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i 

 

Resumo 

 

O turismo tornou-se num forte motor económico em vários países. Embora apresente diversas 

vantagens, trouxe também alguns impactes negativos para as comunidades locais. 

O caso particular do alojamento local surge como resultado da diversificação da oferta de alojamento, 

representando outra forma de monetizar uma propriedade, que vem sendo adotada em larga escala 

pelos proprietários. 

Neste contexto, a presente dissertação visa avaliar as transformações provocadas pelo elevado 

crescimento do turismo, nomeadamente pelo alojamento local, em bairros históricos. 

Para este efeito, o Bairro de Alfama (Lisboa) foi selecionado como caso de estudo, devido ao seu 

carácter histórico e comunitário único, atualmente sob pressão do desenvolvimento do turismo. A 

população de Alfama, habitação, ocupação, hotelaria, alojamento local e reabilitação de edifícios 

foram analisados, bem como o enquadramento legal dos fatores que impulsionam este fenómeno, 

como o regime de arrendamento e do alojamento local. Os impactes do turismo percecionados pelos 

residentes foram também estudados, com base em inquéritos realizados a 254 moradores. 

Este questionário inclui uma abordagem abrangente de vários tópicos relacionados com o perfil do 

inquirido, o local de residência, regime de propriedade, reabilitação urbana, os valores do 

arrendamento e a perceção dos entrevistados sobre o turismo e seus impactes e sobre as 

necessidades do bairro. 

Conclui-se que os impactes positivos do turismo são significativos, no entanto os impactes negativos 

que levam à insatisfação dos moradores não devem ser negligenciados, e medidas para equilibrar a 

satisfação dos visitantes com a qualidade de vida dos residentes devem ser consideradas. 
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Abstract 

 

Tourism has become a strong economic driver in several countries. Although it has several advantages, 

it also has brought some negative impacts to local communities.  

The particular case of short-term rental arises as a result of the diversification of the accommodation 

offer, representing another way of monetizing a property, which has been adopted on a large scale by 

the property owners.  

In this context, this dissertation aims to evaluate the transformations caused by the high tourism growth, 

namely by short-term rental accommodation, in historical neighbourhoods. 

For this purpose, Alfama neighbourhood (Lisbon) was selected as the case study, due to its unique 

historical and community characteristics and currently under pressure from tourism development. The 

Alfama population, housing, occupation, tourism and short-term rental accommodation and building 

rehabilitation were studied, as well as the rental housing and short-term rental legal frameworks. The 

tourism impacts perceived by its residents were also studied, based on the survey carried out to 254 

residents. 

This survey includes a comprehensive approach to several topics related to the respondent profile, 

housing, property, urban rehabilitation characteristics, rental values, and to the respondents’ 

perception about tourism and its impacts and the neighbourhood needs.  

It is concluded that there are significant positive tourism impacts, but the negative impacts that lead to 

the residents' dissatisfaction should not be overlooked, and measures to balance the visitors' 

satisfaction with the residents' quality of life should be considered. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO E RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

A tendência de crescimento global da atividade turística e o seu papel como motor de desenvolvimento 

económico são conhecidos, com um crescimento mundial de 15,4% só nos últimos 5 anos (WTTC, 

2018). Portugal não é exceção, com um contributo económico direto em 2017 de 13,2 mil milhões de 

euros, que representa 6,8% do PIB. A tendência de crescimento não se prevê abrandar: estima-se que 

o seu contributo aumente em 2,6% por ano até 2028 (WTTC, 2018). Tem sido também muito 

importante ao nível da criação de emprego, representando em 2017 8,5% do total de emprego em 

Portugal (WTTC, 2018). 

 

Figura 1.1 Contributo económico 

direto do Turismo em Portugal 2008-

2018 e estimativa para 2028, em mil 

milhões de euros. WTTC (2018) 

 

 

Figura 1.2 Reabilitação urbana no centro histórico de Lisboa (autor 

desconhecido). Disponível em http://images-

cdn.impresa.pt/visao/2018-02-23-JCC-Obras-em-Lisboa-05.JPG-

2/original/mw-1280 

 

O fluxo proveniente do estrangeiro tem sido não só um valioso recurso económico e criador de 

emprego, mas também um motor para a recuperação do património, requalificando zonas centrais da 

cidade (Figura 1.2). Este contributo é proveniente tanto dos operadores turísticos através do 

investimento de capital privado, como também dos lucros obtidos da atividade turística. No entanto, 

surge uma preocupação crescente em relação aos impactes negativos da exploração deste sector, 

sobretudo nos centros históricos. O aumento da procura até um grau em que a qualidade e 

acessibilidade no destino ficam comprometidas tem consequências na sociedade, e a um certo nível, 

no próprio turismo (van der Borg et al., 1996): a autenticidade que cativou os turistas é gradualmente 

perdida.  

A habitação tem sido especialmente afetada, com a criação da figura do alojamento local. A crescente 

preferência dos proprietários por colocar as casas em alojamento local em detrimento do 

arrendamento tradicional provocou uma diminuição da oferta de habitação, o que tem contribuído 

para a subida dos preços do mercado imobiliário. No caso dos centros históricos, em particular, 

assiste-se a uma subida de preços considerável, que tem levado muitos residentes a mudar-se para 

as periferias. O alojamento local já se encontra fortemente instalado em várias cidades, do qual é 
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exemplo a cidade de Barcelona (Gutiérrez et al., 2017). À saída de moradores e substituição por outros 

usos ou por residentes com maior poder aquisitivo dá-se o nome de gentrificação (Gotham, 2005). 

A diminuição de oferta e subida dos preços de mercado com consequência na gentrificação, foi 

potenciada tanto por um regime de arrendamento rígido e uma regulamentação pouco exigente para 

o alojamento local, como por algumas políticas públicas criadas, nomeadamente a atribuição de vistos 

gold e os benefícios fiscais para estrangeiros.  

A crescente procura turística e o aumento dos custos de arrendamento e compra de imóveis têm 

constituído uma ameaça também para o comércio tradicional, que tem vindo a ser substituído por 

cadeias internacionais, lojas de souvenirs e lojas gourmet, que vão ao encontro da procura do visitante 

(Gotham, 2005). Os serviços para locais são hoje mais escassos, obrigando a maiores e mais 

frequentes deslocações por parte dos habitantes. A transformação do consumo, a adaptação e 

banalização de costumes e símbolos da comunidade conduzem a uma autenticidade encenada 

(MacCannell, 1976), com consequência na turistificação dos bairros históricos. 

Adicionalmente, questões como a sobrecarga no sistema rodoviário e transporte coletivo, sujidade 

das ruas, ruído e aumento da criminalidade têm sido alvo de descontentamento por parte dos 

residentes. O fenómeno de crescimento do turismo e o descontentamento da população associado, 

motivado pelos fatores mencionados, têm sido cada vez mais divulgados pelos media (Figura 1.3). No 

entanto, apesar da manifesta preocupação face aos problemas subjacentes à pressão turística, 

poucas medidas foram tomadas para promover um equilíbrio. 

 

Figura 1.3 Notícias que incidem sobre o crescimento e impactes do turismo em Lisboa. Fontes: TSF (26/04/2017), 

Eco (17/09/2018), Jornali (11/07/2018), Público (05/06/2016), DW (13/04/2017) e Jornal Económico (02/02/2018) 

 Perante opiniões polarizadas em relação ao conflito, o tema carece de estudos objetivos baseados 

na quantificação das transformações/impactes, que possam contribuir para um planeamento 

consciente. Atendendo aos benefícios do turismo, mas também às consequências por si geradas, o 

presente estudo procura analisar o fenómeno sob o ponto de vista das transformações no território, 
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das políticas, medidas e ações que enquadram e estimulam essas transformações e da perceção dos 

residentes perante a atual situação, alertando para os principais problemas e para possíveis caminhos. 

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O objetivo principal da dissertação é, então, compreender as transformações provocadas pelo 

crescimento do turismo nos bairros históricos. Para tal, foram definidos 3 objetivos específicos: 

OE1 Conhecer o contexto de políticas, medidas e ações que estão na base das transformações 

recentes nos bairros históricos; 

OE2 Identificar as transformações que ocorreram ao nível demográfico, do edificado e dos usos no 

bairro em estudo; 

OE3 Conhecer os impactes positivos e negativos do crescimento do turismo no bairro histórico. 

Para o efeito, foi escolhido o bairro de Alfama como caso de estudo. As transformações no bairro são 

analisadas recorrendo a um conjunto de variáveis selecionadas, utilizadas numa análise de clusters. 

Os métodos de investigação envolvem, para além da análise documental e quantitativa, a realização 

de 254 inquéritos aos residentes. Para efeitos de tratamento de informação, recorreu-se aos 

programas ArcGis e Statistica. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. Esta introdução corresponde ao 

primeiro, no qual é apresentado o âmbito e pertinência do estudo, os objetivos e a estrutura seguida. 

O segundo capítulo contém a revisão de literatura, em que é abordada a evolução do fenómeno 

estudado e os diferentes conceitos e fatores associados ao desenvolvimento do turismo, bem como 

sua relação com o ambiente urbano, nomeadamente quanto aos impactes nas comunidades locais e 

perceção dos residentes.  

No terceiro capítulo é detalhada a metodologia desenvolvida, justificando-se a opção pelo caso de 

estudo de Alfama e explicitando as variáveis a analisar e os métodos de recolha e tratamento da 

informação. É também sumarizada de forma a ser aplicável em qualquer parte do mundo. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos, ao nível das políticas públicas e instrumentos 

relevantes, análise espacializada das transformações no bairro, e perceção dos residentes. Na análise 

das transformações inclui-se a análise bairros no Bairro, que distingue zonas com diferentes níveis de 

transformação, enquanto a perceção dos residentes apresenta, para além da caracterização da 

população inquirida, os impactes percecionados pelos residentes, propostas de melhoria sugeridas e 

a caracterização dos diferentes perfis dos residentes.  

