto compartido y no sectorial; (…) hay que hacerlo con 

mayor complicidad ciudadana e institucional. (…) tras unos años 

de euforia y de fuerte crecimiento, se tendrán que replantear 

aspectos trascendentes como la gestión del turismo, la 

importancia de la pedagogía y la búsqueda de complicidades, las 

oportunidades de desconcentración territorial de la oferta y la 

adaptación a la demanda, y la mejora de la actividad en un 

entorno cada vez más cambiante y competitivo. (…) Por encima 

Figura 4.23 Proporção de alojamentos ativos dentro e fora do centro histórico. Fonte: Airbnb. 
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de todo, Barcelona cuenta con capacidad y voluntad para 

afrontar el futuro con garantías.” (Turisme de Barcelona, 2015). 

No fundo, o Turisme de Barcelona assume a importância do setor, apoiando 

o seu desenvolvimento mas segundo as premissas que a população tem 

vindo a reivindicar nos últimos anos. Tal será feito através de maior 

cumplicidade entre entidades e sociedade e da implementação de novas 

medidas, como a descentralização do setor e a sua própria melhoria para 

quem visita a cidade. De um modo geral, após alguns anos de debate acerca 

do tema, também a comunidade científica tem vindo a sugerir algumas 

medidas possíveis de tomar no sentido de se obter um turismo mais 

sustentável na cidade. Para além das ideias já apresentadas, José Antonio 

Donaire (Diretor do INSETUR, Instituto de Pesquisa de Turismo, na 

Universidade de Girona) reuniu e apresentou outras possíveis soluções a 

seguir (Donaire e Mundet, 2006). 

Uma das ideias passa por criar menos acessos. Barcelona é atrativa enquanto 

destino turístico mas também enquanto destino industrial, comercial, 

financeiro ou educativo. O que significa que menos acessos não passa por 

controlar, por exemplo, os acessos aéreos à cidade, o que seria difícil e 

perigoso já que os visitantes vêm pelos mais variados motivos, pondo em 

risco a estratégia de internacionalização da cidade. No entanto, é possível 

criar outro tipo de limitações, como afastar as chegadas de autocarros do 

centro, à semelhança do que se fez noutras cidades europeias, dissuadindo 

os turistas de estâncias curtas. Também se pode criar uma nova estratégia 

para a atividade dos cruzeiros, que é exclusivamente turística. Barcelona, 

capital europeia dos cruzeiros lucra claramente com esta atividade mas há 

que criar limites plausíveis. Outra opção passa por, tal como aconteceu no 

Mercado da Boquería, limitar o número de acessos a determinados 

monumentos em determinados horários. 

Outra solução possível mas difícil é a receção de menos turistas. A tendência 

internacional prevê que o turismo continue a crescer. O fluxo rumo a 

Barcelona prende-se com a sua atratividade, um íman de eventos 

internacionais de todos os tipos, de negócios, tecnologia, inovação e de… 

turistas. Embora as pressões do setor deteriorem a imagem da cidade e, 

consequentemente, a sua atratividade, não se pode reduzir o número de 

visitantes. Quando uma cidade é atrativa é difícil discriminar os elementos 

que ela atrai. Tentar reduzir a atratividade turística de Barcelona irá afetar 

outros setores e o risco da cidade recuperar o anonimato internacional é 

elevado. Neste sentido, o secretário da UNWTO, Taleb Rifai, comentava 

numa entrevista recente: 

“Me preocupa que la ciudad no quiera recibir turistas. El 

crecimiento no es el enemigo. Lo importante es cómo creces y 
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cómo gestionas el crecimiento en beneficio tuyo.” (UNWTO, 

2016). 

Uma solução a adotar passa por distribuir o turismo ao longo do ano, 

sobressaindo daí a importância do turismo de negócios, feiras e congressos 

que e normalmente acontece fora dos meses de verão e que pressupõe 

interesses diferentes de outros visitantes da cidade. 

Por outro lado, os fluxos turísticos movem-se em torno dos pontos atrativos. 

Por isso, dispersar estes pontos é uma forma eficiente de dispersar os fluxos 

de visitantes. Em Barcelona, apenas alguns lugares escapam à claustrofobia 

do centro e mais do que criar estratégias de expulsão dos turistas do centro, 

há que criar estratégias de atração dos turistas a outros lugares 

descentralizados. Manter os alojamentos descentralizados não será 

suficiente pois apenas alterará as suas rotas. A solução passará por criar uma 

rede nodal dispersa, o que exigirá um esforço complexo de toda a indústria 

turística. Há que criar novos pontos de atração, dinâmicos, adaptáveis, e 

dispersos que possam interessar aos múltiplos tipos de turistas (Donaire e 

Mundet, 2006). Além de investir na sua publicitação aos turistas para que 

despertem o seu interesse, o que será um processo complexo e lento (Galí et 

al., 2015) pois os turistas não vão onde as autoridades lhes dizem para ir, mas 

sim aos locais que lhe parecem interessantes. 

Outra opção passa por ampliar os limites turísticos da cidade. Mais do que 

retirar visitantes do centro, Barcelona tem a oportunidade de apostar no 

desvio de visitantes da cidade, sugerindo-lhes novos destinos. Quem visita a 

Andaluzia possivelmente visitará Córdoba, Sevilha e Granada ou quem visita 

Lisboa, possivelmente irá também a Sintra e Cascais. Atualmente, 

Montserrat ou Sitges já atraem alguns visitantes de Barcelona, mas a 

Catalunha tem outros locais com potencial, como Girona, Tarragona, Costa 

Brava ou mesmo os Pirinéus, que podem fazer parte do modelo turístico da 

cidade. O futuro turístico de Barcelona terá de passar pela integração de 

outras estâncias turísticas no imaginário da cidade. 

Quanto aos problemas de descaraterização de alguns bairros, Donaire e 

Mundet (2006) recordam que é fundamental a recuperação da vida urbana 

na cidade. As cidades perdem a sua vida urbana porque, em vez do comércio 

tradicional, a população faz compras em grandes superfícies periféricas ou 

porque a população não usa as praças e jardins, provocando uma perda da 

vivência pública da cidade, que é o seu princípio essencial, com ou sem 

turistas. De fato, Barceloneta ou a Ciutat Vella têm a pressão não só dos 

turistas que estão ali alojados mas também dos que vêm de outras zonas da 

cidade. Para evitar a desertificação do comércio tradicional há que evitar os 

grandes centros comerciais e usar de forma intensiva o comércio e serviços 

locais, fazendo frente aos que são apenas de caráter turístico. Se os 
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residentes frequentam as praças locais, as ruas locais e o comércio local 

seguramente o bairro recuperará parte da sua identidade perdida. 

Em suma, para além das medidas que estão já a ser aplicadas, é importante 

refletir sobre a aplicabilidade de outras e para isso é fundamental continuar 

a incentivar o debate, uma vez que este é um setor tão importante para a 

cidade. No fundo, Barcelona continua a ser, através do turismo, o grande 

impulsionador da economia espanhola, ajudando a marcar a diferença entre 

o PIB da Catalunha e o PIB geral do país (Palomeque, 2015). Os grandes 

eventos ajudaram a cidade a destacar-se e, assim, a atrair turistas, de tal 

forma que o setor se tornou num dos seus elementos estruturais, marcando 

profundamente a economia, sociedade e cultura de Barcelona. O impacto 

desta atividade sobre a cidadania, espaço público e bairros é cada vez mais 

notória. A realidade atual apresenta aspetos contraditórios: por um lado 

continua a ser um ativo económico vital mas, por outro, assenta numa 

dinâmica de Tourism Bubble, ameaçandoo equilíbrio urbano e ambiental, 

sobretudo nos bairros mais pressionados. O crescente número de visitantes 

apela à necessidade de políticas que defendam uma cidade que se deseja 

economicamente diversificada, territorialmente equilibrada, com boa 

convivência e sustentável (Palomeque, 2015). Para mais tarde será 

necessário um balanço dos resultados das políticas que se encontram já a ser 

aplicadas.  
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5. Lisboa: um caso emergente 
Este capítulo apresenta a cidade de Lisboa enquanto destino turístico em 

crescimento, focando-se inicialmente na contextualização de Portugal, a 

nível internacional neste campo. No panorama geral do turismo, cada vez 

mais globalizado, onde se intensificam as deslocações à volta do mundo e se 

multiplicam os destinos turísticos que geram concorrência entre si, Lisboa 

tem-se vindo a destacar (tal aconteceu com Barcelona) pelas mais diversas 

razões. O crescimento do turismo tem-se refletido na cidade e na sociedade, 

com maior impacto nas zonas mais visitadas, como é o caso das áreas 

históricas, que se têm vindo a transformar para e por receber visitantes. 

Neste capítulo, pretende-se enquadrar turisticamente a cidade, assim como 

estabelecer a ligação com o caso de estudo, apresentado no capítulo 

seguinte. 

 Portugal: um novo destino turístico 
Em Portugal, o peso do turismo na economia está consideravelmente acima 

da média mundial. Em 2013, o contributo do setor para o PIB do país foi de 

5,8% e para o emprego direto de 7,2%. A nível europeu estes valores foram 

de 3,1% (peso no PIB) e 3,1% (emprego direto), enquanto a nível mundial, a 

média foi de 2,9% e de 3,4%, respetivamente (WTTC, 2014). No ano seguinte 

estes valores aumentaram, em Portugal, para 6% (peso no PIB) e 8,2% 

(emprego direto). Um país semiperiférico como Portugal só se consegue 

destacar a nível mundial devido a uma multiplicidade de fatores. Por um 

lado, tal com Espanha, disfruta de uma vasta e diversificada oferta de 

património cultural, histórico, ambiental e natural e de excelentes condições 

climáticas. Por outro lado, a estes fatores juntam-se a estabilidade social e 

política e a facilidade de acesso (localização geográfica privilegiada) (Nunes 

e Garcia, 2008). A península ibéria funciona como porta de entrada da Europa 

sobretudo para o continente americano. Ambos os países ibéricos são 

também competitivos, a nível europeu, devido ao seu menor custo de vida. 

Como se pode observar na figura 5.1, Portugal tem tido uma evolução 

turística geral positiva nos últimos anos. Esta evolução é superior à média 

mundial, europeia e do mediterrâneo, o principal concorrente. Em 2015, 

mais de 17 milhões de pessoas visitaram o país, contribuindo com mais de 

11 mil milhões de euros para a economia nacional. Em comparação com o 

que se registou antes da Exposição de Internacional de 1998, o número de 

turistas duplicou e as receitas quase que triplicaram. Estes valores 

demonstram que Portugal não só tem aberto as portas a novos turistas como 

tem rentabilizado as suas visitas. Para além do aumento da procura turística, 

os investimentos no setor têm também feito aumentar os prémios 

internacionais atribuídos ao setor que, por sua vez, estimulam o interesse 

pelo país. Portugal tem recebido diversas distinções, nomeadamente no 

âmbito dos World Travel Awards (WTA), os mais importantes prémios de 
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Turismo, votados pelos profissionais do setor e pelo público em geral. No 

âmbito destes prémios, o país recebeu 9 distinções mundiais, em 2014, e 16 

no ano seguinte. 

Entre os prémios atribuídos ao país ou apenas à capital, passando pelas 

melhores praias do mundo ou os melhores hotéis e resorts, Portugal tem-se 

revelado internacionalmente através de inúmeras distinções. É ainda 

procurado para acolher congressos internacionais e tem a mais-valia de 

apresentar preços mais baixos, em comparação com os países do norte da 

Europa. De um modo geral, Portugal encontra-se ainda numa fase de 

crescimento turístico, usando estratégias de marketing e investindo 

ativamente no setor a fim de prosseguir com a captação de turistas 

internacionais e aumentar assim a sua afluência. Atualmente, os turistas 

elegem o seu destino de férias através da comunicação social ou redes 

sociais, por isso convidam-se jornalistas e operadores turísticos e aposta-se 

no marketing digital. Por outro lado, é feito um esforço para garantir que 

Portugal surge no topo dos resultados quando é feita uma pesquisa no 

Google. Também por esse motivo se multiplicam o número de fãs nas redes 

sociais (Turismo de Portugal, 2011). 

Também em Lisboa a atividade turística tem sido crescente, duplicando na 

última década. Tal como em Barcelona, os megaeventos ajudaram a 

impulsionar as visitas tanto ao país como à capital. Apenas após 2001 e após 

2008 houve uma quebra nas chegadas (figura 5.1), que acompanhou as 

tendências mundiais já apresentadas. Entre 2005 e 2015 visitaram Lisboa 

cerca de 45 milhões de turistas, dois terços dos quais turistas internacionais. 

A aposta em campanhas de comunicação terá sido chave, e.g., o vídeo 

promocional do Turismo de Portugal transmitido em 14 países, que custou 

mais de um milhão de euros, foi um dos principais responsáveis pela 

explosão turística. Também as companhias aéreas low-cost foi 

preponderante. No entanto, este crescimento turístico acelerado faz com 
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Figura 5.1 Evolução do Turismo em Portugal 1997-2013. Fonte: Turismo de Portugal. 
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que Lisboa comece a sentir os efeitos do elevado número de visitas, 

nomeadamente através de transformações no seu tecido urbano e social, 

como, de resto, aconteceu em Barcelona. 

 Lisboa: um destino turístico em crescimento 
Aproximadamente no centro de Portugal, Lisboa é a mais ocidental capital 

europeia, localizada a poucos quilómetros do Oceano Atlântico. A nascente 

e sul é abraçada pelo estuário do rio Tejo (figura 5.2), o maior rio da Península 

Ibérica. As conexões para sul distribuem-se entre a Ponte 25 de Abril (1966) 

e a Ponte Vasco da Gama (1998) (Lisboa-Live, 2016). A cidade, com 

aproximadamente a mesma área de Barcelona (100 km2), conta com cerca 

de um terço da sua população, 550 mil habitantes. Lisboa é a cidade mais 

populosa do país, com cerca de 3 milhões de habitantes na sua área 

metropolitana, seguida pelo Porto e Braga (INE, 2012, dezembro 17). Lisboa 

possui o maior aeroporto de país, sendo também o que regista maior tráfego. 

Na cidade existe também o maior terminal de transporte marítimo, o Porto 

de Lisboa, capacitado para receber navios de qualquer porte. 

5.2.1. Atratividade de Lisboa 

Tal como Portugal, de um modo geral, Lisboa goza de uma localização 

geográfica particular estabelecendo a conexão entre três continentes 

(Europa, América e África), aos quais se conecta através de voos regulares, 

parte deles low-cost. Por outro lado, a instabilidade política do Magrebe e 

Médio Oriente “desviam” os turistas para as tranquilas cidades do sul da 

Europa, onde o clima e os preços baixos são uma vantagem face às cidades 

do norte. Lisboa apresenta ainda uma riqueza histórica e cultural que a torna, 

segundo os turistas, numa cidade de peculiar autenticidade, identidade e 

beleza. Segundo Costa e Cordeiro (1999), Lisboa preserva a sua autenticidade 

através de lugares peculiares, de bairros típicos, que integram a sua própria 

realidade social e são um dos seus bens patrimoniais mais preciosos. A isto 

juntam-se alguns prémios como o de melhor destino “city-break”, segundo 

RIO TEJO 

LISBOA 

OCEANO ATLÂNTICO 

Figura 5.2 Imagem de Satélite de Lisboa. Fonte: Bing maps. 
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melhor destino da Europa e quarta cidade mais bonita do mundo, atribuídos 

pelo World Travel Awards (WTA, 2014). 