O quinto e último capítulo revela as conclusões alcançadas para os objetivos traçados na introdução.  
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2 ESTADO DA ARTE 

A revisão de literatura é realizada considerando os objetivos a que se pretende responder na 

dissertação. Na perspetiva de analisar os impactes positivos e negativos do turismo nos centros 

históricos, com recurso a inquéritos aos residentes, é relevante conhecer quais os impactes do 

turismo nos centros históricos, e o que tem sido dito sobre a perceção dos residentes sobre estes 

impactes. Para a análise das transformações no bairro considera-se pertinente conhecer também o 

que foi estudado acerca dos fenómenos de gentrificação e turistificação, os mais frequentemente 

associados às transformações provocadas pelo crescimento do turismo. 

2.1 IMPACTES DO TURISMO NOS CENTROS HISTÓRICOS 

A partir da segunda metade do século XX o turismo urbano apresentou um crescimento exponencial. 

O papel do turismo como um agente de crescimento económico tem sido adotado globalmente, 

chegando a afirmar-se como a principal atividade económica em alguns países (Gutiérrez et al., 2017; 

Sharpley, 2014). Representa em 2017 10,4% do PIB mundial e 9,9% do total de empregos (WTTC, 

2018). O número de chegadas de turistas internacionais atingiu 1,3 milhões em 2017, mais 7% em 

relação ao ano anterior, com 4% de média de crescimento anual desde 2009 (UNWTO, 2018). Este 

crescimento do turismo urbano desde os anos 70 relaciona-se em larga medida com mudanças 

estruturais no capitalismo (Gotham, 2005; Page e Hall, 2003). 

Nas anos seguintes à 1ª Guerra Mundial, na primeira metade do século  XX, o setor do turismo 

começou a publicitar programas de férias estandardizadas, frequentemente em destinos balneares e 

a baixo custo (Fayos-Solá, 1996). O paradigma da produção em massa no setor industrial foi imitado 

no turismo. Foram concebidos pacotes rígidos e completos nos quais se inclui a viagem, alojamento, 

animações e outros serviços, e a facilidade e o preço desta opção aliciava os consumidores, de 

expectativas não muito variadas  (Fayos-Solá, 1996). Este movimento turístico denomina-se “turismo 

em massa” ou “turismo fordiano”
1
. O fordismo inicia um processo de declínio em 1960, para ter o seu 

fim na crise de 1973, provocada pela inflação do petróleo (Harvey, 1989). 

 De seguida dá-se a transição para um novo paradigma, marcado por uma evolução tecnológica 

bastante significativa em relação à fase anterior, que conduziu à descentralização da produção. A 

produção industrial concentrava-se até a data nos centros das cidades, por motivos de proximidade 

ao consumidor. Devido à facilidade de transporte deixou de ser necessário que a indústria ocupasse 

um lugar de centralidade, pelo que por razões económicas passaram a localizar-se nos subúrbios ou 

em outras regiões, dentro ou fora do país. Enquanto a produção perdia dimensão no centro da cidade, 

                                                     

1
 O conceito de “fordismo” é desenvolvido com base nas inovações organizacionais e tecnológicas de Henry 

Ford, nomeadamente no que toca à estandardização e linhas de produção, que contribuíram para a 

racionalização da produção industrial. 
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o setor dos serviços ocupou progressivamente o seu lugar nos centros – pode-se falar de uma 

terciarização da economia (Harvey, 1989). Atravessa-se um período de consumo e estetização da 

vida social (Mendes, 2012), onde essencialmente a cidade passou de um centro de produção para 

um centro de consumo.  

A concentração da oferta de consumo nos centros urbanos potenciou o turismo. Alguns dos 

atributos chave que as áreas urbanas possuem enquanto destinos turísticos são: a sua vasta 

população; o seu desenvolvimento geralmente superior em relação a outros destinos turísticos; o 

conjunto de acessibilidades que possuem; a grande oferta de alojamento e a oferta comunicações, 

transporte e serviços com capacidade de resposta às necessidades de diferentes tipos de turistas 

(Edwards et al., 2008). A multiplicidade de tipos de turistas que se deslocam aos centros urbanos é 

muito superior à de outros tipos de turismo:  a população de elevado nível académico atraída pelo 

património cultural; idosos que apreciam as paisagens e o aspeto cultural e histórico; jovens aliciados 

pelas dinâmicas urbanas, vida noturna e eventos desportivos; viajantes de negócios; frequentadores 

de convenções e exposições (Edwards et al., 2008).  

Na sequência de uma crescente procura, os centros urbanos participam numa intensa competição 

enquanto destinos turísticos (Fainstein e Judd, 1999), procurando aumentar a atratividade de cada 

lugar. Simultaneamente, os objetivos adotados pelas organizações relacionadas com o turismo são 

direcionados para a expansão do turismo (Budeanu et al., 2016), o que se reflete por exemplo na 

campanha do World Travel and Tourism Council (WTTC) em 2015, na qual é defendido um aumento 

da liberdade em viajar e o encorajamento de políticas que potenciem o crescimento do turismo.  

Também o turismo patrimonial apresenta um crescimento significativo (Su et al., 2018). Os visitantes 

procuram neste tipo de turismo o acesso ao património, tangível ou intangível – edifícios e 

monumentos, artefactos, obras de arte, tradições populares, gastronomia, música – que permitem 

revisitar a história de um lugar e de um povo. 

A cidade é um sistema complexo onde as atividades dos turistas e residentes se sobrepõem, sendo 

difícil dissociar recursos, instalações ou utilizadores da cidade (Ashworth e Tunbridge, 1990). Nesse 

sentido, a quantidade de atividades que se desenrolam num espaço limitado pode levar à saturação 

dos recursos, acusando sinais de pressão turística (Russo, 2002). Segundo Pearce (2001) é a 

crescente pressão turística, principalmente nos centros históricos, que está na génese do 

aparecimento de respostas que procuram lidar com os impactes derivados da atividade. 
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“O turismo é motivado pelo incremento do consumo e a crescente importância da produção de 

bens culturais, imagens patrimoniais e outros simulacros. Além disso, o desenvolvimento do 

turismo é um processo dinâmico que envolve interações sociais, relações e conflitos, globais 

em escala e altamente complexos em caráter” (Gotham, 2005, p. 1115) 

O mercado turístico, aclamado pelo seu desempenho enquanto motor económico, começa a ser alvo 

de estudos que considerem as suas consequências. Assim, é levantada a questão do 

desenvolvimento sustentável, conceito definido em 1987 pelas Nações Unidas, que pretende 

assegurar que as respostas às necessidades atuais não comprometam a capacidade de as gerações 

futuras responderem às suas próprias necessidades. A Organização Mundial de Turismo (OMT) define 

que a sustentabilidade nesta atividade é baseada no equilíbrio de valores ambientais, económicos 

e socioculturais.  

Os impactes do turismo têm sido recentemente explorados no meio académico. Enquanto muitos dos 

estudos usam as dimensões enunciadas para categorizar os impactes do turismo (Blancas et al., 2015; 

Lozano-Oyola et al., 2012; Tanguay et al., 2010), outros adicionam também a dimensão social (Garau-

Vadell et al., 2018), ou fundem as categorias social e cultural numa só (sociocultural), acompanhadas 

da ambiental e económica (Ko e Stewart, 2002; Stylidis et al., 2014). Outras investigações propõem 

novas formas de categorizar impactes, nomeadamente através de 5 categorias de custos e benefícios: 

benefícios económicos; benefícios sociais; custos sociais; benefícios culturais e custos culturais 

(Gursoy e Rutherford, 2004), ou pelo intermédio de categorias de impactes na comunidade: community 

environment; community problems; community life; community image; community services; community 

economy (Andereck et al., 2005). 

Inseridos em cada uma das categorias ambiental, social e económica estão incluídos diversos 

impactes, positivos e negativos, derivados do turismo. 

Do ponto de vista ambiental, os impactes abrangidos relacionam-se com a proteção dos 

ecossistemas naturais, gestão energética, gestão dos resíduos sólidos urbanos (volume de lixo gerado 

e capacidade de recolha e tratamento), poluição atmosférica (sonora e poluição do ar) e utilização de 

recursos (Blancas, Lozano-Oyola e González, 2015). No ambiente urbano, os impactes negativos mais 

vulgarmente associados ao turismo são a poluição, ruído e congestionamento. 

Os significativos benefícios económicos derivados do turismo são a principal razão que levou, durante 

muito tempo, à negligência dos seus aspetos negativos (Sharpley, 2014). Entre os impactes positivos, 

encontram-se o acréscimo de investimento, desenvolvimento e melhoria de infraestruturas, o aumento 

de oportunidades de trabalho, a contribuição para as receitas e melhoria do nível de vida, e aumento 

das receitas para a cidade em geral. Apesar da sua forte contribuição para o destino de acolhimento, 

comporta impactes bastante nocivos para a população. O aumento dos preços do mercado imobiliário 

e impostos de propriedade, o aumento do custo de vida e dos preços de bens e serviços (Ko and 
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Stewart, 2002) são dos mais relevantes fatores que conduzem a problemas de aceso à habitação e ao 

descontentamento dos residentes. 

No âmbito social e cultural, os impactes positivos são associados a um aumento de qualidade de 

vida, aumento de atividades de lazer e entretenimento, melhoria da compreensão e imagem de 

diferentes comunidades/culturas, aumento da procura por exposições de história e cultura, 

encorajamento a variedade de atividades culturais e melhoria do policiamento (Andereck et al., 2005; 

Ko e Stewart, 2002; Stylidis et al., 2014).  

Os impactes sociais negativos ganham uma importância crescente, considerados em cada vez mais 

estudos publicados. Um dos principais fenómenos é a deslocação da população residente para fora 

dos centros – ou gentrificação (Gotham, 2005) – principalmente motivada por questões económicas, 

nomeadamente a inflação dos preços da habitação, comércio e serviços. A gentrificação não só é 

residencial como também comercial, com a gradual perda de comércio local e substituição por 

comércio vocacionado para turistas (Cócola Gant, 2015). Estes fenómenos serão aprofundados mais 

à frente. Em especial em bairros populares/históricos, ocorre um processo de mercantilização da 

cultura (Cohen, 1988). As culturas locais são reinterpretadas de forma a criar produtos para turistas, 

de modo a que pareçam autênticos, ainda que não sejam um produto cultural genuíno – trata-se de 

uma autenticidade encenada (MacCannell, 1976) e apresentada para consumo. A perda de identidade 

é então uma preocupação para os moradores dos bairros. O conceito de identidade provém não só 

das características espaciais do lugar mas também das memórias e dos símbolos associados ao 

mesmo – a identidade refere-se “às características do lugar como entendidas pelas pessoas” 

(Bernardo et al., 2017, p. 2). Outras consequências a nível social são o aumento do crime e vandalismo, 

consumo de álcool e prostituição (Ko e Stewart, 2002). As consequências sociais negativas constituem 

o principal fator para a insatisfação dos residentes. 

Uma das principais consequências na cidade é o aumento da reabilitação urbana, ao nível de 

infraestruturas, do edificado e do património, no caso dos centros históricos (Nasser, 2003; Rezaei, 

2017). De facto, Sudi (2013) destaca a importância do turismo para a conservação dos edifícios, para 

a utilização de edifícios obsoletos e valorização do património histórico. Impactes relacionados com o 

edificado, espaço urbano, infraestruturas urbanas (como acessos rodoviários e transportes) e a 

imagem da cidade são por vezes incluídos na categoria ambiental (Ko e Stewart, 2002; Lozano-Oyola 

et al., 2012; Stylidis et al., 2014), ou dispersos em categorias como é o caso da sua inserção em 

community environment e community image (Andereck et al., 2005). Verifica-se, noutros casos, uma 

carência relativa a uma categoria que espelhe estes impactes a nível urbano.  
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2.2 PERCEÇÃO DOS RESIDENTES 

Com o crescimento do turismo, aumentam também os seus impactes associados (Diedrich e García-

Buades, 2009). A sobreposição de usos e utilizadores da cidade, nomeadamente de turistas e 

residentes (Ashworth e Tunbridge, 1990) tem como consequência mudanças no modo de vida das 

comunidades locais e fricção entre residentes e turistas (Andereck et al., 2005). A crescente 

notoriedade dos impactes na qualidade de vida dos residentes tem ganho destaque enquanto objeto 

de estudo pela comunidade científica desde a década de 70, passando de um período de atenção 

quase exclusiva à satisfação dos turistas quanto ao destino, para um crescente número de pesquisas 

que consideram a perceção dos residentes (Rezaei, 2017). 

Page e Hall (2003) defendem que o estudo das atitudes dos residentes é preponderante para a 

medição e análise dos impactes do turismo. De facto, grande parte dos estudos acerca destes 

impactes concentra-se na perceção dos residentes em relação ao turismo (Rezaei, 2017). Como já 

referido, as transformações que o turismo provoca nas comunidades de acolhimento encontram-se 

distribuídas, na maioria das pesquisas, entre a dimensão ambiental, social e económica. A dimensão 

social (e cultural), definida por Pizam e Milman (1986; cit. in Rezaei, 2017, p. 737) como “o modo 

como o turismo contribui para mudanças nos sistemas de valores, comportamento individual, relações 

familiares, estilos de vida coletivos, conduta moral, expressões criativas, cerimónias tradicionais e 

organizações comunitárias” seria particularmente difícil de analisar sem considerar a perceção dos 

residentes. A abordagem dos impactes baseada nestas três dimensões é também identificada como 

triple bottom line approach (Stylidis et al., 2014). 

Harrill (2004) enquadra os estudos de perceção de residentes em três temas principais: fatores que 

influenciam as atitudes dos residentes, métodos de análise e perspetivas teóricas. 

Muita da pesquisa dedica-se à identificação, medição e comparação de variáveis com influência na 

forma como o turismo e os seus impactes são percebidos, com o objetivo tanto de explicar como 

potencialmente prever as respostas dos residentes ao turismo (Sharpley, 2014). A revisão bibliográfica 

de Sharpley (2014) evidencia diversas variáveis extraídas de diferentes estudos. Estas encontram-se 

divididas entre fatores extrínsecos, de cariz mais geral, e intrínsecos, quando se relacionam com o 

indivíduo (Faulkner e Tideswell, 1997). Os fatores extrínsecos são a extensão/fase do desenvolvimento 

do turismo, tipo de turismo/turistas, densidade de turistas/desenvolvimento do turismo, sazonalidade 

e estado de desenvolvimento nacional. Os fatores intrínsecos correspondem à dependência 

económica/emprego do turismo, a ligação da comunidade ao local (duração da residência, posse de 

propriedade, família), distância da zona turística, interação com turistas, valores pessoais, identidade 

social/status social, demografia (idade, género e educação). 

As variáveis que afetam a perceção dos residentes são frequentemente observadas sob o espetro do 

total dos residentes, englobando-os num só grupo. Surgiu assim a necessidade de explorar o 
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potencial da segmentação da população em grupos, que apresentem diferentes posicionamentos em 

relação ao turismo (Sharpley, 2014). Assim, alguns estudos fundamentaram os seus resultados em 

cluster analysis (Andriotis e Vaughan, 2003; Fredline e Faulkner, 2000; Pérez e Nadal, 2005). Esta 

análise define-se sucintamente como o método de aglomeração de variáveis semelhantes, em grupos 

homogéneos e diferentes entre si (Yim e Ramdeen, 2015). Por exemplo, Fredline e Faulkner (2000) 

aplicam a análise de clusters para a divisão em 5 grupos de residentes, com recurso às respostas a 

um questionário acerca de um grande evento na Austrália, resultando em: lovers, ambivalent supporter 

(cautious romantics), realists, concerned for a reason e haters. Alternativamente, Pérez e Nadal (2005) 

encontraram 3 grupos: Advocates, Socially and Environmentally Concerned e Economic Skeptics. 

As metodologias adotadas baseiam-se, na sua maioria, em inquéritos à população ou, com menor 

relevância, em entrevistas. A análise de dados encontra-se dispersa entre análise de clusters, análise 

fatorial, análises de variância, testes de invariância e modelos estruturais (Sharpley, 2014). 

Apesar de muitas das investigações que se debruçam sobre esta temática serem ainda ateóricas 

(Sharpley, 2014), Ap (1990) realça a importância de uma base teórica para o seu sucesso. Há duas 

principais bases teóricas recorrentes quanto à perceção dos residentes: a teoria das representações 

sociais (Social Representations Theory) e a teoria das trocas sociais (SET – Social Exchange Theory) 

(Andriotis e Vaughan, 2003; Garau-Vadell et al., 2018; Sharpley, 2014).  A teoria das representações 

sociais reflete o mecanismo de construção e compreensão da realidade social, baseado no 

conhecimento, mitos, imagens, ideias e pensamentos partilhados na comunidade sobre um objeto 

social, ou sobre um assunto de interesse social, como o turismo. A teoria das representações sociais 

procura descrever e compreender os pensamentos e ações das pessoas no seu quotidiano, e como 

é que os fatores mencionados influenciam os mesmos pensamentos e ações (Andriotis e Vaughan, 

2003). No entanto, esta teoria é posta em causa por alguns autores pela sua falta de clareza e 

ambiguidade (Garau-Vadell et al., 2018; Sharpley, 2014). 

Alternativamente, a teoria de trocas sociais pressupõe a troca de recursos, tangíveis ou intangíveis, 

entre indivíduos ou grupos em interação, e os custos e benefícios resultantes. Esta teoria defende que 

os residentes que obtêm mais benefícios da atividade têm uma perceção mais positiva dos seus 

impactes, enquanto os residentes que percecionam mais custos que benefícios tendem a opor-se ao 

desenvolvimento turístico (Andriotis e Vaughan, 2003). Ou seja, as suas atitudes em relação ao turismo 

dependem dos benefícios que dele obtêm. Por exemplo, os residentes que podem lucrar 

economicamente com o turismo, como comerciantes, proprietários e investidores, adotam uma atitude 

mais favorável ao desenvolvimento do turismo.  

Outras teorias foram elaboradas na tentativa de contextualizar a temática, como as teorias de 

compensação, conflito e dependência. No entanto, nenhuma delas foi satisfatória no enquadramento 

das atitudes dos residentes em relação ao turismo (Sharpley, 2014).  
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As investigações tomam ainda diversos rumos no que toca ao foco da pesquisa.  

A ligação da comunidade ao lugar, como referido, é uma das variáveis consideradas como 

determinantes para examinar a perceção dos residentes (Andereck et al., 2005; Gu e Ryan, 2008; 

Gursoy and Rutherford, 2004). Community attachment ou place attachment “compreende as ligações 

físicas e pessoais (ao lugar) que influenciam a identificação do local e do próprio indivíduo”(Gu e Ryan, 

2008, p. 641). Enquanto na pesquisa de Andereck (2005) não foi encontrada uma relação negativa 

entre a ligação da comunidade ao lugar e a perceção dos impactes, Gursoy (2004) afirma que o place 

attachment não só influencia a sua perceção de custos/benefícios, mas também afeta o seu nível de 

apoio pelo desenvolvimento do turismo. 

O estudo de Garau-Vadell (2018) alerta para a permissividade dos residentes em relação aos aspetos 

negativos do turismo, quando os destinos se encontram em período de recessão económica. Nestas 

situações de desvalorização dos impactes negativos, é recomendável que os organismos de gestão 

tenham um papel ativo em garantir a sustentabilidade. 