À semelhança do que aconteceu em Barcelona, a realização de eventos 

internacionais (Exposição Universal de Lisboa, em 1998; Europeu de Futebol, 

em 2004) ou de várias cimeiras internacionais, tiveram especial importância 

para afirmar mundialmente o “produto” Lisboa. A típica música portuguesa, 

em particular o Fado e os seus cantantes, como Mariza, têm mostrado ao 

mundo parte da cultura portuguesa, mais recentemente complementada 

pelo novo património imaterial da humanidade, o cantar Alentejano. 

Também o futebol tem algum peso na representação do país. No desporto 

rei destaca-se a realização do Europeu de 2004 que trouxe notoriedade ao 

país e em especial à capital. Não esquecendo a importância de inúmeros 

jogadores reconhecidos mundialmente que promovem o nome de Portugal, 

como Luís Figo, Cristiano Ronaldo e também o treinador José Mourinho.  

Ainda no desporto, há a recente distinção da Saving the Waves, que 

classificou a Ericeira como a “Primeira reserva mundial de surf na Europa”, 

trazendo cada vez mais turistas à região. Também a “maior onda do mundo”, 

na Nazaré, e a proclamada onda “mais comprida”, da Figueira da Foz que, em 

conjunto com Peniche e a Costa Vicentina, têm projetado a imagem de 

Portugal pelo seu clima e uma forte componente de aventura e assim trazido 

inúmeros amantes de desportos aquáticos. As empresas ligadas a estes 

desportos continuam a crescer, tendo gerado 400 milhões de euros, em 

2013. Desde 2014 que se tem aproveitado institucionalmente a notoriedade 

de Garrett McNamara para campanhas publicitárias, em parte através de 

vídeos promocionais para o Turismo de Portugal, com um investimento a 

rondar os 200 mil euros (Turismo de Portugal, 2015), atraindo assim turismo 

de desporto e aventura ao país e, por isso, mais turistas que passam pela 

capital.  

O mar é, numa outra perspetiva, a porta de entrada de mais alguns milhares 

de turistas a Lisboa, nomeadamente através dos cruzeiros. Esta atividade, de 

caráter turístico, encontra-se mundialmente em expansão criando, em 2013, 

quase 900 mil postos de trabalhos, quase 40% dos quais na Europa. Lisboa é 

um destino incontornável (Porto de Lisboa, 2015, maio 19), usufruindo de 

uma posição estratégica para os cruzeiros do Mediterrâneo, das ilhas 

atlânticas e do norte da Europa. O ministro da economia, António Pires de 

Lima, defende que este setor “é um turismo que nos interessa muito 

desenvolver” seja porque 90% destes turistas tem fortes intenções de 

regressar, ou porque é um tipo de turismo que foge à sazonalidade veraneia 

do restante turismo. O novo terminal de cruzeiros (figura 5.3) encontra-se já 

a ser construído, estando a sua conclusão prevista para 2016 (Porto de 

Lisboa, 2015, maio 19).  
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Segundo a Administração do Porto de Lisboa (APL), a cidade recebeu cerca 

de meio milhão de passageiros de cruzeiro, em 2014, tendo um impacto 

económico superior a 90 milhões de euros na cidade. De acordo com a APL e 

o Observatório do Turismo, cada passageiro gastou em Lisboa, em média, 

cerca de 183 euros, ou seja quase o dobro que em 2013 (97 euros) (INE, 

2015). As condições atuais da APL, com uma longa tradição neste mercado, 

um canal amplo de acesso e mais 1 500 metros de cais acostáveis (Porto de 

Lisboa, 2015, maio 19) são favoráveis ao setor e, aliados às novas 

infraestruturas, vão potenciar o seu crescimento. Apesar da recente 

experiência de 2014, em que chegaram cerca de 12 mil turistas à cidade num 

só dia (figura 5.4), fica a questão se Lisboa terá capacidade para distribuir de 

forma eficaz os 750 mil turistas esperados para 2020 (Porto de Lisboa, 2015, 

maio 19), mais 50% de turistas que em 2014. 

5.2.2. O turismo em Lisboa 

Sejam vozes mais críticas ou entusiásticos louvores, a verdade é que todos 

testemunham que Lisboa tem registado profundas alterações no seu tecido 

urbano, económico e social, em grande medida devido ao setor turístico. As 

alterações que têm ocorrido nos últimos anos são evidentes e é fácil 

perceber as diferenças que o turismo tem provocado na cidade, sobretudo 

no seu centro histórico. Há poucos anos, o centro de Lisboa era um lugar 

degradado e cinzento, com lojas fechadas, restaurantes vazios e edifícios 

abandonados. No fundo, um lugar que, apesar do seu enorme potencial, 

estava esquecido. Numa conjuntura de crise económica, foram algumas 

medidas de promoção da cidade enquanto produto turístico que vieram 

torná-la num dos destinos de eleição, permitindo uma “revolução” no seu 

centro histórico (Lourenço, 2015, março 6). 

Os números comprovam a tendência e olhando, e.g., para o acréscimo de 

unidades hoteleiras em Lisboa (figura 5.5), percebe-se que a evolução 

verificada entre 2004 e 2009, quase sem expressão, não se compara com o 

“salto” que tem havido desde 2011. Enquanto surgiram quase quarenta 

unidades hoteleiras entre 2004 e 2014, de 2014 para o ano seguinte surgiram 

mais 20, representando mais 1600 camas (ATL, 2015, fevereiro 13). De fato, 

a presença hoteleira tem-se intensificado e, como esperado, os investidores 

Figura 5.4 Três dos maiores navios do 
mundo atracados no Porto de Lisboa. 2014. 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com 

Figura 5.3 Imagem do Novo Terminal de 
Cruzeiros. Arquiteto Carrilho da Graça. Fonte: 
http://www.espacodearquitectura.com 
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preferem lugares centrais o que pode, por um lado, trazer o problema da 

concentração de alojamento nessa zona, como aconteceu em Barceloneta, 

mas pode, por outro lado, ser a única oportunidade para intervir no edificado 

completamente degradado que marcava (e ainda marca) a “Baixa” de Lisboa.  
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Segundo um relatório elaborado pela PwC (European cities hotel forecast), 

Barcelona e Lisboa (mas também o Porto) encontram-se nos primeiros 

lugares das cidades europeias com melhores perspetivas hoteleiras para 

2016 e 2017. Este relatório revela que o índice que mede a receita por quarto 

disponível – RevPAR – das cidades referidas, está entre os que mais crescem 

na Europa. Prevê-se que Barcelona possa ascender do oitavo lugar, em 2016, 

para o quarto, em 2017, enquanto Lisboa poderá subir do quinto lugar, em 

2016, para o segundo, no ano seguinte. Em geral, e segundo a consultora, os 

valores crescentes são suportados pela recuperação económica da eurozona, 

bem como pelas alterações nas escolhas dos turistas que se desviam da 

instabilidade do Médio Oriente e norte de África. 

 
Cidade 

RevPAR 

2016 (%) 
 Cidade  

RevPAR 

2017 (%) 

1 Roma 19.2  1 Dublin 8.2  

2 Dublin 9.1  2 Lisboa 6.9  

3 Praga 6.6  3 Porto 5.8  

4 Madrid 5.8  4 Barcelona 5.5  

5 Lisboa 5.7  5 Praga 4.9  

6 Porto 4.5  6 Milão 4.1  

7 Moscovo 4.0  7 Moscovo 3.9  

8 Barcelona 3.3  8 Madrid 3.8  

Por outro lado, a crescente presença turística tem dinamizado e acelerado as 

movimentações quer de pessoas, quer de veículos. Além dos meios de 

transporte públicos tradicionais, como o comboio, autocarro e metro (desde 

2012 conectado ao aeroporto), surgem também diferentes e novos tipos de 

transporte. Desde os novos autocarros (cobertos os descapotáveis) que 

fazem percursos turísticos, conectando os vários pontos de interesse ou os 

mais recentes híbridos que fazem parte do trajeto dentro do rio Tejo. Têm 

Figura 5.5 Evolução do número de estabelecimentos hoteleiros (hotéis, aparthotéis, 
pousadas, aldeamentos, apartamentos e outros). 2004-2015. Fonte: INE. 

Figura 5.6 Previsão de receitas por quarto disponível (RevPAR) nas principais cidades 
europeias. Fonte: Consultora PwC. 
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surgido também novas formas de transportar os visitantes como é o caso de 

pequenos carros monolugar, buggies, segways, bicicletas ou… os tuk tuk’s. 

Estes últimos, embora sejam reconhecidos como uma “atividade 

interessante para o Turismo e para a dinamização da vida da cidade em 

termos económicos”, são os que menos simpatizantes reúnem. Entre 

residentes, comerciantes e até autarcas, muitos manifestam desagrado com 

estes veículos. O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 

(JFSMM), à qual pertence o bairro da Mouraria, pediu já a revisão urgente da 

sua regulamentação (AML, 2014, novembro 25). 

Também se assiste ao aparecimento de novos e de novos tipos de negócios 

turísticos. É certo que são essencialmente para responder à procura turística 

que se tem verificado, o que pode, por um lado, resultar na 

monofuncionalização comercial do centro da cidade mas, por outro, acaba 

por trazer uma nova vida ao núcleo histórico de Lisboa. Apesar de algumas 

vozes críticas a este crescimento, devido aos riscos inerentes ao setor, o 

centro da cidade está a começar renascer de um período apagado, com mais 

negócios a surgir e a animar a zona, observando-se agora um novo cenário. 

Desde novas lojas e restaurantes, hotéis e hostels, habitações recuperadas, 

cidadãos de todas as nacionalidades e, de extrema necessidade, emprego, 

algo que escasseava desde o início da crise económica (Lourenço, 2015, 

março 6).  

Efetivamente verifica-se uma reanimação de toda a atividade económica 

nesta zona da cidade, alterando tanto o comércio como a paisagem urbana. 

A abertura de novos negócios acontece sobretudo ao nível da restauração e 

tal reflete-se, e.g., nas esplanadas que vão proliferando. Segundo o 

presidente da JFSMM, a pressão na ocupação do espaço público é um dos 

efeitos perversos da “invasão” turística. Esta acontece, em parte, na 

sequência do “Licenciamento Zero”, que permite o licenciamento 

automático para a abertura de alguns negócios através da eliminação de 

pareceres prévios, licenças e vistorias (Portal do Licenciamento, n.d.). 

“As freguesias das zonas históricas estão a tentar barrar este 

tipo de licenciamento para garantir uma fiscalização prévia e 

deste modo controlar as pressões do setor da restauração, sob 

pena de desvirtuar o espaço público.” (Miguel Coelho, 

presidente da JFSMM). 

5.2.3. Reabilitação urbana (pública e privada) 

Lisboa foi a cidade europeia a registar o maior crescimento turístico em 2014 

(15,4%), com 11,53 milhões de dormidas, ficando à frente de Londres (14,9%) 

e crescendo o triplo de Barcelona (4,4%) (ATL, 2015, fevereiro 13). Para além 

da reanimação económica ao nível do comércio, o crescimento turístico tem 

tido repercussões no tecido urbano da cidade. De uma forma geral, há uma 

maior atenção por parte do Município com o espaço público, suscitando mais 
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investimento para a criação de espaços de qualidade que, por um lado, 

incrementam a atratividade turística da cidade e, por outro, melhoram o seu 

espaço público para usufruto dos próprios cidadãos. Nesta linha de ideias, 

Peixoto, no seu estudo sobre funções e estatuto dos centros históricos, 

afirma que 

“Os centros históricos são alvo de intervenções destinadas a 

torná-los protótipos da vida urbana e são mediatizados como 

lugares exemplares. Por essa via acabam por preencher a função 

de imagem profética de um futuro diferente para a cidade de 

que fazem parte, participando no desígnio maior de qualquer 

comunidade. Ou seja, a capacidade em criar e em manter 

lugares de centralidade que possam ser propostos aos locais e 

aos estranhos como lugares a admirar e a venerar.” (Peixoto, 

2006: 82). 

Na história recente da cidade têm variado as estratégias de reabilitação 

urbana e as ações levadas a cabo na tentativa de recuperar o seu património 

arquitetónico, sendo sempre enquadradas em políticas que respondem às 

necessidades ou às visões da sua época. Dos princípios higienistas, passando 

pelos patriotismos exacerbados ou pelo conservadorismo mais puro, a visão 

de hoje é bastante mais complexa, não se limitando à intervenção no 

edificado ou no seu espaço público, mas procurando dar resposta, para além 

das questões culturais, aos problemas sociais, económicos, de mobilidade, 

numa perspetiva sustentada e integrada das intervenções com o objetivo de 

regenerar a cidade. Esta regeneração bem como a qualificação urbana são 

parte das prioridades estratégicas definidas no Plano Diretor Municipal 

(PDM) de 2012 (figura 5.7). Além disso, este documento estabelece como 

principais objetivos para a cidade outros pontos que estão a ser 

apresentados neste capítulo como o melhoramento dos espaços públicos 

(zona ribeirinha, espaços verdes), da mobilidade ou do incentivo ao 

investimento privado para a reabilitação de edifícios e infraestruturas. 

Na opinião de Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e 

Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal (APEMIP), a reabilitação 

urbana é um dos pilares do turismo pois é através desta que se preserva a 

memória e identidade dos lugares, mantendo assim a sua atratividade 

turística (Lima, 2014, junho 8). Deste modo, entende-se que a promoção do 

Turismo de Portugal aliada à estratégia de reabilitação urbana, promove 

internacionalmente o imobiliário português, quer para os turistas que 

visitam o país quer, sobretudo, para os muitos investidores estrangeiros que 

se interessam pelas peculiaridades de Portugal. Para o presidente da 

APEMIP, o cruzamento entre a reabilitação urbana e o turismo residencial 

contribui para uma crescente redescoberta de Portugal por parte de 

cidadãos estrangeiros.   

PDM 2012 

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS: 

Afirmar Lisboa nas 
redes globais e 
nacionais 

Regenerar a cidade 
consolidada 

Promover a 
qualificação urbana 

Estimular a 
participação e 
melhorar o modelo 
de governação 

 

PRINCIPAIS 
OBJETIVOS: 

Atrair famílias para 
residirem em Lisboa, 
mais empresas e mais 
empregos 

Incentivar a 
reabilitação do 
edificado, o seu 
aproveitamento e das 
infraestruturas 
existentes 

Melhorar o espaço 
público e aumentar 
as áreas pedonais 

Integrar a frente-rio 
existente 

Diminuir o número 
de carros a circular e 
melhorar os 
transportes públicos 

Aumentar os espaços 
verdes e a eficiência 
energética 

Figura 5.7 Prioridades e 
Objetivos do PDM. Fonte: 
CML (2012, agosto 30). 
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Em Lisboa, tanto a CML como as Juntas de Freguesia da cidade têm reunido 

esforços para melhorar a qualidade dos espaços urbanos através de 

programas de requalificação urbana. Foi apresentado, e.g., em 2014, o 

programa “Uma Praça em cada Bairro”, integrado no conceito “Lisboa Cidade 

de Bairros”, que prevê a conclusão das 30 “praças” prioritárias até 2017, 

integrando a participação da comunidade. Este programa visa criar um novo 

espaço público em cada bairro a partir de uma praça, rua, jardim ou 

equipamento, favorecendo a circulação pedonal e de bicicleta em 

detrimento da circulação automóvel. A intervenção experimental na Avenida 

Duque d´Ávila (figura 5.8) serve de referência aos novos espaços a 

requalificar (CML, 2015, maio 28). Em geral, a CML tem promovido a 

requalificação de outros espaços, mais centrais e deste modo também mais 

turísticos, como é o caso da frente ribeirinha da cidade (figura 5.9). 

Na esfera privada, o aumento de visitantes tem proporcionado um maior 

investimento em alojamentos turísticos, ou seja, o aumento de turistas 

implica o aparecimento de novos alojamentos. Por outro lado, mais turismo 

é sinónimo de mais visitantes no centro histórico. Neste sentido, e sendo esta 

uma zona que contém maior densidade de locais de interesse para os 

visitantes, tanto turistas como investidores elegem a zona mais antiga e 

tradicional da cidade. Deste modo, surgem sobretudo no centro histórico um 

conjunto de novos hotéis, hostels e pousadas mas também, e cada vez mais, 

a recente “moda” dos apartamentos turísticos. A simplificação do seu 

licenciamento e o aumento da fiscalização de situações ilegais (desde 

Novembro de 2014) “geraram uma procura sem precedentes à legalização 

destas casas” (Visão, 2015, abril 30). 

Nas últimas décadas, o centro histórico de Lisboa tem-se vindo a desertificar. 

O mercado de arrendamento sem dinamismo e pouco atrativo, bem como os 

preços elevados do solo (para compra) tem vindo a afastar os cidadãos e tal 

refletiu-se na degradação acentuada do edificado (CML, 2015). Segundo os 

Censos nacionais, Lisboa tem apresentado, para além de uma população 

envelhecida, uma evolução demográfica negativa, com 663 394 habitantes 

em 1991, 564 667 habitantes em 2001 (menos 15%), e 547 733 habitantes 

em 2011 (menos 3% que uma década antes) (INE, 2002; INE, 2012). Por um 

lado, os edifícios esvaziados foram-se degradando com o tempo, por outro 

as antigas rendas de valores muito baixos (como os 72% de casas arrendadas, 

Figura 5.9 Avenida da Ribeira da Naus, 2013. 
Fonte: lisboa.convida.pt 

Figura 5.8 Avenida Duque d’Ávila. 2011. 
Fonte: http://lisboasos.blogspot.com 
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em 2011, que tinham rendas inferiores a 100€) não permitem aos 

proprietários dos imóveis realizarem obras de conservação dos edifícios.  

Neste sentido, e para dinamizar e revitalizar o abandonado centro da cidade 

é do interesse do município, em parte, reabilitar e requalificar espaços 

públicos e equipamentos, mas também criar incentivos à reabilitação do 

parque habitacional para investidores privados. Assim, foram criados 

programas como o “reabilita primeiro, paga depois” ou o “Re9” que dão 

primazia à reabilitação através da simplificação da burocracia, do acesso a 

financiamento e de isenções fiscais. A reabilitação em detrimento da 

construção nova permite preservar o património arquitetónico e preservar a 

autenticidade histórica dos bairros tradicionais mantendo para as gerações 

futuras o legado simbólico do seu passado. Estas políticas públicas têm- 

refletido num aumento das obras de conservação e reabilitação face às 

construções novas na cidade (CML, 2015). 

O recente trabalho da CML no desenvolvimento de apoios e programas de 

incentivo a privados manifesta-se deste modo no crescente número de 

intervenções em edifícios degradados através do investimento privado. 

Apesar dos entraves ao desenvolvimento de uma política de reabilitação 

urbana eficaz, o município contava com quatro oportunidades importantes 

para investir numa estratégia de reabilitação mais coesa. Primeiramente, o 

crescimento urbano ocupa quase todo o território da cidade. Por outro lado, 

a crise de 2008, com fortes impactos na construção, levou à reanálise das 

políticas urbanísticas e a alterações significativas no quadro legal e 

regulamentar vigente. A redução das verbas públicas disponíveis para o 

financiamento da reabilitação levaram à adoção de estratégias de incentivo 

ao investimento privado. E, por último, o boom turístico, sobretudo em 

Lisboa (CML, 2015) tem funcionado como uma força motriz poderosa.  

Lisboa tem-se renovado e dinamizado tanto através de intervenções no 

espaço público promovidas pelo município como de intervenções no 

edificado levadas a cabo sobretudo por privados (CML, 2015). Deste modo, 

a contribuição dos privados complementa fortemente a ambição de 

revitalizar a cidade, sobretudo nas zonas mais centrais e degradadas, 

reduzindo as preocupações e o investimento de dinheiros públicos neste 

sentido. Para além disso, a regeneração urbana é uma prioridade do PDM. 

Segundo a CML (2015), nas previsões de 2011, apontava-se para a 

necessidade de um investimento municipal em reabilitação de 190 milhões 

de euros, face a um investimento privado em reabilitação/conservação de 8 

000 milhões de euros, i.e., quarenta e duas vezes superior. Com isto, o 

número de edifícios muito degradados tem reduzido drasticamente na 

grande Lisboa, onde o valor caiu 38,4%, representando, em 2011, 4% do 

edificado (figura 5.10). Já no município este tipo de edifícios representavam 

3,5% do edificado (9 579 edifícios), em 2011.  
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2001 2011 
Variação 
2001/11 

Edifícios  % Edifícios   % % 

18 051 7,2 11 118 4,0 - 38,4 

5.2.4. O risco da gentrificação 

Como tem vindo a ser apresentado nesta dissertação, o turismo tem sido 

mais, em geral, um motivo de satisfação do que o contrário, nomeadamente 

em Portugal pela expetativa do aumento de receitas e assim de recuperação 

económica de que o país necessita. No entanto, é necessário o planeamento 

e a adequada gestão do setor para não colocar em causa os direitos dos 

cidadãos locais. Em Lisboa, sobretudo no centro histórico, o aumento 

drástico do turismo (turismo de massas) começa a trazer alguns dos 

problemas já há muito presentes em Barcelona. Na zona histórica, e.g., em 

época alta, começa a torna-se difícil caminhar entre turistas, encontrar 

comércio ou restauração que não sejam “tipicamente portugueses” ou 

alugar uma casa a preços razoáveis para o mercado nacional. Junto dos 

moradores e alguns comerciantes reúnem-se já algumas queixas de falta 

higiene, ruído, e problemas de mobilidade e estacionamento. Um conjunto 

de fatores que “convidam” os moradores a afastarem-se para lugares mais 

periféricos e tranquilos. 

Estes fatores são promotores do desinteresse e afastamento das populações 

tradicionais. Por outro lado, as alterações a nível do edificado são decisivas 

neste processo de “fuga”. Seja de forma mais ou menos direta, torna-se difícil 

não associar os processos de reabilitação e melhoramentos do edificado ao 

fenómeno do afastamento das populações tradicionais, i.e., ao processo de 

gentrificação. Embora não se possa estabelecer uma relação direta entre as 

políticas adotadas e este processo socio-espacial, o estímulo público para a 

reabilitação de edifícios e atração de capital privado potencia também a 

fixação de novas classes sociais, normalmente com maior poder económico, 

criando segregação residencial e pressão social sobre os antigos moradores 

(Mendes, 2014). As mesmas classes, que segundo Smith abandonaram o 

centro da cidade anos antes: 

“Gentrification is the process [...] by which poor and working-

class neighborhoods in the inner city are refurbished via an influx 

of private capital and middle-class homebuyers and renters – 

neighborhoods that had previously experienced disinvestment 

and a middle-class exodus. [...] a dramatic yet unpredicted 

reversal of what most twentieth-century urban theories had 

been predicting as the fate of the central and inner-city.” (Smith, 

1996: 32).  

Figura 5.10 Número de edifícios com necessidades de grandes reparações ou muito 
degradados na grande Lisboa. Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 
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Para Mendes (2014: 505), a associação direta entre reabilitação urbana e 

gentrificação não é tão linear quanto parece, sobretudo no caso português, 

onde existe uma “grande rigidez do mercado de habitação” e uma evolução 

de distintas medidas legislativas. Desde a década de 1970, os programas de 

reabilitação urbana em centros históricos urbanos promovidos pelo Estado 

tiveram em conta os interesses das populações tradicionais e deste modo 

minimizaram os desequilíbrios sociais. No entanto, desde o início deste 

século e com a maioria dos governos a adotarem posições mais neoliberais, 

as novas políticas de reabilitação urbana vão-se orientando para o mercado 

e promoção do consumo, desencadeando mecanismos contraditórios de 

expulsão das populações tradicionais e de reapropriação por parte de novos 

usuários (Mendes, 2014), como tem vindo a acontecer na Mouraria. 

As áreas urbanas mais desprezadas podem ser vistas como “áreas-

oportunidade” para um investimento imobiliário rentável que, aliado a uma 

estratégia de marketing territorial, podem elevar a imagem externa da 

cidade num contexto mais amplo (Mendes, 2014). No centro de Lisboa, este 

processo tem-se acentuado com a ambição de exaltar a cidade tradicional e 

bairrista, pondo em causa a sua verdadeira autenticidade social (as pessoas). 

Segundo Rodrigues (2008), a nobilitação urbana tem sido um dos efeitos 

cruciais das dinâmicas de transformação urbana de Lisboa, que se agravou 

pela diminuição demográfica. O centro continua, no entanto, a revelar-se 

estruturador da vida na capital, pela sua peculiaridade morfológica, 

funcional, social e de crescente cosmopolitismo, que evoluem no sentido de 

configurar a reurbanização da cidade (Rodrigues, 2008) e do seu centro. 

5.2.5. Barcelona e Lisboa: comparação turística  

Como já apresentado, Barcelona é um destino turístico desenvolvido e 

complexo que apresenta problemas igualmente complexos. A crescente 

procura turística e a infinidade de novos produtos e serviços dificultam a 

resposta eficiente por parte das entidades responsáveis. Deste modo, 

Barcelona encontra-se num ponto que poderá ser o máximo de um ciclo do 

produto (figura 5.11), onde se adivinha um pico do seu estado de 

amadurecimento e posterior declínio. Lisboa encontra-se numa fase mais 

embrionária pois só nos últimos anos se começou a afirmar turisticamente, 

algo que já acontecia com Barcelona desde as Olimpíadas (Duran, 2005). 

Atualmente, e em parte devido às recentes distinções de turismo, Lisboa está 

“nas bocas do mundo”, prevendo-se o seu contínuo crescimento. Este deverá 

ser acompanhado atentamente de forma a responder eficientemente ao seu 

amadurecimento e preparar a cidade para uma possível saturação e declínio.  

A figura 5.12 apresenta uma síntese comparativa entre as duas cidades em 

análise. Com valores muito objetivos, maior parte deles referidos ao longo 

dos últimos dois capítulos, mostra-se o quão próxima ou distante pode ser a 

realidade turística em cada um dos casos. É curioso observar, e.g. que o 

Figura 5.11 Ciclo de vida do 
produto e posicionamento 
aproximado de Lisboa e 
Barcelona no ciclo do 
produto turístico. 
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número de habitantes de Barcelona é o triplo do existente em Lisboa embora 

ambas as cidades tenham praticamente a mesma área. Tal vai-se refletir nas 

pressões urbanas (tais como mobilidade, densidade populacional, ruído, 

preço por 𝑚2, etc.) que serão consideravelmente incrementadas com a 

chegada de centenas de turistas todos os dias. Em 2010, Barcelona recebeu 

mais 80% de visitantes do que Lisboa, sendo esta percentagem menor cinco 

anos depois. Tal significa que Lisboa registou um crescimento maior do 

número de visitantes. O mesmo acontece com o rendimento obtido por 

quarto disponível, com Lisboa a acelerar a sua rentabilidade nos últimos 

anos, enquanto a ocupação hoteleira se mantém idêntica, uma vez que 

Barcelona apresenta mais estabelecimentos hoteleiros mas também mais 

dormidas. Esta comparação pretende ilustrar a progressiva evolução que se 

tem registado em ambas as cidades mas sobretudo assinalar a aceleração de 

Lisboa em questões turísticas em relação a Barcelona.    

 

 Ano Lisboa Barcelona Comparação 

Área  100 𝐾𝑚2 102 𝐾𝑚2 Semelhante 

Habitantes  547.000 1.602.000 O triplo 

Procura 
turística 
(número de 
visitantes) 

2010 3,9 Milhões 7,1 Milhões + 80% 

2015 5,2 Milhões 8,3 Milhões + 60% 

Passageiros do 
aeroporto 

2015 20,1 Milhões 39,7 Milhões O dobro 

Estabeleciment
os hoteleiros 

2014 339 634 + 90% 

Dormidas  2014 11,5 Milhões 17,4 Milhões + 50% 

Ocupação 
hoteleira 

2015 75% 75% Semelhante 

RevPar 2015 84€ 94€ + 12% 

Peso do turismo 
no PIB do país 

2014 6% 11% + 85% 

Figura 5.12 Quadro comparativo Barcelona-Lisboa. Fontes: INE, Turismo de Portugal, ANA 
aeroportos, Turisme de Barcelona, Idescat, Statísta. 
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6. Caso de Estudo: O bairro da Mouraria 
A Mouraria é um bairro peculiar dentro da cidade de Lisboa, sendo um lugar 

que se tem transformado para que existam e porque existem turistas. No 

fundo, este é mais do que um simples lugar que os turistas podem visitar, 

trata-se de um território profundamente reabilitado pela união de esforços 

políticos e comunitários. O investimento privado, em muito suportado pelo 

crescimento turístico da cidade e pela atratividade deste local, também têm 

marcado profundamente estas transformações. Este capítulo pretende 

salientar a peculiaridade deste território devido às suas marcas históricas e 

perceber como após conturbados períodos, este bairro, completamente 

degradado, pôde renascer das cinzas e fazer parte ativa do movimento 

turístico da cidade, sem esquecer, no entanto, os impactos negativos que 

lhes estão inerentes. Esta complexidade fez deste bairro um caso de estudo 

de particular interesse. Para uma melhor compreensão destes processos, e 

para além da consulta de documentação e publicações, foram consideradas 

fontes empíricas, i.e., entrevistas e observação no local. 

 Mouraria: uma narrativa complexa 

6.1.1. Dos Mouros ao terramoto de 1755 

A Mouraria localiza-se no casco antigo de Lisboa (figura 6.1), sendo um dos 

seus bairros tradicionais, quer pela sua carga histórica, quer pela 

multiplicidade de vivências que testemunhou ao longo dos séculos. 