Do ponto de vista do turista, tanto o local como a comunidade são importantes para a qualidade do 

destino (Pearce e Schänzel, 2013). Diedrich (2009), no seu estudo baseado no Tourism Area Life 

Cycle (TALC), defende que se as perceções dos residentes em relação ao turismo foram sobretudo 

negativas e, se tal afetar a sua atitude e reações, haverá um efeito negativo na experiência do turista, 

contribuindo para o declínio do destino turístico. Isto é, as perceções dos residentes podem ser 

prejudiciais ao desenvolvimento do turismo. O ciclo de desenvolvimento do turismo (TALC), 

inicialmente teorizado por Butler (1980) e que define as diversas fases de evolução – exploração, 

envolvimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio – correlaciona-se assim com o 

modelo Irridex (Irritation Index) construído por Doxey (1975), que sugere uma sequência para as 

atitudes dos residentes, com o aumento da procura turística e o incremento do tempo da interação 

entre residentes e turistas – euforia, apatia, irritação e antagonismo. 

Andereck (2005) conclui que por intermédio de um processo de interação bidirecional de 

educação/consciencialização dos benefícios do turismo e de envolvimento dos cidadãos nos 

processos de decisão, aumentaria o apoio das comunidades locais ao setor. Este processo poderia, 

assim, ser vantajoso no sentido mitigar os conflitos entre residentes e turistas. 

2.3 GENTRIFICAÇÃO 

O conceito de gentrificação foi introduzido pela primeira vez pela socióloga Ruth Glass nos anos 60, 

definindo o processo que ocorria em certos bairros londrinos. Explicava com esta expressão o 

deslocamento da classe média e alta para bairros operários em substituição da população 

preexistente, mais pobre. O fenómeno é acompanhado pela reabilitação e transformação das 

propriedades existentes de modo a serem adaptadas aos novos hóspedes, provocando uma alteração 
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na estrutura social e no mercado imobiliário destes locais. Um processo desencadeado no mercado 

de habitação em Islington, inicialmente esporádico e anómalo, começou a ser identificado em grandes 

cidades como Londres, Nova Iorque, Paris e Sydney para depois progressivamente se globalizar 

(Smith, 2002). O fenómeno evoluiu rapidamente e o seu conceito foi explorado e diversificado, até 

atingir uma expressão significativa no urbanismo contemporâneo.  

Smith (2002) define três fases de gentrificação no contexto da Europa e América do Norte. A primeira, 

denominada gentrificação esporádica, teve início por volta de 1950. Baseia-se no fenómeno descrito 

por Glass: elementos da classe média ocupam zonas centrais desvalorizadas, aliciados pelos baixos 

preços dos imóveis, proximidade de serviços e infraestruturas urbanas. A segunda onda é marcada 

pela consolidação da gentrificação. Tem lugar nos anos 70 e 80, em que o processo é menos 

influenciado pela iniciativa da classe média e mais pelo mercado imobiliário. A potencialidade lucrativa 

leva a investimentos pela parte de privados em imóveis e terrenos a preços baixos, e a posterior 

valorização do edificado e da área possibilitam a sua venda a preços superiores. Simultaneamente, 

são desenvolvidas parcerias público-privadas para reabilitação urbana. A terceira onda emerge nos 

anos 90 e enuncia a gentrificação generalizada. O conceito alarga-se e dá-se o investimento de 

corporações nacionais e internacionais nos centros urbanos, aumenta a quantidade de respostas às 

necessidades da classe média – emprego, consumo e lazer – com consequente enobrecimento destas 

zonas e alteração na paisagem urbana. Nas três fases, Smith (2002) deteta um ponto comum: o 

processo de gentrificação implica uma deslocação das classes mais pobres para fora dos centros 

urbanos. 

No entanto, nem todos os processos acontecem nos moldes temporais descritos, já que novos locais 

são palco das transformações enunciadas. Caso disso é o estudo de Mendes (2012) acerca da 

chegada de novos residentes ao Bairro Alto desde o início dos anos 80. Os novos moradores, que 

pertencem geralmente à classe média, de capital escolar e cultural elevado, redescobrem o valor 

histórico e/ou arquitetónico dos bairros, de localização privilegiada, e reconhecem as relações de 

proximidade e vizinhança ainda existentes. Este fenómeno, assente também numa “condição urbana 

pós-moderna” (Mendes, 2012, p. 98) associada a uma mudança das práticas urbanas quotidianas, 

ligadas ao consumo e estetização da vida social, acaba por provocar mudanças sociais, culturais e 

económicas. Assim se desencadeia um processo de nobilitação urbana.  

À medida que cada vez mais elementos da classe média-alta ocupam estas áreas, também os 

promotores imobiliários veem uma oportunidade de investimento na compra, renovação e posterior 

venda a preços mais elevados, causando o aumento do valor imobiliário. Aplica-se nesta fase o 

conceito de gentrificação para definir a substituição dos antigos residentes nestes “bairros da classe 

trabalhadora ou de génese popular/tradicional” (Malheiros e Carvalho, 2012, p. 101) que não 

conseguem acompanhar os custos de habitação que as classes mais abastadas estão dispostas a 

suportar. 



12 

 

Diversos estudos afirmam que a gentrificação ocorre tendencialmente nos centros das cidades. Ley 

e Butler (Hamnett, 2003) invocam que a orientação cultural, preferências e padrões de trabalho da 

classe média levam a uma predisposição a morar no centro da cidade. A sua atratividade relaciona-se 

com a oferta abundante de serviços culturais, sociais e entretenimento (Helms, 2003). A localização 

próxima às suas atividades laborais, comércio e serviços comportam outro benefício - a mobilidade, 

possibilitando evitar longas viagens de carro ou transportes (Zukin, 1987).  

Uma das consequências positivas deste fenómeno nos centros históricos é a reabilitação urbana. A 

conservação e reabilitação do edificado e espaço público potencia a valorização do investimento e 

facilita a sua entrada no mercado imobiliário, pelo que é recorrente o investimento de capital por parte 

de identidades gentrificadoras (Zukin, 1987). Os benefícios para a economia são indiscutíveis: a 

indústria do turismo contribui para as receitas locais e criação de postos de trabalho (Gutiérrez et al., 

2017). Por outro lado, não melhora nem cria oportunidades para as classes mais pobres, 

afastando-as dos centros e acentuando desigualdades sociais (Land et al., 2012). 

Hoje, observa-se correntemente o conceito de gentrificação aliado às dinâmicas do turismo. O termo 

“gentrificação turística” é definido por Gotham (2005) como a “transformação de um bairro de classe 

média num enclave relativamente rico e exclusivo, marcado pela proliferação de estabelecimentos de 

entretenimento e pontos de reunião turísticos” (p. 1099).  

Este tipo de gentrificação provocada pela pressão do turismo pode levar a um deslocamento 

residencial e comercial. O deslocamento residencial impulsionado por políticas de revitalização 

orientada para o turista é uma realidade em vários bairros, nomeadamente através da crescente 

transformação de apartamentos – previamente para arrendamento – em alojamento local (Cócola 

Gant, 2015). Um exemplo é o caso da expansão do Airbnb no centro histórico de Barcelona (Gutiérrez 

et al., 2017). Os turistas procuram preferencialmente acomodação nos centros das cidades, onde as 

distâncias às principais atrações, comércio e serviços são reduzidas, o que em conjunto com os custos 

muitas vezes mais baixos em relação à hotelaria, levou a um aumento de oferta de alojamento local. 

A grande pressão provocada pelo turismo, como no caso de Barcelona, conduz a um intenso processo 

de gentrificação – a oferta para habitação reduz, e a pressão sobre o valor das instalações urbanas 

cria um incentivo para os cidadãos e empresas abandonarem as localizações centrais (Gutiérrez et al., 

2017). 

Por outro lado, a crescente atividade turística estimula a emergência de atividades orientadas para o 

consumo em espaços residenciais. O aumento da procura, provocado tanto pelo aumento do número 

de turistas, como pelo alojamento turístico nos centros históricos, criou a oportunidade para novos 

estabelecimentos comerciais e serviços direcionados para um novo público alvo. As exigências de 

turistas e residentes nem sempre são compatíveis, levando a uma competição pelo uso de solo 

(Ashworth e Tunbridge, 1990). Como tal, grande parte do comércio e serviços locais desaparecem 

para dar lugar a lojas de cadeias nacionais e internacionais capazes de suportar o aumento das 
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rendas, ou simplesmente comércio vocacionado para os turistas, com custos também mais elevados. 

Enquanto são satisfeitas as necessidades dos turistas, o quotidiano dos moradores, especialmente 

dos de menores rendimentos, ficam ameaçados com a perda de serviços diários de que necessitam 

(Cócola Gant, 2015). A este processo dá-se o nome de gentrificação comercial. 

Em suma, (Gotham, 2005) afirma que “a gentrificação do turismo é comercial e residencial e reflete 

novas conexões institucionais entre as instituições locais, o setor imobiliário e a economia global” (p. 

1114).  Neste complexo fenómeno, a gentrificação não é apenas resultado dos desejos do 

consumidor, aos quais o capital simplesmente reage. Para além da procura, também a oferta é 

trabalhada e publicitada por parte de investidores de forma a aliciar turistas e potenciais residentes, 

com o objetivo de extrair lucro.  

A gentrificação desperta diferentes reações por parte dos moradores. Alguns saúdam a 

gentrificação e o movimento de grandes empresas de entretenimento para o bairro: as grandes 

empresas ajudam a fortalecer a indústria do turismo, elevam os valores das propriedades e criam uma 

melhor qualidade de vida para os residentes. Outros moradores adotam uma visão negativa, vendo o 

turismo como uma força que corrompe a cultura e o património local quando o comercializa e o 

prepara para o consumo turístico. Há também quem tenha uma opinião moderada, aceitando a 

inevitabilidade da mudança mas temendo a saturação turística (Gotham, 2005). Estes pontos sugerem 

que a gentrificação é um processo multidimensional repleto de conflitos e tensões, entre usos e 

usuários da cidade. 