Destacam-se algumas disjunções que têm marcado os discursos e as políticas 

em torno deste território: bairro típico e histórico versus bairro cosmopolita; 

bairro exótico versus bairro difamado; bairro de imigrantes e estrangeiros 

versus bairro de autóctones (Mendes, 2012). Atualmente esta é uma das 

zonas de Lisboa onde existe mais diversidade social, étnica, cultural e 

geracional uma vez que para aqui convergem uma grande quantidade de 

trabalhadores ou novos residentes estrangeiros (Gésero, 2014). 

 

 

 

 

 

 

A palavra Mouraria carrega um estereótipo sedimentado na história da 

cidade, pois a esta área foram confinados, por Dom Afonso Henriques, os 

Mouros que não abandonaram a cidade após a Reconquista Cristã, em 1170. 

Rio Tejo 

 

 

 

Travessa dos Lagares 

 

 

 

Castelo de São Jorge 

 

 

 
Avenida Almirante Reis 

 

 

 

Praça do Comércio Praça do Martim 

 

 

Figura 6.1 Vista aérea sobre a Mouraria. Fonte: https://m2.behance.net 
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Aqui se marcou o início formal do bairro mas também o início da ideia de um 

território estigmatizado (Menezes, 2003). Esta comunidade deixou algumas 

marcas no território de diversas formas, e.g., neste e nos bairros 

circundantes tiveram origem as primeiras produções de arte mudéjar 

portuguesa, que viriam a abrir portas ao estilo manuelino (Memória 

Portuguesa, n.d.). Em termos de edificado, é possível visitar o Museu 

Arqueológico da Praça Nova do Castelo de São Jorge, local da antiga Alcáçova 

(em árabe, al-qasba), onde se podem ver vestígios das casas islâmicas e como 

estas eram construídas. 

A cidade moura desenvolvia-se na encosta sul da alcáçova dentro da Cerca 

Moura (figura 6.2) e o atual território da Mouraria, menos ensoleirado e mais 

húmido (a norte) tinha um uso essencialmente agrícola. Após a Reconquista, 

embora a maioria dos mouros tivessem deixado a cidade, e para além dos 

que perderam a vida em batalha, alguns acabaram por ficar. Estes eram 

sobretudo cidadãos neutros, comerciantes, pessoas que já se tinham 

adaptado ao território. Neste sentido, e como Alfama era um território mais 

agradável para viver, o primeiro rei cristão elegeu a encosta norte do Castelo 

para confinar os mouros que permaneceram. Por outro lado, esta área 

estava mais afastada da zona comercial da cidade e do rio Tejo, onde estes 

poderiam estabelecer contacto com os seus compatriotas da margem sul do 

rio (Menezes, 2004). Para além da separação territorial, o rei manteve ainda 

outras medidas segregacionistas, e.g., através do ordenamento do espaço 

urbano evitando o contacto entre religiões e restringindo os “não-cristãos” 

ao seu próprio espaço sociocultural (Barros, 1998). 

Embora não existam registos exatos sobre os limites do arrabalde árabe, há 

indicações de que o território seria murado e tinha uma porta a cada extremo 

da rua Grande Direita (Barros, 1998). Apesar de algumas imposições régias, 

houve alguma permissividade Real ao conceder uma parte do território 

urbano aos “não-cristãos”, já que alguns deles tinham um forte poder 

económico e eram, por isso, importantes para a cidade. O pequeno núcleo 

urbano mourisco foi-se expandido e desenvolvendo morfologicamente. 

Cerca Moura (século X) 

Cerca Fernandina (1373-75) 

Principais portas da cidade 

Figura 6.2 As Cercas de Lisboa. Séc. XVI. Fonte: http://c.asstatic.com 
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Desta presença muçulmana resultou um bairro com um urbanismo irregular 

com múltiplas esquinas, becos e ruas estreitas e sinuosas, apresentando 

assim um espaço edificado compacto e por isso de difícil delimitação 

(Mendes, 2012). Os edifícios públicos mais importantes estruturavam o 

espaço público (Gésero,2014), enquanto os edifícios privados eram, na sua 

maioria, semelhantes aos restantes edifícios medievais, com algumas 

exceções pontuais de casas térreas com pátio (Barros, 1998). 

Os mouros mantiveram-se neste território até ao final de 1496, quando Dom 

Manuel I, pressionado pelos reis de Castela e Aragão (que já tinham 

conquistado Andaluzia aos mouros em 1492), assinou o decreto para a 

expulsão de judeus e muçulmanos do território português. Deste modo, 

dissolveu-se a estrutura comunal da Mouraria, desmantelaram-se os 

símbolos muçulmanos, os edifícios públicos mouriscos foram ocupados por 

cristãos e o Hospital de Todos os Santos apoderou-se dos bens pertencentes 

aos mouros (Jorge, 1994). Desde aqui, sedimentou-se uma imagem do bairro 

com uma forte tradição católica. Também no século XV, e com o advento dos 

Descobrimentos, Lisboa sofreu um forte crescimento populacional que se 

refletiu a nível urbano. A cidade expandiu-se para oeste e para norte e a 

Mouraria viu nascer alguns edifícios importantes bem como a abertura de 

novas vias urbanas (Gésero, 2014). 

No século XVII, apesar do ligeiro decréscimo da população da cidade, a 

Mouraria continuava a ser formada por uma “teia medonha de pequenas 

ruelas que se cruzavam, estreitas e tortuosas, irregulares na sua largura, 

cheia de becos e betesgas” (Branco, 1990: 25). O bairro apresentava uma 

grande densidade urbanística e os seus edifícios tinham sido aumentados em 

altura, deixando, por conseguinte, as ruas estreitas mais escuras e menos 

ventiladas, agravando os problemas salubridade da zona (Gésero, 2014). 

Após o terramoto de 1755, a Mouraria não foi incluída no plano de 

reconstrução urbano encomendado por Marquês de Pombal (1699-1782), e 

ainda que alguns dos seus edifícios tivessem ficado destruídos, a malha 

urbana do bairro permaneceu praticamente inalterada (Gésero, 2014). 

Algumas zonas antigas da cidade, em particular a Mouraria, foram remetidas 

para o esquecimento, “indiretamente acelerando as dinâmicas de 

degradação e segregação espacial” (Menezes, 2004: 35). O novo fluxo 

migratório de meados do século, voltou a aumentar a densidade 

populacional e construída do bairro, refletindo-se no aumento da cércea dos 

edifícios, na subdivisão dos espaços privados e no desaparecimento de 

espaços verdes livres, o que contribuiu para a degradação das condições de 

vida da população (Menezes, 2004). As condições insalubres e precárias, a 

alta densidade populacional e construída e ainda o “esquecimento” face ao 

plano de intervenção pós-terramoto parecem ter aguçado as ideias tanto de 

bairro marginalizado como de bairro socialmente segredado (Gésero, 2014).  
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6.1.2. Da miséria ao Fado 

A industrialização do século XIX, bem como as migrações rumo à capital, 

resultaram num crescimento demográfico acentuado, atingindo os 140 mil 

habitantes (Menezes, 2004). Com a classe trabalhadora a ocupar a cidade, o 

popular bairro da Mouraria passou a ser um dos mais pobres da cidade 

(Cordeiro, 1997). As casas eram velhas, húmidas e estavam sobrelotadas, não 

tinham água canalizada ou esgotos e os despejos eram atirados para a via 

pública, provocando um ambiente sujo e insalubre (Menezes, 2004). Terão 

sido as “condicionantes históricas e geográficas, a pobreza e os fenómenos 

de concentração (…) e interação” que conduziram ao surgimento de uma 

série de “elementos temáticos” que se refletiram “na invenção de tradições 

populares” (Menezes, 2004: 42). Este território é caracterizado pelas 

tradições populares, como o Fado, as marchas, as festas populares e 

procissões (Mendes, 2012). Tradições estas que formaram dinâmicas sociais 

especificas dando ao bairro um forte caráter sociocultural (Cordeiro, 1997). 

Neste contexto oitocentista, num bairro repleto de problemas sociais e em 

busca de escapatórias populares para os atenuar, o Fado surgia em 

momentos de convívio e lazer, manifestando-se de forma espontânea pelas 

ruas e vielas, nas tabernas, cafés. Evocando os problemas urbanos, o Fado 

estava inicialmente vinculado a contextos sociais marginais e de transgressão 

em ambientes frequentados por “prostitutas, faias, marujos, boleiros e 

marialvas”, levando-o a ser rejeitado pelos grupos mais intelectuais da época 

e pela própria Igreja. No entanto, o convívio entre a aristocracia e as classes 

pobres viria a resultar no mítico romance entre o Conde de Vimioso e Maria 

Severa (1820-1846), uma meretriz conhecida pelos seus dotes vocais e que 

se tornaria a grande referência do Fado (Pereira, 2008). Na rua onde viveu 

foi inaugurada a Casa da Severa, num lugar que faz parte da iconografia do 

Fado e do património sociocultural da Mouraria (Memória Portuguesa, n.d.). 

6.1.3. A Mouraria no século XX 

A Mouraria manteve aproximadamente a mesma configuração urbana do 

período mourisco, passando pelo terramoto de 1755 e chegando aos dias de 

hoje sem alterações significativas no seu tecido urbano até metade do século 

XIX. Por esta altura, as instituições administrativas da cidade manifestaram 

alguma intenção de modernizar, embelezar e higienizar Lisboa. Neste 

sentido, interveio-se sobretudo na parte baixa do bairro na tentativa de criar 

uma conexão entre o centro histórico e a zona norte da capital (Ferro, 2012). 

Só durante o Estado Novo, se implementou um plano reformador sobre a 

Mouraria adotando uma atitude demolidora. Na década de 1940, e segundo 

as políticas de expropriação da época, foi demolida por completo a parte 

baixa da Mouraria, formando o Largo (e não Praça) do Martim Moniz (figura 

6.3) (Menezes, 2004). Embora o Estado Novo tivesse intenções de melhorar 

este território, tal não se chegou a concretizar, mantendo-se os problemas 

de segregação social e de estigmatização existentes (Gésero, 2014).  
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O Largo do Martim Moniz manteve-se desprovido de qualquer planeamento 

e o vazio deixado pelas anteriores demolições prolongou-se pelas décadas 

seguintes. Só mais tarde, após a dissolução do regime se voltou a registar 

alguma preocupação política com a Mouraria, ainda assim, sem resultados 

concretos até 1982. Neste ano, foi elaborado o Plano de Renovação Urbana 

do Martim Moniz, que incluía um conjunto de equipamentos, entre eles dois 

edifícios imponentes, o Centro Comercial da Mouraria (figura 6.5), 

construído em 1989 do lado da colina da Mouraria, e o Centro Comercial do 

Martim Moniz (figura 6.6), construído em 1991 do lado da colina de Santa 

Ana, complementados mais tarde pela Praça do Martim Moniz (1997) (figura 

6.4) (Colvin, 2008). 

A instalação destes dois centros comerciais veio afetar as dinâmicas urbanas, 

sociais e económicas do território, facilitando a instalação do comércio 

grossista na zona. Desde este período até à atualidade, a Mouraria assistiu a 

um desenvolvimento acentuado tanto da sua atividade comercial como da 

crescente multiplicidade étnica que começou a “colorir” o bairro a partir da 

década de 1970. Por esta altura, começaram a surgir os primeiros grupos de 

migrantes indo-portugueses (entre 1976 e 1980), aos quais se juntaram, na 

década de 90, outros grupos provenientes da Guiné e Cabo Verde e, mais 

tarde, do Senegal e do Zaire. Após a década de 1990, começaram a fixar-se 

comerciantes chineses, paquistaneses e bangladechianos. Esta mescla de 

nacionalidades, culturas, religiões, hábitos e costumes têm feito da Mouraria 

um espaço de confluência de pessoas e grupos sociais bastante 

heterogéneos (Mendes, 2012), que contrasta com as caraterísticas da 

população autóctone, pois existe uma diversidade de estatutos e práticas 

entre trabalhadores e residentes, sejam autóctones ou não (Mendes, 2012).  

Num bairro assumidamente multiétnico regista-se uma maior tendência para 

a segregação socio espacial que muitas vezes coincide com a concentração 

de grupos alóctones em certas zonas da cidade (Malheiros e Vala, 2004). No 

caso concreto da Mouraria, tal reflete-se na imagem de marginalidade do 

bairro, de gueto urbano, com edifícios degradados e grupos étnicos 

segregados pela diferença socio cultural. Por outro lado, também se verifica 

Figura 6.3 A Praça do Martim Moniz, na 
atualidade. Fonte: 
http://www.montijoportugal.com 

Figura 6.4 O Largo do Martim Moniz, após as 
demolições do Estado Novo. Fonte: Arquivo 
Fotográfico de Lisboa. 
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a sobrelotação de alojamentos (a maior da freguesia, com 19,4% dos 

alojamentos sobrelotados) (INE, 2012) por partes destes grupos. Assim, são 

os indivíduos (i)migrantes quem mais “ocupa” o espaço público, gerando 

algum mal-estar perante a população nacional (Gésero, 2014). No estudo de 

Mendes (2012) os entrevistados portugueses assumem alguma dificuldade 

de aceitação perante os imigrantes, no entanto, evidenciam a inexistência de 

problemas ou relações conflituosas com estes vizinhos, vivendo cada um no 

seu espaço social. Para a Associação Renovar a Mouraria (ARM), 

“(…) as pessoas podem eventualmente cumprimentar-se, mas 

não se relacionam ou, quando se relacionam, muitas vezes 

ouvem-se queixas (…) Cada um faz a sua vida e pronto, não há 

grande amizade’.” (ARM in Mendes, 2012: 23). 

A população da Mouraria é sobretudo nacional, no entanto, existe uma 

tendência para o aumento do número de indivíduos estrangeiros no bairro, 

o que pode acentuar os desequilíbrios sociais presentes, sobretudo em 

grupos com alguma dificuldade de integração, como os chineses. Embora a 

população de Lisboa tenha vindo a diminuir, o número de imigrantes tem 

vindo a aumentar, sobretudo na Mouraria (figura 6.7). Entre 1991 e 2011, 

em Lisboa mais que duplicaram os indivíduos imigrantes enquanto na 

Mouraria o crescimento foi exponencial. Este crescente número de 

imigrantes e comerciantes estrangeiros (que não vivem no bairro) e o 

movimento de clientes e turistas por eles gerado conferem, segundo os 

técnicos da UPM, um caráter de forte multiplicidade ao bairro (UPM, 2009). 

Relação entre população nacional e estrangeira em Lisboa 1991-2011 

  Lisboa Mouraria 

 População Nº % Nº % 

1991 
Portuguesa 648 924 97,82 6 556 97,11 

Estrangeira 14 464 2,18 195 2,89 

Total 663 388 100 6 751 100 

2001 
Portuguesa 537 963 95,29 3 925 91,56 

Estrangeira 26 609 4,71 362 8,44 

Total 564 572 100 4 287 100 

2011 
Portuguesa 513 241 93,7 3 375 76,6 

Estrangeira 34 492 6,3 1 031 23,4 

Total 547 733 100 4 406 100 

No seguimento deste incremento de população estrangeira e das crescentes 

práticas pluriculturais, destaca-se o marco religioso. Atualmente a maior 

parte da população é portuguesa, que é maioritariamente católica. Apesar 

da pacata coexistência, os grupos religiosos mantêm-se separados 

socialmente, 

“Há muito bairrismo e rivalidades. (…) E as pessoas não falam 

com pessoas das outras religiões nem conversam sobre as 

Figura 6.6 Relação entre população nacional e estrangeira em Lisboa. 1991-2011. Fonte: UPM 
(2009) e INE (2012, 17 Dezembro). 

Figura 6.5 Centro Comercial 
da Mouraria. Fonte: 
www.google.pt/maps 

Figura 6.7 Centro Comercial 
do Martim Moniz. Fonte: 
www.google.pt/maps 
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outras religiões. E se falam, é para dizer mal…” (Pároco local in 

Mendes, 2012: 26). 

A coexistência de religiões trás ao bairro uma forte riqueza cultural e social 

de costumes espirituais diversificados, relacionando-se com a imagem 

histórica de um lugar marcado pela diferença religiosa desde a sua génese. 

“É muito curioso haver esta simbiose de culturas (…) que, 

enquanto existir, vai dar uma grande beleza ao bairro. Não é só 

o Fado! (…) Há aqui dois bilhetes de identidade muito 

complexos, por um lado temos o fado por outro temos esta 

mistura de culturas, tão interessante que anima culturalmente e 

gastronomicamente o bairro, e que faz com que o bairro seja tão 

procurado. É mesmo muito procurado…” (Nuno Franco, ARM). 

A simbiose de culturas trás uma grande beleza à Mouraria, podendo ser 

capitalizada em “campanhas de marketing urbano, associadas a estilos de 

vida cosmopolitas, apelando ao consumo de produtos e serviços dotados de 

uma certa autenticidade” (Mendes, 2012: 20). Neste sentido, e aproveitando 

estas caraterísticas de autenticidade tão fortes do bairro pode-se criar um 

“imaginário urbano” capaz de criar laços de afetividade e entusiasmo com o 

“produto” Mouraria e deste modo potenciar a sua atratividade turística.  

6.1.4. O Declínio 

Se a Mouraria tem sido nas últimas décadas um lugar de coexistência 

multiétnica, com os mais variados comércios, serviços e produtos étnicos, 

também é verdade que passou por um período onde se acentuaram 

nitidamente os processos de marginalização e insegurança. O sentimento de 

insegurança no bairro estendeu-se pelos anos 90 e manteve-se após o cruzar 

do século. A Mouraria detém, desde a sua génese, um estereótipo 

sedimentado na história do bairro, uma vez que o seu nome representa o 

lugar dos que não eram desejados na cidade, sendo, etimologicamente, o 

vale dos vencidos (Menezes, 2003). Por outro lado, a insegurança na 

mouraria está associada à degradação do edificado e dos espaços públicos. 

Segundo o diagnóstico da Unidade de Projecto da Mouraria (UPM, 2009), o 

bairro apresentava um elevado estado degradação do edificado e de 

desertificação, i.e., abandono prolongado dos alojamentos (UPM, 2010). 

De uma forma geral, a degradação do edificado, da linguagem arquitetónica 

e a sobrelotação dos alojamentos (provocada pela chegada de um grande 

número de emigrantes no espaço de poucas décadas), influenciaram a 

segregação deste território, e nem os projetos de intervenção socioterritorial 

levados a cabo desde a década de 1930/40 evitaram este fenómeno 

(Mendes, 2012). Desde os planos de renovação executados no período do 

Estado Novo, que implicaram a limpeza e embelezamento do mal-afamado 

bairro da Mouraria (Menezes, 2003), passando pelo Plano de Modernização 
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do Martim Moniz, nos anos 60, que acentuou a marginalização física e social 

e desvalorizou os seus terrenos, até ao Plano de Renovação Urbana do 

Martim Moniz dos anos 80. 

A construção do Centro Comercial da Mouraria foi, segundo o presidente da 

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (JFSMM), a faísca para o 

desencadear de um processo de abandono do território uma vez que “tapou 

o bairro” e o que lá acontecia passava despercebido aos olhos da sociedade 

e da comunidade política. Deste modo, a Mouraria padeceu de “qualquer 

tipo de investimento” durante os anos seguintes, tendo como consequência 

uma acelerada “degradação do espaço público”. Contudo, a ideia de um 

território degradado e com necessidades de intervenção já há muito que 

existia e as preocupações em atenuar a sua degradação eram notórias, sendo 

tal presumível pela quantidade de planos de recuperação desenvolvidos ao 

longo do século XX. No entanto, estes não foram suficientemente eficazes e 

a Mouraria acabou por ficar esquecida.  

No virar do século, a marginalização da Mouraria mantinha-se e com ela 

alguma preocupação política. Entre 2002 e 2005, a CML desencadeou várias 

ações para este território. A ideia era mobilizar o investimento privado 

através da intervenção municipal, sendo disponibilizados 7,8 milhões para 

intervir em 20 edifícios mas nem tudo correu como o previsto uma vez que 

o estado de degradação dos edifícios era bastante mais avançado do que 

indicavam as vistorias e parte das verbas foram desviadas para 

realojamentos, obrigando assim à paragem de algumas obras. No fundo, foi 

uma iniciativa positiva mas com um modelo de atuação débil, resultando no 

fracasso do projeto (Craveiro, 2004). 

 O Renascimento e o regresso do orgulho 

6.2.1. O Papel da cidadania 

Após uma infinidade de iniciativas fracassadas a sociedade civil despertou e 

resolveu tomar uma atitude. A 19 de março de 2008, um grupo de moradores 

preocupados com o futuro do bairro e dos seus usuários decidiu criar a 

Associação Renovar a Mouraria (ARM). O seu objetivo primordial era 

melhorar o bairro em geral, promovendo a inclusão social e desenvolvendo 

atividades culturais e de lazer mas para tornar isto possível era necessária 

uma intervenção profunda e deste modo era indispensável, em primeiro 

lugar, alertar os agentes políticos para os problemas do bairro. Um dos seus 

cofundadores, Nuno Franco, morador no bairro há 38 anos, e mediador 

comunitário (ou seja, quem ouve os moradores, regista os seus problemas e 

tenta encaminhá-los para que se resolvam), explica que  

“(…) tudo começou como um movimento de cidadãos. Primeiro 

a Inês Andrade e eu (embora a ideia inicial seja da Inês) (…) ao 

qual se juntou um grupo de outras pessoas. Eu e a Inês 
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começámos a ir às reuniões participativas da CML, e a usar da 

palavra para chamar a atenção sobre o estado social e urbano 

em que se encontrava a Mouraria.” (Nuno Franco, ARM). 

O estado de degradação em que se encontrava o centro de Lisboa, 

nomeadamente a Mouraria, fez com que o município, perante “um pequeno 

e humilde grupo de moradores” que se moviam de “forma organizada”, se 

tenha debruçado sobre as problemáticas deste bairro. Por outro lado, havia 

ainda o apoio de outros agentes, como a Junta de Freguesia, Igrejas, Santa 

Casa da Misericórdia, etc. A fundação da ARM teve extrema importância 

tanto para o impulsionar da revitalização do bairro, como para o 

acompanhamento prestado socialmente aos cidadãos no decurso dessa 

revitalização. A maior dificuldade desta associação aconteceu na sua fase 

inicial, não tanto pela falta de recursos mas, sobretudo, pela desconfiança 

das pessoas. 

“Em 2008 demos o ‘grito do Ipiranga’ e dissemos ‘basta’. 

Fizemos um manifesto e nesse mesmo ano surgiu a associação. 

No início algumas pessoas pensavam que estávamos à procura 

de tachos, mas rapidamente perceberam que estamos aqui para 

ajudar. (…) [a ARM] começou do zero, sem dinheiro, sem sede… 

é uma associação sem fins lucrativos e, embora não fosse o 

objetivo inicial, acabou por se tornar uma associação de 

moradores.” (Nuno Franco, ARM).  

Desde a sua criação que a ARM tem sido um apoio fundamental para toda a 

comunidade, estabelecendo uma relação de proximidade com todos os 

moradores (e usuários) do bairro, sobretudo os mais vulneráveis. 

Atualmente, promovem-se, nesta associação, desde aulas de alfabetização 

para adultos, a cursos de português para estrangeiros, apoio ao cidadão, 

explicações para crianças, aulas de ballet e guitarra, workshops para avós, 

pais e netos, espetáculos, tertúlias, sessões de cinema, debates, consultas 

médicas gratuitas, ou ainda percursos turístico-culturais para quem queira 

visitar e conhecer o bairro. Tudo isto no sentido de melhorar 

socioculturalmente a Mouraria.   

6.2.2. O envolvimento das entidades públicas 

Tanto as necessidades evidentes da Mouraria como a ação deste grupo de 

moradores levou o município a intervir. Apenas um ano depois da fundação 

da ARM, em 2009, surgiu o “Programa Ação: as cidades dentro da cidade” 

(PA), desenvolvido pelo gabinete municipal da Unidade de Projecto da 

Mouraria (UPM), e com o qual, em 2010, se constituiu a candidatura ao 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). O PA teve como principal 

objetivo a requalificação do espaço público e do ambiente urbano do bairro, 

o que implicou também uma intervenção a nível do tecido social neste 

território (UPM, 2010). Para tal foi prevista a parceria com associações locais 
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com o intuito de “tornar esta área da cidade mais atrativa, não só para o 

comércio, serviços, jovens e famílias, mas mais segura e sustentável para os 

residentes e turistas” (UPM, 2009: 23).  

Em 2010, de forma a garantir o correto rumo e o cumprimento dos objetivos 

do PA foi concebido, em complementaridade com este, um programa de 

desenvolvimento social, o Programa de Desenvolvimento Comunitária da 

Mouraria (PDCM). Deste modo, e para além de dar mais coerência ao PA, 

pretendeu-se que a intervenção de reabilitação urbana incidisse não apenas 

sobre a dimensão material, ou seja, edificado e espaço público, mas também 

e sobretudo sobe a dimensão imaterial, isto é, sobre a vida dos seus 

habitantes e comunidades (CML, 2012, abril 19). A figura 6.8 apresenta 

sinteticamente a linha de ação orientadora do PDCM, definida em 2008. 

 Mouraria 

Contexto 

Território com potencialidade e recursos endógenos, no entanto 

composto por vulnerabilidades sociais e urbanas (grupos de risco, 

exclusão social, imigração, pobreza, envelhecimento, 

prostituição, tráfico de droga, insegurança, “guetização”, 

degradação urbana), resultando num conjunto de desafios. 

  

Problema 

Pobreza, exclusão social e segregação: limitam a felicidade, 

liberdade de escolha, participação e mobilidade sociais. 

Estigma de degradação urbana e social: limitam atração de novos 

investidores, habitantes e visitantes. 

  

Solução 
PDCM: melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento social 

através da participação ativa e abrangente de instituições locais. 

O PDCM foi desenvolvido ao longo de vários meses e atravessou três fases 

principais. A primeira foi de constituição e análise do grupo de parceiros, ou 

seja, das associações locais que cooperaram com este programa, por parte 

da CML e da ARM, no sentido de realizar uma intervenção aberta e 

participada pela comunidade. De seguida, fez-se, juntamente com este 

grupo, um diagnóstico dos problemas sociais do bairro (figura 6.9). Estes são, 

em parte, o que se tem vindo a apresentar ao longo da análise da Mouraria, 

como é o caso da degradação do bairro em geral, da sua imagem de 

marginalização, do multiculturalismo presente ou da segregação social. Mas 

também existem outros fatores como os problemas de acessibilidade ou a 

falta de equipamentos de lazer, de limpeza ou de mobiliário urbano.  

A última fase do PDCM passou pela identificação e orientação das suas linhas 

estratégicas (figura 6.10), mencionando os principais objetivos a seguir para 

responder aos problemas do diagnóstico acima mencionado. Tanto a fase de 

diagnóstico como o desenvolvimento do plano estratégico contaram com o 

Figura 6.8 Diagnóstico Geral da Mouraria. Contexto, Problema e Solução. Fonte: UPM (2009). 
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envolvimento de uma equipa multidisciplinar e com a participação de 44 

parceiros, nomeadamente as associações locais que apresentavam maior 

proximidade à população, tendo, por isso, melhor conhecimento das suas 

fragilidades, e,g., o desemprego, que afeta 41% da população ativa (INE, 

2012). O Plano teve o seu expoente máximo a partir de 2012, quando 

começaram as intervenções no bairro. Para a CML a reabilitação urbana da 

Mouraria “constitui(u) uma excelente oportunidade para se proceder a uma 

‘revitalização social’ em paralelo” (CML, 2012, abril 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além do envolvimento da ARM e de todas as associações locais, a 

concretização deste Plano só foi possível com um forte envolvimento 

político, nomeadamente na reunião de recursos municipais e comunitários. 

Neste quadro de mudanças, o presidente da CML decidiu, em 2010, mudar o 

seu gabinete para o Largo do Intendente (figuras 6.11 e 6.12) (que faz parte 

do programa de intervenções do QREN) no sentido de dar credibilidade às 

intervenções que decorreram na área. Embora fosse uma iniciativa de 

caráter pontual, a acontecer apenas entre 2011 e 2013, esta foi uma ação-

Figura 6.9 Diagnóstico dos problemas sociais da Mouraria. Fonte: UPM (2010). 

Figura 6.10 Linhas de Orientação Estratégica para o PA do PDCM. Fonte: UPM (2010). 
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chave para que os moradores (e possíveis investidores) sentissem um 

compromisso efetivo por parte do município e das autoridades em geral para 

transformar este território e alterar a sua imagem de lugar estigmatizado. 

“O facto do Presidente (…) ter o seu gabinete de trabalho ali no 

Largo no Intendente também fez com que as coisas corressem 

um bocadinho mais em feição da Mouraria, o que é óptimo, 

ainda bem que ele teve essa decisão, e há aqui uma vontade 

política em intervir nesta zona.” (UPM in Mendes, 2012: 34). 

Para a Renovar a Mouraria, o papel do Presidente é determinante, 

“O que António Costa fez foi, enquanto ‘general’,  acompanhou 

as suas ‘tropas’ (…) e acompanhava mesmo. Se não podia ir 

durante o dia ver os trabalhos, era vê-lo à noite a observar a 

evolução desse dia. Era normal vê-lo a circular na Rua do 

Benformoso, no meio das prostitutas, dos toxicodependentes, e 

dos ‘dealers’ sem medo algum. (…) O sentimento dos moradores 

mudou de um dia para o outro. Agora o Presidente da CML 

estava junto deles, e com isso gerou-se um movimento de 

autoestima muito forte (…). (Nuno Franco, ARM). 