2.4 TURISTIFICAÇÃO 

Segundo (MacCannell, 1976), os turistas têm acesso limitado aos lugares que visitam. As front regions 

são os lugares mais direcionados para o turismo, onde se encontram as principais atrações turísticas 

e são fruto de uma maior encenação. Segundo o autor, os visitantes deslocam-se sobretudo nestas 

áreas, mas permanece a vontade de aceder às back regions – onde se poderá observar a realidade 

das comunidades locais, e onde a autenticidade estará mais preservada. Este desejo associado ao 

turista urbano tem levado a cada vez mais movimento nos bairros históricos, e está bastante ligado ao 

sucesso do alojamento local.   

A crescente movimentação de turistas nos centros históricos faz-se acompanhar do aparecimento de 

comércio de apoio à atividade. Para o efeito, muito do comércio tradicional tem sido substituído por 

restaurantes turísticos, bares e lojas de souvenirs. Gotham (2005), no seu caso de estudo em Vieux de 

Carre, deteta uma grande diminuição do comércio local – nomeadamente ao nível de mercearias, 

lavandarias, barbearias e lojas de calçado – paralelamente a um crescimento de comércio 

vocacionado para turistas. A gentrificação comercial, mencionada no capítulo anterior, representa 

assim uma forma de turistificação. 
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Estas mudanças não ocorrem apenas ao nível do comércio. Os centros históricos têm sido sujeites a 

uma redefinição e reinterpretação do seu património cultural, como forma de se manterem atrativos e 

competitivos (Nasser, 2003). A adaptação dos símbolos e costumes de uma comunidade para 

consumo, a autenticidade encenada (MacCannell, 1976) já mencionada, tem conduzido também a um 

processo de turistificação. Nasser (2003) argumenta que a reinterpretação do património contribui 

para a disneyficação do lugar – a distinção entre museus, património histórico e parques temáticos é 

cada vez mais esbatida. 

Na sequência de uma maior exploração do património, os residentes temem a perda de autenticidade. 

O comércio excessivamente vocacionado para turistas representa também um entrave no quotidiano 

dos residentes, que se sujeitam a maiores deslocações e a preços mais elevados dos bens e serviços 

(Cócola Gant, 2015). A própria turistificação é um fator na saída de residentes, sendo ela própria 

prejudicial ao turismo: a população residente é um elemento chave na construção da identidade do 

lugar (Ashworth e Tunbridge, 1990). 

2.5 CONCLUSÃO DA REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura permite concluir que o crescimento do turismo urbano, que se prevê continuar, 

tem sido encorajado por políticas para o crescimento do turismo. Estas políticas têm sido motivadas 

sobretudo pelo crescimento económico e pela reabilitação urbana que tem possibilitado. No entanto, 

levanta-se uma crescente preocupação em relação aos seus impactes negativos. 

O aumento da pressão turística, derivada de uma intensa exploração do setor, tem sido alvo de 

descontentamento dos residentes. A perceção dos residentes tem sido vastamente estudada pela 

comunidade científica com o objetivo de conhecer quais são os impactes do turismo, habitualmente 

inseridos nas dimensões ambiental, social e económica. Nesta categorização denota-se na bibliografia 

consultada uma carência ao nível de uma dimensão que espelhe adequadamente os impactes no 

ambiente urbano, assunto que será abordado neste trabalho. As metodologias mais adotadas 

recorrem a inquéritos aos residentes para a identificação de impactes, destacando-se em alguns 

estudos a análise de clusters para definir grupos de residentes e respetivas opiniões, abordagem que 

se encontra integrada na metodologia desenvolvida. 

A gentrificação é um fenómeno que tem ocorrido em várias cidades e agora bastante associado ao 

crescimento do turismo, especialmente à proliferação do alojamento local, afetando o acesso à 

habitação. Paralelamente, a turistificação tem como consequência uma gradual perda de 

autenticidade, prejudicando tanto as vivências da comunidade como a própria perda de atratividade 

do destino turístico. O presente estudo pretende também averiguar a intensidade destas 

transformações no caso de estudo, contribuindo para uma análise completa dos impactes do turismo 

nos centros históricos. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será descrita a metodologia seguida para alcançar os objetivos traçados no capítulo 1. 

A informação será organizada de modo a responder a três questões principais: observar o quê? 

observar onde? observar como? (Quivy e Campenhoudt, 2008, p. 155). Simplificando a organização 

da metodologia e de forma de evitar repetições, as respostas são organizadas em dois subcapítulos: 

Observar onde? Observar o quê e como?  

Assim, o capítulo 3.1. centra-se na fundamentação da escolha do caso de estudo e respetiva 

contextualização histórica, enquanto no 3.2. são enunciadas todas as variáveis consideradas no 

estudo e o método de recolha e análise da informação. O processo desenvolvido tem como 

princípio a possibilidade de ser utilizado em qualquer parte do mundo. 

3.1 INVESTIGAR ONDE? APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

3.1.1 Delimitação da área de estudo 

O foco da análise incide nas transformações provocadas pelo crescimento do turismo nos centros 

históricos, geradoras de impactes positivos e negativos. No contexto de crescente atratividade da 

cidade de Lisboa, foi eleito como caso de estudo o bairro histórico de Alfama.  

Alfama, com o seu forte cariz histórico e popular, é possivelmente usada com mais frequência entre 

referências urbanas para a construção simbólica da imagem típica de Lisboa (Cordeiro et al. 1999). A 

singularidade e identidade associada ao bairro assentam nas suas características físicas peculiares, 

na presença de comunidades locais e nas respetivas práticas quotidianas (Bernardo et al., 2017), com 

destaque para as interações sociais entre moradores. Algumas das suas marcas culturais são o Fado, 

as festas dos Santos populares, a gastronomia e os edifícios típicos revestidos a azulejos, tão 

associados à imagem da cidade. 

      

Figura 3.1 Malha orgânica e características arquitetónicas de Alfama. Fontes (respetivamente): Paul Bernhardt; 

voyagevirtuel.com; https://lisboacool.com/visitar/bairro-alfama-passeio-genuino-lisboa 
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Figura 3.2 Tradições dos Santos Populares e do Fado, comunidade bairrista (instalação de fotografias de 

personalidades do bairro dispersas nas ruas de Alfama, para o projeto “Alma de Alfama”, realizado por Camilla 

Watson). Fontes (respetivamente): https://nit.pt/out-of-town/back-in-town; Paul Bernhardt; Camilla Watson 

Estas qualidades são aproveitadas pelo turismo, com 

crescimento acentuado em Lisboa desde 2013
2
. O bairro sofreu 

grandes intervenções de reabilitação urbana, que transformaram 

um bairro outrora sujo, inseguro e degradado na forte atração 

que é hoje. O comércio mudou, o fluxo de visitantes aumentou, 

proliferou-se o alojamento turístico, e cada vez mais é visível 

algum desagrado por parte dos residentes. Acima de tudo, 

Alfama é representativa de um dos problemas atualmente em 

debate: a saída da população do centro histórico. 

Situado na encosta que desce do Castelo de São Jorge até ao 

rio Tejo, o bairro de Alfama pertence atualmente à Freguesia de 

Santa Maria Maior. Não é unânime a sua delimitação geográfica 

exata – o conceito de bairro é entendido nas ciências sociais 

como uma “categoria abstrata de divisão do espaço”, cujas 

fronteiras são apenas “identificáveis com base em padrões de 

vida, características locais e/ou morfologia estrutural” (Benis, 

2011, p. 15). Por outro lado, as freguesias correspondem a limites 

administrativos, que nem sempre correspondem à noção do 

limite enquanto bairro. As freguesias
3
 habitualmente associadas 

ao bairro de Alfama são a Freguesia de São Miguel, Freguesia de 

Santo Estêvão, Freguesia da Sé (parcialmente) e Freguesia de 

São Vicente de Fora (parcialmente) (Firmino da Costa, 1999; 

Benis, 2011). 

                                                     

2
 Turismo de Portugal, 2018. Passageiros desembarcados no Aeroporto de Lisboa 2005-2016 [tabela excel], 

Anuário de Estatísticas do Turismo 2016 [ficheiro excel]. Disponível em: http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-

pt/Paginas/anuario-das-estatisticas-do-turismo-2016.aspx. [Acedido 26-09-2018]. 

3
 Anteriores à aprovação da Lei 56º/2012 de 8 de novembro para a Reorganização Administrativa de Lisboa. 

Figura 3.3 O turismo no bairro de 

Alfama. Autoria própria, outubro 2017 

 



17 

 

 

Figura 3.4 Localização da área de estudo no ortofotomapa de Lisboa, com limites administrativos assinalados 

Perante a necessidade de recolha de dados quantitativos para a análise, geralmente organizados 

segundo os limites administrativos, foram consideradas as Freguesias de São Miguel, Santo Estêvão 

e Sé. A Freguesia de São Vicente é a de maior dimensão em relação às referidas, no entanto apenas 

uma pequena parte é associada ao bairro, e como tal não foi incluída. 

 

Figura 3.5 Ortofotomapa com identificação das freguesias e das subsecções que compõem Alfama 
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3.1.2 O bairro histórico de Alfama 

Alfama é o bairro mais antigo de Lisboa. O seu nome deriva do árabe “Al-Hamma” que significa “as 

fontes”, o que se explica pelo conjunto de nascentes naturais que ali existiam e que mais tarde foram 

utilizadas para alimentar os chafarizes do bairro (Firmino da Costa, 1999). A urbanização da vertente 

sul da colina ocorreu entre II a.C. e V d.C. aquando da ocupação romana. É ainda ocupada por suevos 

e visigodos, e depois conquistada pelos árabes no século VIII, que reconstroem a Cerca Moura/Cerca 

Velha. Por esta altura, o bairro é povoado pela aristocracia e pela população culta (Firmino da Costa, 

1999). 