Inicialmente o PDCM contou com a participação de um elevado número de 

organizações, sobretudo no primeiro ano mas este número tem vindo a 

reduzir à medida que se vão alcançando os objetivos principais e deixam de 

ser necessárias intervenções tão profundas. O empenho do município foi 

fundamental para o sucesso do projeto. Em 2011, foi também criado 

Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária (GABIP) Mouraria, de 

caráter temporário. Este foi fundamental para o acompanhamento da 

requalificação da área Mouraria/Intendente. Requalificação esta que após 

bem-sucedidas etapas foi objeto de vários prémios quer a nível nacional quer 

internacional, como é o caso da "Academy of Urbanism" de Londres (2012), 

do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (2013) e o de 

“Município do Ano Portugal 2014”, atribuído pela Universidade do Minho 

(2014). No entanto ainda há um longo caminho a percorrer. É de salientar o 

Figura 6.12 Largo do Intendente após 
intervenção. Fonte: http://ocorvo.pt 

Figura 6.11 Presidente da CML, António 
Costa junto ao seu novo gabinete, 2011. 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
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fato de a Mouraria ser o bairro do centro histórico com maiores dificuldades 

de integração social e menor nível de ensino, sendo por isso necessário um 

contínuo acompanhamento por parte das instituições locais. Da população 

residente entre os 15 e 29 anos, 4,5% é analfabeta e apenas 16% possui 

estudos superiores. Quase 45% das crianças em idade pré-escolar não 

frequentam o sistema de ensino (INE, 2012).   

6.2.3. As intervenções no espaço público 

Excetuando pontuais intervenções em edifícios e frações, a grande 

intervenção pública neste território procurou sobretudo melhorar o espaço 

público e o tecido social. Desta forma, o bairro começaria a revitalizar-se 

ficando mais atrativo e consequentemente captando investimento privado 

para a posterior recuperação do edificado. Em geral, a revitalização começou 

por melhoramentos no espaço público, que é intensamente usado pelos 

moradores do bairro, sobretudo estrangeiros. 

“O espaço público do bairro foi sempre muito usado porque as 

casas são pequenas e as pessoas têm necessidade de sair para a 

rua, de estar na rua.” (Nuno Franco, ARM). 

Em 2011, apenas 6% do bairro tinha boas acessibilidades (INE, 2012), 

tornando urgente uma intervenção. Neste sentido, procedeu-se, por 

exemplo, a melhoramentos de becos e arruamentos, endireitando e 

reperfilando as ruas (figura 6.13), e melhorando a suas infraestruturas 

(nomeadamente águas e esgotos), inseriram-se bancos de jardim nas praças, 

elemento de extrema importância sobretudo para os idosos, e plantaram-se 

árvores, para colmatar a quase inexistência de vegetação no bairro. Também 

foi criado o novo Jardim da Cerca da Graça (figura 6.14), recentemente 

inaugurado, com 17.000 metros quadrados de área e que conecta a Mouraria 

com a Graça. Foi inaugurado um parque infantil na rua do Capelão e 

relocalizada a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública na rua da 

Palma. O policiamento constante nesta zona é reconhecido pelos 

moradores/comerciantes e é fundamental para a segurança e bem-estar de 

todos. 

“Uma das principais melhorias é, sem dúvida, a segurança, há 

sempre polícias nas ruas. Assim, sentimo-nos mais seguros.“ 

(Comerciante luso-indiano). 

Ainda neste quadro de intervenções, registaram-se duas ações importantes 

para a melhoria de condições no espaço público. Por um lado, o esforço 

conjunto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia no reordenamento 

do trânsito e estacionamento dentro do bairro. Segundo o presidente da 

JFSMM, houve uma tentativa de retirar os carros da Mouraria 

“para as pessoas poderem usufruir mais do espaço público [pois] 

novas atividades culturais no espaço público só são possíveis 

Figura 6.13 Grupo de 
imigrantes a caminhar na 
repavimentada Rua do 
Benformoso. 

Figura 6.14 Jardim da 
Cerca da Graça. Fonte: 
http://www.cm-lisboa.pt 
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porque este está reabilitado”. (Miguel Coelho, Presidente da 

JFSMM). 

Por outro lado, e embora alguns moradores ainda não estejam ‘educados’ 

neste sentido, as autoridades têm-se empenhado no que diz respeito à 

limpeza do bairro, nomeadamente na recolha de resíduos constantemente 

deixados no espaço público. 

“O serviço do município que é responsável pela limpeza urbana 

está bastante preocupado e tem feito um esforço (…) de 2008 

para hoje o grau de lixeira diminuiu consideravelmente e isso, 

francamente, acho que foi um esforço municipal, agora trata-se 

um bocadinho de educar as pessoas.” (UPM in Mendes, 2012: 

34). 

Por último, e como exaltação cultural do bairro, houve um investimento na 

valorização e evocação dos seus bens culturais, como o Fado ou alguns dos 

fadistas mais famosos que nasceram ou viveram na Mouraria (e.g. Maria 

Severa, Mariza, Fernando Maurício ou Argentina Santos) no sentido de dar 

visibilidade às marcas identitárias, da sua história e dos seus habitantes 

(Mendes, 2012). Para os moradores era lamentável que Lisboa estivesse 

repleta de casas de fados e no lugar onde se defende que este tenha nascido 

não houvesse uma casa de fados. Neste sentido, uma das intervenções do 

Programa Acção promoveu a criação de um Sítio do Fado, na Casa da Severa 

(onde a fadista viveu) também com o propósito de animar a economia e o 

turismo locais (figura 6.15). 

6.2.4. A Mouraria Renovada 

De uma forma geral, e após o grosso das intervenções, a Mouraria ficou 

completamente alterada, e tal reflete-se no melhoramento da segurança em 

geral, que era um dos grandes problemas deste território. O fundador da 

ARM reforça a ideia de que a Mouraria é um bairro completamente seguro,  

“Não há medo nenhum, é um bairro completamente seguro. É 

certo que temos alguns problemas com tráfico de droga, mas 

essas pessoas só fazem mesmo isso, não fazem mal a ninguém.” 

(Nuno Franco, ARM). 

Em geral, um bairro mais limpo, com melhores espaços públicos, com uma 

sociedade melhorada, vai ser também mais seguro, agradável e, assim, mais 

visitado. 

“Esta intervenção reabilitou o espaço edificado, reabilitou o 

espaço público e reabilitou a sociedade, o meio humano, e desse 

modo tornou-o mais permissivo ao contacto com a sociedade 

que começa a entrar aqui (turistas) e que as pessoas ao início 

não gostavam. (…)  

Figura 6.15 Sítio do Fado 
na Casa da Severa. Fonte: 
http://www.plataformaar
quitectura.cl 
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(…) hoje basta andar pelo bairro para ver as amplas 

transformações, embora ainda haja muita coisa a fazer no plano 

urbano e social, o mais importante é que não cristalizou, todos 

os meses evolui. (…) 

(…) Tudo isto tem sido fantástico, tem atraído muitíssima gente, 

que antigamente não vinha cá, por isso o turismo desenvolveu-

se de uma maneira como nunca se viu. Neste momento, dentro 

do bairro tenho Tuk-Tuk, tenho percursos pedestres, tenho 

percursos de bicicleta (…) tudo anda dentro da Mouraria neste 

momento.” (Nuno Franco, ARM). 

Este bairro é detentor de uma larga e autêntica história, de um património 

cultural riquíssimo e este projeto de requalificação urbana, desenvolvido 

desde 2011, foi fulcral para transformar a Mouraria num bairro limpo, 

organizado e seguro. De acordo com as entrevistas e observação realizadas, 

verifica-se um clima geral de satisfação relativamente às transformações em 

curso. As intervenções abrangeram todo o bairro (mas não só) e contaram 

com linhas de atuação a vários níveis, incluindo o tecido social (em particular 

os grupos de risco) e urbano (edificado e espaços públicos). Desta forma, e 

segundo a ambição municipal (i.e., o envolvimento participativo previsto no 

PDM), entende-se que o futuro da Mouraria será construído por moradores 

e usuários, sejam os que já estavam no bairro ou os que serão atraídos por 

este quadro de mudanças, entre eles novos moradores e turistas. 

 A invasão (turística e não só) 

6.3.1. A atratividade da Mouraria 

Atualmente, a parte mais considerável da intervenção pública no âmbito do 

Programa Acção, da Unidade de Projecto da Mouraria e do Quadro de 

Referência Estratégica Nacional já se encontra executada e o bairro conta 

com uma nova cara, limpa e revitalizada. No entanto, continuam a acontecer 

transformações, quer a nível social através das associações locais quer no 

edificado. Embora a Junta de Freguesia mantenha a ambição de continuar a 

intervir no território, sobretudo na melhoria do espaço público, a maior parte 

das iniciativas que agora acontecem partem essencialmente de entidades 

privadas que são atraídas por um bairro renovado e com uma história rica, 

com simbolismo e autenticidade que lhe conferem um forte potencial. 

Apesar de algumas vozes mais críticas (que apontam as transformações 

rápidas e imprevisíveis sobre a população por elas enfraquecida), entende-

se que nesta zona da cidade tem sido possível explorar particularidades até 

agora menosprezadas. Depois do período de intervenções de maior escala, 

os tecidos social e comercial começaram a revitalizar-se atraindo novos 

residentes, empresários, investidores mas também novos produtos, serviços 

e experiências (Mendes, 2012), que vieram juntar-se à diversidade que já 
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coexistia com as tradições mais populares do bairro. Atualmente tenta-se 

conectar as pessoas (residentes mais antigos) a quem visita o bairro, e.g. 

através da multiplicidade gastronómica, presente nos inúmeros restaurantes 

de múltiplas origens, ou das visitas guiadas, promovidas pela ARM, onde se 

pode conhecer o território e compreender as suas raízes mouras, presentes 

no traçado das ruas.  

“O labirinto das ruas da Mouraria é igual ao labirinto das ruas 

nos países islâmicos (…) Por isso é muito interessante percorrer 

as ruas da Mouraria tradicional, mais antiga (do socorro, núcleo 

do fado).” (Nuno Franco, ARM). 

Existem visitas guiadas que podem rondar as três horas, em diferentes 

idiomas e segundo diversas temáticas. Por exemplo: “A Mouraria do Fado”, 

“A Mouraria das tradições”, “do Castelo à Mouraria” ou “da Praça do 

Comércio à Mouraria”. Além de se dar a conhecer a história de Lisboa, em 

geral, e do bairro, em particular, visitam-se lugares específicos, indicam-se 

edifícios peculiares, fazem-se provas gastronómicas, assiste-se a Fado, 

interage-se com os habitantes e comerciantes, etc. No fundo, é uma mescla 

de experiências concentrada. Também é curioso que neste território tão 

marcado pela imigração, existam visitas guiadas no âmbito do programa 

europeu MigranTur, projeto que envolve várias cidades e onde os 

estrangeiros (imigrantes) são guias e testemunham a sua visão da cidade.  

Por outro lado, e no seguimento destas experiências multiculturais é 

também possível encontrar uma grande diversidade de experiências no que 

diz respeito à gastronomia. Existem inúmeros lugares e de origem variada 

onde se podem experimentar comidas típicas de distintas culturas. Num 

bairro onde coabitam cinquenta e seis nacionalidades, há restaurantes de 

todos os tipos, predominando, para além dos portugueses, restaurantes 

asiáticos (chineses, bangladeshianos, paquistaneses e indianos) mas também 

alguns africanos e sul-americanos. A múltipla oferta gastronómica é uma 

forte atração para os turistas, mas também para quem vive ou trabalha nas 

proximidades e queira ter uma experiência gastronómica mais rica. É possível 

experimentar, cada dia, uma cultura diferente através da sua gastronomia. 

“Há aqui muito que conhecer, e é por estas coisas todas: pela 

gastronomia, pela beleza do território, pela autenticidade do 

território, pela mescla de culturas e pela quantidade de coisas 

que há para ver (…).” (Nuno Franco, ARM)  

A Mouraria, nos seus processos de coabitação e de interação entre novos e 

velhos, nativos e forasteiros, ricos e pobres, tem formado uma harmonia 

exótica que se torna quase banal (Mendes, 2012). O ambiente de mescla 

cultural remonta ao início da formação deste território, não sendo por isso, 

só por si, um fator descaracterizador da autenticidade do bairro. Aqui 
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reúnem-se as tradições, costumes, sabores, aromas e vidas de pessoas muito 

diversas. O casamento entre as origens mouras e a atual diversidade cultural, 

trazida pelos imigrantes nas últimas décadas, são uma marca de forte 

cosmopolitismo (Mendes, 2012). Este, segundo as teorias de economia 

urbana, é encarado como um dos principais capitais culturais de atratividade 

uma vez que o encontro com pessoas diferentes e de múltiplas origens 

representa algo novo e atual (Santos, 2008). Ampliando este efeito de 

multiplicidade, a Mouraria, e Lisboa, em geral, sobressai enquanto lugar de 

diferentes origens, seja de pessoas, produtos ou serviços culturais. 

6.3.2. Os novos inquilinos 

As características peculiares da Mouraria, aliadas à projeção do produto 

‘Lisboa’ como cidade cosmopolita com um forte carácter, têm feito deste 

bairro um polo de atração em diversas frentes. Para além das diferentes 

culturas que se têm juntado à Mouraria através das correntes migratórias 

das últimas décadas, o antigo bairro transformou-se num objeto de 

renovação urbana (Mendes, 2012). As ações de revitalização urbana não só 

reabilitam o tecido urbano como revitalizam as atividade económicas 

(comércio e serviços tradicionais), considerando a população autóctone mas 

definindo, ao mesmo tempo, diferentes tipos de recursos que tornam a área 

mais atrativa para novos residentes e visitantes (Peixoto, 2009). No fundo, 

a revitalização da Mouraria está a dinamizar as atividades económicas, 

dinamizando por sua vez, os fluxos de novos usuários. Verifica-se 

portanto a chegada de um novo tipo de migrantes atraídos pelas 

peculiaridades deste lugar. 

Alguns estrangeiros, nomeadamente europeus, começam a arriscar vir fazer 

companhia aos outros cidadãos já adotados pelo bairro. Desde o paquistanês 

que apostou num minimercado tipicamente português; à turista parisiense 

que se apaixonou pela Mouraria, para onde veio viver e abriu uma loja 

vintage; ou ainda à fotógrafa e turista londrina que ficou impressionada com 

a multiculturalidade e simpatia das gentes da Mouraria e ainda mais com o 

preço das casas (Visão, 2013, janeiro, 5). Também muitos jovens portugueses 

elegem este bairro como novo local de trabalho/residência. Os jovens que há 

uns anos compravam/alugavam casa nos subúrbios, agora preferem as casas 

humildes, bem localizadas e peculiares da Mouraria. Maioritariamente 

licenciados, os jovens procuram uma nova identidade e inspiração neste 

ambiente bairrista e quase rural, onde os vizinhos se conhecem e conversam, 

sendo a sua integração facilitada. Um bairro renovado é sinónimo de 

sociedade renovada e aberta. Em 2011, a população da Mouraria que residia 

fora do bairro 5 anos antes era de 107% (INE, 2012), sendo provável um valor 

muito superior com dados estatísticos mais recentes. 