Quando é tomado em 1147 por D. Afonso Henriques, são construídas as primeiras igrejas, de São 

Miguel e Santo Estêvão, que constituem até hoje os dois principais núcleos do bairro. Adicionalmente, 

vão-se formando dois principais eixos (Figura 3.6). O eixo longitudinal segue pela atual rua da 

Regueira, ligando o Convento do Salvador até à margem, enquanto o eixo longitudinal acompanha a 

margem do rio e corresponde à atual rua dos Remédios e rua de São Pedro, onde tinha lugar desde 

essa época e até há pouco tempo o mercado onde era comercializado peixe, fruta e legumes. Na 

confluência dos dois eixos localizava-se o nó do Largo do Chafariz de Dentro. Após a conquista cristã, 

o bairro ganha um caráter popular, estando a nova população envolvida em atividades artesanais, 

comerciais, fluviais e marítimas, com destaque para os pescadores (Firmino da Costa, 1999, p. 23). A 

população é mista entre cristãos e judeus, com uma judiaria localizada na atual rua da Judiaria. A 

cerca Fernandina é construída no século XIV. 

Segundo Firmino da Costa a composição social popular do bairro teve origem na sequência do trágico 

terramoto de 1755. Alfama foi devastada com o evento, a população ficou reduzida a metade, e os 

habitantes mais abastados deslocaram-se para fora do bairro. Os antigos e novos habitantes, mais 

pobres do que a população anterior, reconstruiram Alfama com poucos recursos, mantendo “a malha 

urbana labiríntica anterior, de apertados becos, vielas e escadinhas” (Firmino da Costa, 1999, p. 25). 

Desde então foi palco de costumes populares associados hoje à imagem típica do bairro, como as 

festas populares, o fado e a gastronomia. A sua população era composta sobretudo por varinas e 

estivadores, denotando o bairro de uma forte ligação à atividade portuária.  

Entre as décadas de 60 e 70 o êxodo rural traz muitos habitantes do Norte e das Beiras para a cidade, 

em busca de uma melhor qualidade de vida longe do trabalho do campo. Assim, mais de metade da 

população nos anos 90 era constituída por pessoas naturais de fora do concelho de Lisboa (Firmino 

da Costa, 1999, p. 250), o que contribuiu para a afirmação de um tecido social popular.  

Alfama passou por um período complicado, associado a atividades marginais como roubos, 

prostituição e tráfico de droga. O problema do tráfico de drogas despoletou no pós 25 de Abril com a 

chegada de novos residentes, e durou até o início dos anos 90 (Benis, 2011). Nos anos 90 iniciou-se 

um intensivo processo de reabilitação do parque habitacional que contribuiu para uma melhoria da 
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situação vivida. A consciencialização do estado de degradação do bairro e da necessidade de valorizar 

o património cultural levou à criação dos Gabinetes Técnicos Locais (GTL) que iniciaram este 

processo.  

Com a reabilitação, o bairro encareceu e novos residentes de classes mais altas fixaram-se em Alfama. 

A reabilitação continua, agora também largamente impulsionada pelo investimento privado.  

Atualmente, vive-se uma fase de crescente popularidade do bairro, frequentado diariamente por 

residentes e turistas. 

 

3.2 OBSERVAR O QUÊ E COMO? VARIÁVEIS A ANALISAR E MÉTODOS DE RECOLHA E 

ANÁLISE DE DADOS 

3.2.1 Síntese das variáveis e da metodologia 

A metodologia, neste caso aplicada ao bairro de Alfama, encontra-se sistematizada com o objetivo de 

poder ser aplicada em qualquer parte do mundo. A síntese metodológica que se segue define as 

variáveis, métodos de análise e tarefas a realizar, alinhados com os objetivos específicos previamente 

traçados. Encontra-se também em inglês, no Anexo 1. 

 

Figura 3.6 Planta da cidade de Lisboa, com os núcleos e 

eixos principais assinalados. Adaptado de Tinoco, João 

Nunes (1650) 

 

 

Figura 3.7 Benoliel, Joshua (1910). Beco de São 

Miguel. Disponível em http://lisboade 

antigamente.blogspot.com/2015/08/beco-de-

sao-miguel-antigo-beco-dos.html 
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Tabela 3.1 Síntese metodológica 

 

Os tópicos referidos são desenvolvidos nos capítulos seguintes.  

3.2.2 Contexto: As causas das transformações em bairros históricos 

No seguimento da metodologia descrita na Tabela 3.1, numa primeira fase pretende-se responder ao 

OE1. A contextualização da investigação engloba 2 aspetos principais. Por um lado, antes de analisar 

as transformações no caso de estudo, tenciona-se perceber de que forma este se enquadra no 

contexto do país e cidade, no que toca ao desenvolvimento do fenómeno do turismo e respetivos 
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impactes. Para tal é essencial a pesquisa bibliográfica, bem como a identificação das principais 

preocupações divulgadas nos meios de comunicação, apoiando o discurso em dados quantitativos 

do turismo indicativos do seu crescimento. Por outro, devemos compreender o regime legislativo 

que rege os principais agentes de transformação.  

3.2.3 Identificar as dinâmicas de transformação urbana 

i. Processo 

Alinhada com o OE2 enunciado na Tabela 3.1, segue-se a análise do bairro através de um conjunto 

de dados quantitativos. Esta desenvolve-se em 3 fases: análise univariável, relações entre variáveis 

e bairros no Bairro
4
 - análise de clusters. Estes tópicos têm os objetivos seguintes, respetivamente: 

• Analisar cada variável individualmente com recurso à sua espacialização, 

contextualizando os tópicos de análise no local de estudo; 

• Encontrar relações entre as variáveis analisadas, retirando conclusões relevantes 

sobre as dinâmicas relacionadas com o turismo; 

• Distinguir diferentes padrões dentro do bairro, as fases de transformação provocada 

pelo turismo em que se encontram e preocupações para o futuro. 

 

A escolha das variáveis representa o primeiro passo para iniciar o estudo. A recolha e análise de dados 

engloba não só os temas diretamente relacionados com o turismo – hotelaria, alojamento local e a 

frequentemente associada reabilitação do edificado – mas também outras variáveis que permitem 

estudar o território como um todo: população, habitação e edificado. O objetivo é originar uma 

análise completa do lugar juntando muitas das suas características com os dados do turismo, 

permitindo relacioná-las entre si.  

Para que os dados sejam comparáveis, toda a informação recolhida deve corresponder às mesmas 

unidades territoriais. Para simplificar o processo, esta escala pode ser escolhida de acordo com os 

dados disponíveis, e a restante informação que se considere necessária e não se encontre assim 

organizada deve ser transformada
5
. Propõe-se a escolha de unidades territoriais definidas para fins 

estatísticos, já que se encontram assim organizados muitos dos dados relevantes.  A escala da 

subsecção estatística, utilizada no presente estudo, tem a vantagem de representar a desagregação 

das freguesias em parcelas mais pequenas. A escala poderia, no entanto, ser outra, em função da 

especificidade desejada. São excluídas da análise as subsecções pertencentes às freguesias 

                                                     

4
 O título “bairros no Bairro” deriva da constatação de que diversas realidades distintas se desenrolam no mesmo 

bairro. 

5
 Neste caso, os dados foram recolhidos de 2 fontes – INE e CML – e estavam organizados de forma diferente. 

Como os dados do INE se agrupam por país, NUTS (1, 2 e 3), município, freguesia, secção e subsecção, e se 

pretendia a análise de pequenas unidades dentro de freguesias definidas, optou-se pela subsecção estatística. 

Os dados da CML foram adaptados a esta.   



23 

 

consideradas que não contenham residentes. Os dados são georreferenciados permitindo a sua 

visualização em mapa.  

As diferentes dimensões das parcelas podem interferir na comparação entre valores, conduzindo à 

necessidade das variáveis serem relativas
6
. Assim, para cada subsecção a variável que se pretende 

introduzir é dividida por outra ou pela área da subsecção
7
.  

A tabela seguinte apresenta de forma detalhada as variáveis selecionadas, aprovadas por 6 

especialistas de áreas distintas. Encontram-se organizadas segundo o tema e subtema em que se 

inserem, cálculo realizado (para as tornar relativas), ano e fonte.  

Tema Subtema Variável Cálculo realizado Ano Fonte 

População 

População residente 

Densidade populacional  

Residentes / Área 

subsecção (ha) 2011 INE 

Quociente população 

residente/presente Res / Pres 2011 INE 

Estrutura etária 

% População idosa (>=65 

anos) (Pop. >=65) / Res 2011 INE 

Variação população  % Evolução da população  

(Res2011-Res2001) / 

Res2001 

2001-

2011 INE 

Escolaridade 

% População com ensino 

secundário completo Ensin. Sec. / Res 2011 INE 

Habitação 

Fogos vagos % Fogos vagos 

Aloj. Familiares vagos / 

Aloj. Familiares 2011 INE 

Fogos ocupados por 

arrendatário ou 

proprietário % Fogos arrendados 

Aloj. Fam. Clássicos de 

Resid. Habitual 

Arrendados/ Aloj. Fam. 

Clássicos de Resid. 

Habitual 2011 INE 

Dimensão média da 

família 

% Famílias com 1 ou 2 

pessoas 

Famílias Clássicas 1-2 

Pessoas / Famílias 

Clássicas 2011 INE 

Edificado 

Número de pisos 

% Edifícios com 5 ou mais 

pisos 

Edifícios Clássicos 5 

Pisos / Edifícios 

Clássicos 2011 INE 

Usos 

% Edifícios exclusivamente 

residenciais 

Edifícios Exclusivamente 

Residenciais / Edifícios 

Clássicos 2011 INE 

Área de implantação 

Área de implantação média 

(m2) 

Soma Áreas Imp. / Nº 

Edifícios 2017 CML 

                                                     

6
 Como as análises se baseiam na comparação entre subsecções, não se poderia por exemplo comparar 

diretamente o número de habitantes de uma subsecção com outra, dado que a área das duas poderia ser bastante 

diferente. 

7
 A título de exemplo, em vez do número de residentes é calculada a densidade populacional, e para a estrutura 

etária é utilizado o rácio de população idosa sobre a população total da subsecção. 
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Tema Subtema Variável Cálculo realizado Ano Fonte 

Hotelaria Hotéis 

Densidade da capacidade 

dos hotéis 

Capacidade hotel / Área 

subsecção (ha) 2017 CML 

Alojamento 

local Alojamento local 

% Edifícios com alojamento 

local 

Nº Edifícios com AL / Nº 

Total Edifícios 2017 CML 

Nº de quartos por 

estabelecimento de 

alojamento local Quartos AL / Estab. AL 2017 CML 

Densidade da capacidade 

de alojamento local 

Capacidade AL / Área 

subsecção (ha) 2017 CML 

Reabilitação 

do edificado Reabilitação 

% Alvarás 

Nº Alvarás / Nº Total 

Edifícios 

2011-

2017 CML 

% OVP 

Nº OVP / Nº Total 

Edifícios 

2011-

2017 CML 

Tabela 3.2 Variáveis utilizadas na análise das dinâmicas de transformação, segundo o tema, subtema, cálculo 

realizado e fonte 

 

Para averiguar a reabilitação no edificado, recorreu-se ao nº de alvarás
8
 e ocupação de via pública

9
 

emitidos, sendo os dois necessários e diferenciadores em relação à dimensão da transformação. 

Algumas obras estão isentas de emissão de alvará, como é o caso de obras de conservação ou obras 

no interior do edifício que “não impliquem modificações na estrutura de estabilidade” e na 

conformação geral do edifício como as cérceas, forma das fachadas e coberturas. Apesar da isenção 

de alvará estas obras necessitam habitualmente de uma licença de ocupação de via pública para obter 

um espaço de apoio à obra. Assim, regista-se um número bastante superior de ocupação de via 

pública relativamente a alvarás – é de ressalvar que uma obra que dependa de licença ou comunicação 

prévia (alvará) necessita em geral também de licença de ocupação de via pública. Estes dois tipos de 

licença permitiram estimar a quantidade de obras realizadas de maior transformação/dimensão 

(alvará) bem como as de menor transformação. 

ii. Dinâmicas de transformação – Análise univariável 

Na análise univariável cada uma das variáveis listadas é apresentada individualmente, juntamente 

com outra informação que possa acrescentar conteúdo relevante a cada tema. São produzidos 

                                                     

8
 Por alvará designa-se uma licença ou comunicação prévia emitida para a realização de operações urbanísticas, 

nomeadamente conservação de “imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de 

classificação” ou “situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação”, obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição, obras de urbanização e trabalhos de remodelação 

de terrenos (com variantes descritas na legislação vigente). Decreto-Lei nº 136/2014. D.R. nº 173/2014, Série I de 

2014-09-09. 

9
 A licença de ocupação de via pública é emitida quando se pretende a “ocupação do domínio público municipal 

com estaleiros de obras de edificação”, como por exemplo a colocação de andaimes e depósitos de materiais e 

entulhos. Deliberação n.º 263/AML/2014. 2.º suplemento do Boletim Municipal n.º 1079, 2014/10/21. 
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gráficos e mapas que permitam visualizar a sua distribuição ao longo do bairro, ao nível da subsecção 

estatística (Figura 3.5). Esta análise enquadra-se nos seguintes temas:  

− População;  

− Habitação;  

− Edificado;  

− Hotelaria; 

− Alojamento Local;  

− Reabilitação urbana. 

É comum haver alguma distância temporal entre os dados devido à periodicidade da sua atualização, 

como acontece neste estudo entre os dados do INE (2011) e da CML (2017) (Tabela 3.2). Nesta 

circunstância pode ser estimada alguma informação para uma data mais recente, que não será 

utilizada nas análises seguintes, mas que pode dar um melhor entendimento da sua evolução, como 

a aproximação ao valor de população atual através dos recenseamentos eleitorais. 

iii. Relações entre as variáveis analisadas 

Pretende-se salientar as relações mais fortes entre os tópicos abordados. Para tal é aplicada aos dados 

recolhidos (e listados na Tabela 3.2) uma matriz de correlação que evidencia quais as variáveis que 

possuem uma correlação mais significativa. Os resultados da matriz de correlação são coeficientes de 

correlação entre duas variáveis e surgem em formato de tabela, com valores entre -1 e 1
10

. As mais 

significativas são evidenciadas automaticamente pelo programa Statistica, que é o recurso utilizado 

para esta análise. Estas são expostas em função de 3 variáveis principais – Hotelaria, Alojamento Local 

e Reabilitação Urbana. 

iv. Bairros no Bairro – Análise de clusters 

Segue-se a realização de uma análise de clusters. Por análise de clusters entende-se o “método de 

redução de dados usados para classificar casos, observações ou variáveis de um determinado 

conjunto de dados em grupos homogéneos que diferem entre si”
11

 (Yim e Ramdeen, 2015, p. 8). A 

sua aplicação a um caso de estudo irá organizar as unidades territoriais escolhidas (neste caso as 

subsecções) em vários grupos, contendo cada grupo (cluster) as subsecções cujas características 

sejam mais semelhantes. Após a escolha das variáveis em função das quais as unidades territoriais 

serão agrupadas, é necessário averiguar qual o número de clusters que será mais adequado, isto 

é, quantos grupos se pretende obter como resultado. No entanto, não há nenhuma regra fixa para esta 

                                                     

10
 Quando o valor é 1 significa que a relação linear é perfeita e positiva, quando é -1 a relação linear é perfeita e 

negativa e para um resultado igual a zero não existe relação linear. Assim, quantos mais próximo estiver o 

coeficiente dos valores extremos -1 e 1, mais forte é a correlação entre as variáveis. Quando a correlação é positiva 

significa que quanto maior for o valor de uma variável maior será o da outra, e quando é negativa significa que 

quanto maior é o valor de uma das variáveis menor será o da outra (e vice-versa). 

11
 Traduzido do inglês: “Cluster analysis refers to a class of data reduction methods used for sorting cases, 

observations, or variables of a given dataset into homogeneous groups that differ from each other”.  
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seleção: deverá então ser o investigador a determinar o nível de desagregação apropriado. A 

abordagem mais comum para fazer esta apreciação é através dos métodos hierárquicos, 

incorporando a interpretação de um cronograma de aglomeração e de um dendrograma (Yim e 

Ramdeen, 2015). 

De forma simplificada, o cronograma
12

 exibe como a análise de clusters agrupa progressivamente as 

observações (Yim e Ramdeen, 2015), e um dendrograma constitui um diagrama em árvore com a 

representação dos vários grupos produzidos, do maior ao menor nível de agregação. Para averiguar 

as diferentes dinâmicas ao longo do território de forma eficaz, é de evitar a criação de demasiados 

grupos que representem estas dinâmicas, pois as diferenças entre eles seriam menos acentuadas e a 

sua compreensão menos clara. 

No gráfico do cronograma, o eixo das ordenadas representa a distância euclidiana (linkage distance), 

que nos mostra se os clusters que se vão formando são mais semelhantes entre si (distância euclidiana 

menor) ou mais diferentes (distância euclidiana maior). O eixo das abcissas corresponde ao nº de 

observações a aglomerar, neste caso o nº de subsecções a analisar, e começa à esquerda com o 

menor nível de aglomeração (cada caso individualmente) e acaba no maior nível de aglomeração 

(todos os casos num único grupo).  

O dendrograma apresenta nas abcissas a distância euclidiana, e nas ordenadas cada observação que 

entra na análise. Mais uma vez à esquerda está o menor nível de aglomeração e à direita o maior. As 

linhas horizontais representam as diferenças entre clusters – quanto mais longa for esta linha, maior a 

diferença – e cada linha representa um cluster. As linhas verticais indicam quais clusters estão a ser 

aglomerados. A interpretação do cronograma de aglomeração e do dendrograma produzidos levam 

a concluir o melhor número de clusters para o estudo. Abaixo seguem-se os gráficos referidos. 

 

                                                     

12
 No programa Statistica o cronograma tem o nome de amalgamation schedule. 
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Figura 3.8 Cronograma de aglomeração e dendrograma para a análise de clusters espacial (Statistica) 

Após a introdução de variáveis e escolha do número de clusters, é realizada então a análise de 

clusters k-means, que irá responder às questões: quais as diferentes realidades que coexistem no 

caso de estudo? Quais são as áreas que apresentam as características identificadas? 

O gráfico de médias é o meio utilizado para a compreensão das diferenças entre os clusters. A partir 

deste e para sintetizar os resultados, procede-se à realização de novos esquemas individuais para 

cada cluster que incluam apenas os valores mais extremos para cada variável. Esta interpretação 

surge acompanhada de uma pequena caracterização de cada cluster e comentários atendendo ao 

nível de transformação verificado, uma fotografia identificativa e a sua localização no bairro. Os 

níveis de transformação são depreendidos através da perceção do investigador. 

Por último é produzido um mapa da área de estudo com a identificação de todos os clusters através 

de manchas de cor, para cada cluster.  

Assim, será possível reconhecer no território de que forma os padrões identificados se distribuem e 

que transformações implicam, finalizando a análise espacial de clusters – bairros no Bairro. 

3.2.4 Conhecer a perceção dos residentes 

i. Construção do inquérito aos residentes 

É agora exposta a metodologia referente ao último objetivo definido, OE3 (Tabela 3.1). É determinante 

conhecer a perspetiva do residente perante o fenómeno do turismo no seu bairro e as consequências 

provocadas pelo mesmo. Nesse sentido, é vantajosa a realização de inquéritos aos residentes da 

área em estudo. As questões encontram-se no formulário do Anexo 3 (no Anexo 4 em inglês) e estão 

integradas dentro de 8 tópicos principais, presentes na tabela seguinte.  
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Tema Variável 

Informação do inquirido 

Idade 

Sexo 

Nacionalidade 

Naturalidade 

Escolaridade 

Atividade profissional 

Agregado familiar 

Nº de crianças no agregado familiar 

Nº de idosos no agregado familiar 

Local de residência 

Há quantos anos mora na residência 

Município anterior 

Freguesia anterior 

Motivos para morar no bairro 

Características físicas Tipologia 

Regime de propriedade 

Tipo de aquisição 

Proprietário 

Renda 

 Ano de contrato 

 Ano da última atualização da renda 

 Valor antigo 

Dinâmica 

Reabilitação 

Quando foi reabilitado 

Nível de intervenção 

Uso do edifício 

Nº de vizinhos que saiu 

Quando saíram 

Motivo da saída 

Para onde foram 

Novo uso 

Turismo 

Nº de AL no prédio 

Opinião sobre o AL no prédio 

Justificação da opinião sobre o AL 

Opinião sobre o turismo na cidade 

Opinião sobre o turismo no bairro 

Impactes positivos do turismo 

Impactes negativos do turismo 

Visão global O que falta no bairro 

No futuro 

Pensa sair? 