Um bairro mais limpo, animado, renovado e com melhores condições de 

habitabilidade, aliado à sua localização e atratividade vem, inevitavelmente, 
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provocar uma subida dos preços dos imóveis. Esta, para além de limitar a 

mobilidade residencial dentro do bairro, cria pressões sobre a população 

autóctone para que esta se afaste e, de fato, alguns residentes estão a vender 

as suas casas e a mudar-se para a periferia. Segundo o presidente da JFSMM, 

não se tratará exatamente de pressão, é mais uma opção de quem o vê como 

uma boa oportunidade de negócio. De qualquer forma, o encarecimento dos 

imóveis, a chegada de novos residentes e a mudança do paradigma social no 

bairro remete para uma ideia de nobilitação urbana, que poderá ser, no 

entanto, positiva caso se consiga preservar alguma autenticidade do bairro e 

promover a integração social entre partes.  

6.3.3. To rent, os apartamentos turísticos 

Na sequência das transformações da Mouraria, são atraídos novos usuários 

(moradores, comerciantes e visitantes) que por sua vez incrementam as 

transformações. Nos últimos anos, têm surgido cada vez mais novos hotéis e 

hostels bem como apartamentos turísticos. A maioria das intervenções é 

justificada pelo incremento do turismo. De fato, a forte atratividade da 

Mouraria faz com que cada vez mais turistas queiram visitar o bairro e nele 

ficar alojados. Dois dos entrevistados no âmbito desta dissertação (a 

proprietária de um apartamento turístico e um antigo comerciante 

português) testemunham que é evidente que grande parte dos edifícios em 

reabilitação são para alojamento turístico, seja hotéis, hostels ou 

apartamentos turísticos. Num contexto de crise como o de Portugal, o setor 

do turismo representa uma boa oportunidade de investimento.  

Apesar da atual importância do crescimento hoteleiro, este trabalho foca-se 

essencialmente no desenvolvimento e propagação dos apartamentos 

turísticos. O crescente turismo urbano, as dificuldades económicas (de quem 

visita e de quem recebe turistas) tem levado à propagação deste novo 

paradigma de negócio. Em Portugal, acresce a simplificação das licenças de 

arrendamento deste tipo de casas. Deste modo, e um pouco por todo o país, 

regista-se uma procura sem precedentes pela reconversão de casas 

tradicionais em lugares aptos para alojar turistas. Sobretudo nos centros 

históricos, há cada vez mais pessoas a comprar uma ou mais casas para 

converter em alojamento turístico. Existem investidores com empresas 

especializadas que compram edifícios ou quarteirões completos e que os 

reabilitam para alojamento turístico (Visão, 2015, abril 30). Cresce 

igualmente o número de pessoas e de pequenas empresas especializadas em 

gerir estes apartamentos. Este novo paradigma acaba por estimular a 

economia local com mais pessoas a circular e a ativar o comércio e a vida no 

bairro. 

Embora o aluguer de apartamentos turísticos esteja a ganhar expressão em 

zonas mais periféricas e em cidades de menor dimensão, esta acontece 

sobretudo no coração das maiores cidades, como Lisboa e Porto, que são os 
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Figura 6.16 Travessa dos 
Lagares. 

locais mais desejados pelos visitantes mas também onde se concentram mais 

edifícios livres e com evidentes necessidades de reparação. Em Lisboa, a 

Mouraria era um dos lugares mais degradados (INE, 2012), não por ser o 

bairro mais antigo mas por ser o bairro que ao longo da história recebeu 

menor atenção comparativamente a outras zonas da cidade. Nos últimos 

anos, sobretudo após a simplificação do licenciamento em 2014, quem tinha 

casas disponíveis, de preferência centrais, aproveitou para as remodelar, 

convertendo-as em espaços com ar “típico” e “pitoresco” com um certo 

glamour contemporâneo, para agradar aos visitantes. Quem não tinha estas 

casas disponíveis procurou consegui-las, nomeadamente recorrendo ao 

crédito que poderá ser liquidado a medio prazo (Visão, 2015, abril 30). 

6.3.4. O número 38 da Travessa dos Lagares 

Foi no bairro da Mouraria, em pleno coração de Lisboa, numa casa cor-de-

rosa da Travessa dos Lagares (figura 6.16) que nasceu e cresceu Mariza, a 

mais internacional fadista portuguesa. Junto à sua casa, agora fechada ao 

público, localiza-se o restaurante Zalala, onde aprendera a cantar fado. No 

número 38 dessa mesma travessa (figuras 6.17 e 6.18), Cândida Miranda e 

uma amiga decidiram investir num apartamento para arrendar a turistas, 

uma vez que o arrendamento tradicional é muito menos rentável. Vendo o 

crescimento do setor turístico na cidade e com pouca esperança noutros 

setores, as duas amigas viram no turismo uma oportunidade de negócio. 

Compraram o rés-do-chão de um edifício que já estava a ser reabilitado. Após 

tratar do rápido licenciamento, de uma cuidada decoração interior e de tirar 

umas fotografias simpáticas, colocaram a casa em diferentes páginas da 

internet de aluguer de apartamentos turísticos (como o “airbnb” ou o 

“homeaway”). 

A opção das proprietárias por um apartamento num edifício integralmente 

reabilitado prendeu-se com as exigências de segurança e qualidade que 

apenas são possíveis de garantir com uma intervenção integral do edifício. 

Quando se realizam intervenções independentes nos diferentes andares 

(sendo cada proprietário responsável apenas pelo seu), o grau de 

intervenção pode ter níveis distintos em cada fração. Tal levanta 

preocupações sobretudo a nível estrutural, o que se deve ter em conta 

quando se trata de edifícios com séculos de existência, como é o caso. Deste 

modo, é importante a intervenção de uma equipa técnica especializada. 

Num contexto de busca por novos alojamentos turísticos, foi o grau de 

degradação avançado da Mouraria, o número de casas vazias, a sua 

localização e as peculiaridades deste bairro que fizeram deste o local ideal 

para intervir. Em 2011, o bairro tinha 19% dos seus alojamentos sobrelotados 

enquanto 46,4% estavam sublotados; 49% dos edifícios estavam em 

requalificação enquanto 10% estavam em degradação (INE, 2012). Para a 

proprietária, uma das maiores vantagens deste novo paradigma de aluguer 

http://www.memoriaportuguesa.com/travessa-dos-lagares
http://www.memoriaportuguesa.com/mariza
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de apartamentos turísticos é a recuperação de edifícios que estavam 

completamente degradados, rejuvenescendo o bairro, o que prevalecerá 

para o futuro, com ou sem turistas. Ou seja, aproveita-se a procura turística 

atual para criar um negócio e recuperar edifícios e quando o turismo 

abrandar as casas poderão ganhar um novo uso, sendo alugadas a locais ou 

a novos residentes. Ao contrário do que acontece com um hotel, que 

funciona bem enquanto houver turistas mas que se esvazia quando deixa de 

haver. 

6.3.5. Rumo ao futuro 

Com um grande número de intervenções a decorrer aceleradamente e em 

paralelo, “há muitas reabilitações que estão a ser feitas à pressa, sem uma 

vistoria em condições” (Cândida Miranda). Num passeio pelo bairro percebe-

se a grande quantidade de obras a decorrer (figuras 6.19 e 6.20) e a serem 

terminadas. Os edifícios estão a ser reabilitados a um ritmo muito elevado e 

tal levanta a questão se as reabilitações estão de fato a ser bem executadas. 

A falta desta garantia poderá representar um sério problema no futuro. As 

reabilitações executadas com qualidade garantem uma maior durabilidade e 

por isso a Mouraria fica com edifícios reabilitados a longo prazo, como é 

desejável. Deste modo, caso no futuro o turismo venha a diminuir os edifícios 

ganham outro uso. É, por isso, necessária uma boa qualidade da construção 

bem como regulamentação e fiscalização mais eficientes.   

Figura 6.18 O n. 38 da 
Travessa dos Lagares, 
exterior. 

Figura 6.17 O n. 38 da Travessa dos Lagares, interior. 

Figura 6.20 Largo das Olarias. Obras na via 
pública. 

Figura 6.19 Largo das Olarias. Edifícios em 
reabilitação. 



82 

   

Como testemunham os próprios residentes e comerciantes, as reabilitações 

que têm decorrido na Mouraria são sobretudo para alojamentos turísticos, 

sejam eles hotéis, hostels ou alojamentos locais, uma vez que a população 

nem tem recursos financeiros para tais intervenções. O fato de ser um bairro 

que “está na moda” suscita o interesse tanto de turistas como de um novo 

tipo de residentes, com maior poder económico do que os atuais, o que se 

vai refletir no aumento de preço por metro quadrado. Em ambos os casos 

está inerente a chegada e circulação de pessoas novas, havendo risco de 

descaracterizar a população local, maioritariamente idosa (24% da 

população é idosa – INE, 2012) e, por isso, mais vulnerável. Como refere o 

presidente da Junta de Freguesia, 

“Procuras demasiado intensas para determinados sítios, podem 

provocar desequilíbrios sociais, nomeadamente com o 

afastamento das populações tradicionais (muitas vezes 

voluntário, porque lhes pagam bem pelas suas casas) (…) o que 

não é completamente mau mas há que ser controlado para que 

não se perda a autenticidade do lugar.” (Miguel Coelho). 

No entanto, e de uma forma geral, as transformações em curso no bairro 

desde 2010 são vistas positivamente por locais e forasteiros pois têm vindo 

a melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas, 

nomeadamente dos grupos de risco. Além do papel das associações locais, o 

próprio negócio dos apartamentos turísticos trás algumas mais-valias para a 

vida do bairro. Por exemplo, as sócias do número 38 fazem um esforço para 

dar a conhecer as potencialidades do bairro. Não se limitando acompanhar 

os turistas até à porta de casa, tentam mostrar-lhes o comércio local (cafés, 

padarias ou minimercados) ou os pontos de interesse locais (o novo jardim 

da Graça ou o novo centro incubador de ideias da Mouraria) pois, segundo a 

coproprietária, os Jerónimos e a Torre de Belém eles já sabem como visitar. 

Esta experiência de proximidade às gentes locais permite também aos 

visitantes uma estadia mais familiar e integrada nas vivências locais. 

No fundo, a reabilitação de edifícios e o seu uso para alojamento turístico, 

trás novas pessoas que vêm ativar a economia local e criar um ambiente mais 

aberto e seguro. Segundo o presidente da JFSMM, o maior movimento de 

pessoas que circulam pelas ruas do bairro é positivo 

“o turismo suscita maior empregabilidade e maior segurança.” 

(Miguel Coelho). 

Por outro lado, e apesar do acelerado movimento de “gruas e camiões” pelas 

cada vez mais movimentadas ruas do bairro,  

“continua a ser necessário mais investimento privado para 

recuperar o edificado, porque ainda existem muitos edifícios 

devolutos” 
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“[a Junta de Freguesia] tem a missão ambiciosa de continuar a 

reabilitar o espaço público.” (Miguel Coelho). 

Na verdade, este conjunto de intervenções tem permitido atrair pessoas 

novas ao bairro e dinamizá-lo porque de outra forma ninguém teria interesse 

em ir viver para um local onde as condições de habitabilidade eram mínimas. 

Para o comerciante António Maio, que trabalha há 63 anos na Mouraria, a 

chegada do turismo é bem-vinda porque 

“Estão a recuperar muitos edifícios e vêm pessoas novas (…) [por 

isso] quanto mais turistas vierem melhor.” (Comerciante 

português). 

Já o comerciante luso-indiano reconhece, por um lado, as significativas 

melhorias que têm vindo a ocorrer na Mouraria mas frisa que os crescentes 

negócios 

“são sobretudo no setor da restauração, mais direcionado para 

turistas, e não tanto no comércio a retalho que continua em 

crise.” (Comerciante luso-indiano). 

Para a coproprietária entrevistada, enquanto residente de Lisboa não está 

contra a vinda de mais turistas para a cidade e crê que 

“as pessoas reclamam por tudo, é preso por ter cão e preso por 

não ter. Eu acho ótimo termos imensos turistas, acho que isto é 

uma mais-valia e (…) que tem ajudado a melhorar estes bairros.” 

(Cândida Miranda). 

Nuno Franco, da ARM, testemunha que, embora existam algumas vozes mais 

conservadoras que têm dificuldade em aceitar o movimento turístico no 

bairro, a população não se sente pressionada. Acredita também que o 

turismo é muito mais positivo do que alguma vez possa ser negativo, mesmo 

que continue a crescer. Pelo que se tem vindo a verificar em Lisboa, é 

previsível que o setor turístico continue a crescer mas tal poderá não durar 

muito tempo, basta que terminem os problemas que têm afastado os turistas 

de Africa e do Médio Oriente e os turistas poderão voltar a preferir esses 

locais. Ainda que no futuro hajam menos turistas, a verdade é que a Mouraria 

se tornou num lugar completamente diferente, onde os seus pontos fortes, 

como o Fado, a história ou a multiculturalidade foram reafirmados e os seus 

maiores problemas foram controlados e reduzidos drasticamente, havendo 

uma melhoria substancial da qualidade de vida no bairro que foi possível em 

parte devido ao interesse turístico.   

 A análise síntese 
A análise do caso de estudo desta dissertação pressupôs a realização de 

algum trabalho empírico no sentido de compreender melhor as 

transformações em curso no bairro da Mouraria. Deste modo, entre agosto 
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e setembro de 2015, foram realizadas algumas entrevistas a pessoas de 

grupos estratégicos no âmbito deste trabalho (figura 6.21). A informação 

obtida foi utilizada ao longo dos capítulos 5 e 6 como ajuda na 

contextualização das transformações existentes na cidade de Lisboa e, 

sobretudo, na Mouraria. Assim, apresenta-se, por último, um quadro síntese 

(figura 6.22) com as cinco questões colocadas aos entrevistados acerca 

destas transformações bem como a ideia expressa por cada um deles. 

GRUPO/SETOR ENTIDADE Entrevistados: 

POLÍTICO Junta de freguesia de 
Santa Maria Maior  

Presidente da JFSMM: 
Dr. Miguel Coelho 

COMUNIDADE Associação Renovar a 
Mouraria 

Mediador comunitário e 
Cofundador da ARM: 
Nuno Franco 

TURISMO/ 
REABILITAÇÃO 

Proprietário de casa 
alugada a turistas  

Proprietária: 
Cândida Miranda 

COMÉRCIO Loja Comerciante português 
Loja Comerciante estrangeiro 

 

1) Quais os processos de revitalização ou regeneração urbana que têm 
vindo a decorrer na Mouraria? 

Cofundador 
da ARM 

Melhorias claras na qualidade de vida e dinamização da 
comunidade em geral através de intervenções sociais (apoio 
aos grupos de risco) e físicas (reabilitação dos edifícios e dos 
espaços públicos).  

Presidente 
da JFSMM 

Requalificação do espaço público e investimento nos 
tecidos social e comercial. Investimento privado na 
recuperação do edificado. 

Proprietária 
de aloj. local 

Reabilitação de edifícios completamente degradados e 
claras melhorias no espaço público. 

Comerciante 
português 

Reabilitação de edifícios sobretudo com fins turísticos. 

Comerciante 
estrangeiro 

De uma forma geral todo o bairro tem sido reabilitado e 
sente-se uma diferença colossal face ao passado. 

 

2) Que benefícios trazem? 

Cofundador 
da ARM 

Todos ficam a ganhar: o bairro, as pessoas, a cidade e os 
visitantes. 

Presidente 
da JFSMM 

Desenvolvimento da economia local. Repercussões 
positivas no edificado (fomentando mais e melhor turismo). 

Proprietária 
de aloj. local 

O bairro ganha uma nova cara ao aproveitar a atual procura 
turística para ficar com edifícios recuperados. 

Comerciante 
português 

Edifícios recuperados e pessoas novas no bairro. 

Comerciante 
estrangeiro 

Melhores condições de vida, melhores acessos, mais 
limpeza e segurança. 

Figura 6.21 Síntese dos destinatários das entrevistas realizadas. Grupo, entidade e 
entrevistados. 
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3) Que problemas trazem? 

Cofundador 
da ARM 

Nenhum. Apenas foi difícil convencer a população que o 
bairro iria mesmo mudar para melhor, necessitaram de ver 
para crer.  

Presidente 
da JFSMM 

O bairro é mais procurado o que resulta numa subida do 
preço por m2. Por outro lado, os investimentos realizados 
até agora ainda não são suficientes, ainda há muito a fazer. 

Proprietária 
de aloj. local 

As reabilitações (nos edifícios) estão a ser feitas ‘à pressa’ e 
sem suficiente fiscalização, o que poderá resultar em 
edifícios novamente degradados em poucos anos (falta de 
qualidade da construção). 
Os edifícios reabilitados são quase todos para turistas e não 
tanto para novos habitantes (no entanto, os apartamentos 
turísticos poderão depois destinar-se a novos habitantes). 
A presença de novas pessoas no bairro podem 
descaracterizar a população local. 

Comerciante 
português 

Nenhum. 

Comerciante 
estrangeiro 

Ao nível do comércio, apenas se vêm crescer os negócios 
turísticos (restaurantes, hotéis e pouco mais), o restante 
comércio segue as tendências do mercado nacional. 

 

4) Como (o entrevistado) tem participado nestes processos? 

Cofundador 
da ARM 

A ARM estabelece a ligação entre a comunidade e as 
entidades intervenientes a fim de direcionar e otimizar os 
investimentos. 

Presidente 
da JFSMM 

Através do apoio às intervenções no bairro, nomeadamente 
no espaço público (reordenamento do trânsito, etc) e do 
apoio ao investimento no tecido social e comercial. 

Proprietária 
de aloj. local 

Pela compra de um apartamento já reabilitado e a sua 
rentabilização através do aluguer a turistas que por sua vez 
dinamizam a vida no bairro. 

Comerciante 
português 

Não se sente muito ativo já que serve sobretudo antigos 
clientes portugueses.   

Comerciante 
estrangeiro 

Os negócios de venda a retalho (como é o caso) não 
participam muito ativamente nem dependem por si só dos 
fluxos turísticos do bairro. 

 

5) Qual é o papel/importância do turismo nesta revitalização urbana? 

Cofundador 
da ARM 

O turismo tem ajudado a dinamizar os processos de 
revitalização urbana da Mouraria.  

Presidente 
da JFSMM 

A procura turística suscitou o investimento privado e 
aumentou a atenção do município com o espaço público. 

Proprietária 
de aloj. local 

É ótimo haverem imensos turistas, é uma mais-valia e tem 
ajudado muito a melhorar os bairros históricos.  

Comerciante 
português 

O turismo é ótimo, quanto mais turistas vierem melhor.   

Comerciante 
estrangeiro 

Tem trazido muita gente nova, o que é positivo, o bairro fica 
mais movimentado e mais animado. 

Figura 6.22 Quadro síntese das entrevistas realizadas. 
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Este último quadro pretende mostrar sistemática e sinteticamente a visão 

distinta de cada um dos entrevistados, dando uma ideia do que pode ser a 

perspetiva geral do grupo ao qual pertence. É de salientar que se tratam de 

pontos-de-vista individuais, não representando no seu todo o grupo ao qual 

pertencem. No entanto, a consideração de cada uma das diferentes visões 

foi importante para a compreensão mais clara dos processos de 

transformação urbana e social que têm vindo a acontecer na Mouraria. Por 

último, foi interessante registar e perceber que mediante a mesma pergunta, 

os entrevistados manifestaram ideias bastante distintas, refletindo as suas 

vivências e perceções tanto pessoais como profissionais. 
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7. Conclusões 
O crescimento vertiginoso do turismo nas últimas décadas faz deste uma das 

principais atividades económicas da atualidade, ampliando a quantidade de 

dinheiro que circula e contribuindo decisivamente para a economia dos 

destinos turísticos eleitos. Segundo os valores apresentados ao longo deste 

trabalho, e pelas previsões para o futuro, estima-se um contínuo e acentuado 

crescimento do setor turístico, em geral, e do turismo urbano, em particular. 

A globalização, o aumento tecnológico exponencial, o maior rendimento por 

família nos países desenvolvidos, as transformações rápidas e complexas da 

sociedade e dos novos paradigmas de mobilidade e viagens tornam 

impossível limitar o crescimento dos fluxos turísticos. 

O turismo tem sido avaliado positivamente pela sua importância económica 

mas também pela capacidade de dinamizar a economia dos locais de destino, 

estimulando o comércio, a criação de emprego e a atração de investimentos 

público e privado. Na cidade, os efeitos positivos passam sobretudo por 

transformações no tecido urbano, onde o turismo funciona como ferramenta 

de regeneração, reabilitação do edificado, melhoria do espaço público e da 

infraestrutura urbana. Tais benefícios têm levado as próprias entidades 

responsáveis dos destinos turísticos a tentarem melhorar a sua atratividade 

para obter um maior número de visitantes. Por isso, multiplicam-se as 

campanhas de marketing para a promoção e divulgação dos produtos 

turísticos, e melhora-se a conectividade entre locais, sobretudo aérea e, 

dentro desta, a low-cost, o que se reflete em mais turismo. 

Em contrapartida, e devido à sua massificação, o turismo começa a revelar-

se uma ameaça para as populações e destinos anfitriões. Desde a criação de 

pressões urbanas, distúrbios na mobilidade (de pessoas e veículos), 

ocupação excessiva do espaço público ou alterações ao nível do comércio e 

serviços (remetendo para o monocultivo da atividade turística na cidade). 

Registam-se ainda novas ocupações ao nível do edificado, para a instalação 

de serviços e alojamento turístico ou ainda de novos residentes (atraídos 

pelos melhoramentos realizados), gerando uma onda de nobilitação urbana 

que apresenta, em conjunto com o turismo, uma ameaça aos valores 

culturais e identitários das populações tradicionais. Tais efeitos assumem 

uma dimensão mais ampla quando se trata do centro histórico. 

A dicotomia entre efeitos positivos e negativos do turismo tem gerado 

movimentos cívicos de repulsa por este setor. No contexto de Barcelona, 

onde o turismo se intensifica, aumenta a necessidade de mudar a estratégia 

local. Entende-se que a melhor forma de “controlar” os efeitos negativos do 

turismo na cidade e na sociedade passa por acompanhar o seu crescimento, 

potenciando o debate entre todos os atores envolvidos, tentando assim 

responder eficientemente à demanda dos novos paradigmas inerentes ao 

setor. Em Barcelona, este debate foi potenciado tardiamente (em 2015), 
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quando a cidade já estava numa fase de profunda saturação devido aos 

danosos efeitos do setor. Enquanto em 2005 os residentes não 

demonstravam sinais de preocupação com o setor, em 2014, estes já 

preenchiam as ruas da cidade em protesto contra turistas e autoridades. 

No caso Lisboeta mantém-se, de uma forma geral, a ideia de que se pode 

(porque ainda há espaço) e deve (porque é necessário) continuar a apostar 

no turismo, pois este é um setor estratégico para a recuperação económica 

da cidade e do país. E, apesar de algumas vozes críticas, ainda não se 

verificam grandes movimentos de repulsa pelo setor. No entanto, é urgente 

refletir acerca do modelo turístico da cidade, sendo benéfico estabelecer-se 

o debate participativo atempado entre todos atores envolvidos no sentido 

de antecipar uma atuação mais ponderada e eficaz. Tal atuação poderia 

passar, e.g., por promover as zonas menos visitadas ou pela (ainda maior) 

aposta no turismo de negócios que, como acontece com a atividade dos 

cruzeiros, ajudaria a distribuir o fluxo turístico ao longo do ano, etc.  

Lisboa, tal como outros destinos turísticos, tem agarrado tem agarrado o 

turismo como meio de recuperação e revitalização, fazendo renascer a 

economia, o comércio, o emprego e lugares desvalorizados e abandonados 

como é o caso do centro histórico ou, mais concretamente, da Mouraria. No 

que diz respeito à reabilitação de espaços públicos, não obstante a evolução 

positiva de lisboa nesta matéria, sente-se ainda alguma falta de abrangência 

das intervenções realizadas. Tal significa que ainda existe uma preocupação 

maior com as zonas de interesse turístico (como é o caso da zona ribeirinha) 

e não tanto com as zonas onde a população local vive e trabalha, i.e., os 

lugares mais vivenciados pelos lisboetas.  

No caso da Mouraria, embora o turismo não tenha sido o principal 

impulsionador das transformações verificadas (promovidas pela reunião de 

esforços entre cidadania e autoridades: associações locais, CML, QREN, UPM, 

PA, etc.), este foi um setor que ‘inspirou’ e incentivou tais transformações, 

vindo a ter uma importância mais notória após as intervenções preliminares 

no tecido social e em alguns espaços públicos. Constata-se a importância do 

investimento privado no seguimento das transformações futuras do bairro, 

nomeadamente ao nível da reabilitação urbana, bem como um plano de 

intervenções executado com responsabilidade por todos os intervenientes – 

arquitetos, construtores, proprietários, agentes turísticos, etc. no sentido de 

reduzir os impactos negativos destas transformações.  

No contexto da reabilitação urbana, é de extrema importância a existência 

de recursos financeiros que a suportem. Por isso, os benefícios económicos 

do turismo foram sempre considerados ao longo desta dissertação uma vez 

que este setor é uma alavanca para este processo, pois proporciona 

financiamento (público e privado) e os turistas alimentam e dão vida a tais 

investimentos. Em ambos os casos é de salientar o papel fundamental do 
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governo/autarquia em todo o processo, seja por reabilitar o espaço público 

ou por estimular o investimento privado com legislação ou medidas como o 

“reabilita primeiro, paga depois” ou o “Re9”.  

O investimento privado em reabilitação urbana está relacionado com 

investimento nos apartamentos turísticos, em especial na Mouraria. O 

desenvolvimento recente de obras de reabilitação não permite, no presente, 

uma avaliação da sua qualidade ou efeitos, no entanto, a rapidez com que 

estas estão a ser executadas (e concluídas) alerta, de certa forma, para a 

preocupação com a qualidade com que estão a ser realizadas. A legislação 

que defende a correta realização de obras de reabilitação é já existente, 

faltando apenas por isso garantias de uma melhor supervisão, i.e., 

fiscalização das obras em curso, no sentido de garantir edifícios reabilitados 

de qualidade a médio-prazo. 

A rápida proliferação dos apartamentos turísticos numa área tão reduzida 

como o centro histórico assenta sobre a controvérsia entre oportunidades 

(reabilitação do edificado, dinamização económica e social, etc.) e ameaças 

(descaracterização das populações locais, perda de identidade, aumento do 

preço dos imóveis, gentrificação, etc.). Os programas de reabilitação urbana 

dos centros históricos do Estado Português, desde os anos 1970, melhoraram 

o edificado sem ameaçar os interesses das populações existentes. No 

entanto, na última década, as políticas de reabilitação urbana têm-se 

orientado para investidores e consumidores em detrimento dos grupos mais 

vulneráveis (Mendes, 2014), fugindo ao controlo do Estado, que só poderá 

obter maior controlo através de licenciamento e legislação mais eficazes. 

Para manter uma cidade equilibrada e socialmente diversificada, é do 

interesse comum estabelecer limites plausíveis para a propagação deste tipo 

de alojamentos e refletir, em geral, sobre o modelo turístico da cidade. É do 

interesse político ter uma cidade vivida e complexa. É do interesse dos 

autóctones preservar os seus valores culturais e as suas origens. É do 

interesse dos turistas ver mais do que apenas outros turistas quando visitam 

uma cidade, estes devem ver as gentes, as marcas identitárias originais e a 

essência do lugar que visitam. Tal objetivo terá de passar pelo repensar dos 

processos legislativos, como está a acontecer em Barcelona (e.g., limitando 

o número de alojamentos turísticos, aumentando a fiscalização, etc.). 

No futuro, será possível fazer uma análise mais empírica das transformações 

físicas e sociais da Mouraria, ou mesmo de Lisboa. Tal pode passar, e.g. pela 

realização de um inquérito a antigos e novos utilizadores, ou pela análise das 

transformações do edificado nos próximos anos para entender as reais 

alterações que o turismo está a provocar na Mouraria. Caso se verifique a 

tentativa de diálogo entre os atores intervenientes no processo turístico, 

seria também pertinente a análise desse diálogo e as suas repercussões no 

bairro e na cidade.   
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 Informação empírica citada 
Entrevistas: Foram realizadas 5 entrevistas a 5 pessoas diferentes de 4 áreas 

distintas, incluindo o setor político, comercial, uma associação local e uma 

proprietária. O guião da entrevista foi organizado em 5 perguntas: 

1) Quais são os processos de revitalização/regeneração urbana que têm 

vindo a decorrer no bairro da Mouraria? 

2) Que benefícios trazem? 

3) Que problemas/impedimentos houveram? 

4) Como tem sido a sua/vossa participação nestes processos? 

5) Qual é o papel/importância do turismo nesta revitalização/ 

regeneração urbana? 

Entrevista 1: Nuno Franco. Cofundador da Associação Renovar a Mouraria. 

Mediador comunitário. Residente da Mouraria há 38 anos. Data: 14 de 

agosto de 2015. 

Entrevista 2: Cândida Miranda. Coproprietária de apartamento turístico no 

bairro da Mouraria. Não vive no bairro. Data: 14 de agosto de 2015. 

Entrevista 3: Dr. Miguel Coelho. Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Maria Maior (à qual pertence o bairro da Mouraria) desde 2013 e deputado 

na Assembleia da República. Data: 01 de setembro de 2015. 

Entrevista 4: António Maio. Comerciante português. Tem 81 anos, há 63 que 

trabalha na Mouraria. Data: 01 de setembro de 2015. 

Entrevista 5: Anónimo. Comerciante Luso-Indiano. É vendedor numa loja de 

bijuteria indiana. Data: 01 de setembro de 2015. 