Motivos para a intenção de sair 

Tabela 3.3 Tópicos abordados nos inquéritos aos residentes, inseridos em 8 temas principais. As variáveis 

utilizadas na relação entre variáveis e perfil dos residentes estão destacadas em itálico. 
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Com base nos resultados, a perceção dos residentes é apresentada em 3 fases: resultados dos 

inquéritos, relações entre variáveis e perfis dos residentes – análise de clusters. Os objetivos são 

os referidos abaixo, respetivamente: 

• Analisar os resultados de cada secção do inquérito individualmente e detalhadamente; 

• Encontrar relações entre as variáveis analisadas, retirando conclusões relevantes 

acerca da relação do alojamento local e reabilitação urbana com as restantes; 

• Distinguir diferentes perfis de residentes, nomeadamente quais as características dos 

grupos que apresentam as opiniões positivas/negativas do turismo e que têm ou não 

intenção de sair. 

Para determinar o número de inquéritos necessários tendo em conta a representatividade da 

população do bairro, é imprescindível o cálculo da amostra. Tal efetua-se a partir do número de 

residentes da área de estudo, considerando um determinado nível de confiança e margem de erro, 

idealmente de 95% e 5%, respetivamente. No caso de Alfama, sendo o total de residentes na área de 

estudo 3940 habitantes (Censos 2011) o resultado obtido foi de 351 inquéritos. No entanto, o tempo 

em que se realiza o estudo não seria suficiente para obter o número de inquéritos sugeridos, ademais 

para uma área específica como é o caso. Foi então considerando um nível de confiança de 90% e 

margem de erro de 5%, dos quais resulta uma amostra de 254 inquéritos
13

. É estimado também o 

número de inquéritos por subsecção. Este valor não tem o objetivo de ser rigorosamente seguido, 

mas sim de servir como guia para uma distribuição relativamente homogénea no bairro (Figura 3.9). 

O cálculo é efetuado através de uma regra de três simples a partir do número total de inquéritos para 

a população da área de estudo, em relação à população de cada subsecção. É importante conferir se 

a distribuição se encontra bem dispersa, através do nº de inquéritos por subsecção. Neste caso, foram 

feitos inquéritos porta-a-porta para compensar áreas pouco representadas.  

Os inquéritos foram realizados entre fevereiro e abril de 2018 (inquérito em anexo), no local de estudo 

- abordando os residentes na rua e ocasionalmente porta-a-porta, como referido – bem como através 

de um formulário online
14

. Este último foi divulgado nas redes sociais, em grupos de moradores do 

bairro, e enviado por e-mail em casos que os residentes não tinham disponibilidade para responder 

ao ser abordados, mas estavam interessados em responder mais tarde. O formulário online permitiu 

também atingir camadas mais jovens, enquanto os inquéritos presenciais permitiram abordar a 

população idosa. 

                                                     

13
 Realizado online, em: http://www.raosoft.com/samplesize.html [05/01/2017]. 

14
 Realizado em Google form, em: https://docs.google.com/forms/u/0/ [07/01/2018]. 
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Figura 3.9 Mapa com nº de inquéritos a recolher por subsecção 

 

ii. Tratamento dos resultados 

A partir dos resultados dos inquéritos, em primeiro lugar é sumarizada a informação obtida de cada 

uma das 8 secções (Tabela 3.3), pela mesma ordem com que surgem no questionário (Anexo 3). Para 

tal foi utilizado o excel, contendo cada separador as respostas referentes a cada tema. 

É de notar que os resultados dos inquéritos nem sempre têm o número total de respostas igual, dada 

a opção de “não sabe/não responde” (como se poderá observar nos gráficos de resultados). Noutros 

casos só se apresentam as respostas de uma parte dos inquiridos, por exemplo, para o valor da renda 

apenas se consideram os inquiridos residentes em casa arrendada. 

Na revisão bibliográfica constatou-se que os impactes relacionados com infraestruturas urbanas, 

espaço urbano, tráfego, edificado, património e imagem da cidade se incluíam geralmente na 

categoria ambiental (Ko e Stewart, 2002; Lozano-Oyola et al., 2012; Stylidis et al., 2014) ou dispersos 

em categorias, como em community environment e community image ((Andereck et al., 2005). Num 

contexto de crescente reabilitação urbana, apontada na bibliografia consultada como uma das 

grandes consequências na cidade (Nasser, 2003), entre outros impactes relacionados com 

congestionamento e transportes, e visto que a metodologia é direcionada para centros urbanos, 

avaliar estes impactes considerando apenas a dimensão ambiental considerou-se redutor. Assim, foi 

introduzida a dimensão Urbanística, possibilitando a distinção entre ambiental natural e ambiente 

construído. 

É de destacar especialmente duas temáticas presentes nos resultados: o turismo e os seus impactes 

e propostas de melhoria. Os impactes do turismo e propostas dos residentes devem ser estruturados 



31 

 

em categorias, tendo as respostas dos residentes como ponto de partida, e catalogados segundo as 

4 dimensões:  Ambiental, Social, Económica e Urbanística. Este trabalho foi validado por 5 peritos de 

áreas distintas. 

As medidas sugeridas pelos residentes representam uma das mais-valias da metodologia aplicada na 

investigação – na revisão bibliográfica não foi encontrado outro estudo que considerasse propostas 

da população. 

iii. Relações entre variáveis 

De seguida são analisadas as relações entre variáveis, tal como decorre na análise espacial. As 

questões que compõem o inquérito são de dois tipos: resposta fechada e resposta aberta. Como as 

respostas abertas não podem ser introduzidas na matriz de correlação e análise de clusters, são 

selecionadas as respostas fechadas consideradas mais relevantes para o estudo que podem ser 

introduzidas em categorias definidas, resultando num conjunto de 17 variáveis, destacadas a itálico 

na Tabela 3.3. As respostas abertas permitem, por outro lado, intuir o grau de emotividade dos 

comentários dos residentes, enriquecendo o texto com os seus testemunhos.  

Para poder analisar todas as variáveis selecionadas em simultâneo os dados foram introduzidos numa 

matriz de correlação como na análise anterior. No entanto, as variáveis dos inquéritos não são todas 

numéricas como anteriormente. Como o objetivo de introduzir os dados na matriz de correlação e para 

realizar a análise de clusters, as variáveis nominais deverão ser convertidas em numéricas. Excluindo 

as respostas de opinião, as restantes são geralmente de resposta “sim” ou “não”, “positivo”, 

“negativo” e “tem impactes positivos e negativos”. Deste modo, facilmente são atribuídas na maioria 

dos casos uma escala 1,2,3, sendo geralmente o 1 atribuído ao negativo, 2 ao intermédio e 3 ao 

positivo. Para as variáveis que são já numéricas como a idade, nº de pessoas no agregado familiar, 

entre outras, são mantidos os valores das respostas dos inquéritos. A conversão está patente na tabela 

do Anexo 2. 

Quando o coeficiente de correlação resultante é significativo e sabendo que determinada resposta tem 

correspondência a um valor, são identificadas relações. Enquanto a matriz de correlação tem a 

vantagem de possibilitar uma identificação rápida das relações entre todas as variáveis, recorrer 

apenas a variáveis categóricas convertidas em valores pode ser pouco preciso. Como tal, após a 

identificação das relações mais significativas, estas são confirmadas através de um teste ANOVA – 

para comparar variáveis categóricas com numéricas – ou um teste de independência com o qui-

quadrado de Pearson – para comparar variáveis categóricas. A hipótese de existir uma dependência 

entre duas variáveis é comprovada para um valor p≤0,05, ou rejeitada caso o valor seja superior, em 

cujo caso se conclui que a relação não é significativa. 
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iv. Perfis dos residentes – Análise de clusters 

Por fim é realizada uma nova análise de clusters. Esta análise tem o objetivo de averiguar quais os 

perfis dos residentes presentes no bairro, essencialmente para identificar quais os residentes que 

apresentam opiniões mais positivas e negativas do turismo e que demonstram intenção de sair do 

bairro. A análise de clusters é realizada como a anterior, sendo as variáveis utilizadas as que se 

encontram em itálico na Tabela 3.3 com a transição numérica da Anexo 2. Mais uma vez os padrões 

são identificados com recurso ao gráfico de médias e posteriormente traduzidos para gráficos 

simplificados para cada cluster, acompanhados da descrição de cada um. 

Aliando todos os resultados fruto da investigação, é possível obter uma caracterização detalhada do 

próprio bairro e da população que o habita, o nível de transformação sofrido e quais os impactes 

positivos e negativos provocados pelo turismo, bem como medidas de melhoria propostas pelos 

residentes. 

3.3 LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA PRECONIZADA 

Neste subcapítulo serão nomeadas as principais limitações identificadas no decorrer do trabalho. 

A maior limitação encontrada foi a disparidade temporal dos dados recolhidos. Para a análise de dados 

foi essencial a utilização de informação presente no Censos ao nível da população, habitação e 

edificado. Dado que o recenseamento é de periodicidade decenal, com o último datando de 2011 e o 

seguinte previsto para 2021, existe uma lacuna de dados mais recentes sobretudo porque o grande 

boom do alojamento local foi posterior a 2011, complicando a análise dos impactes do fenómeno nos 

três níveis mencionados. Por outro lado, os dados cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa ao nível 

do alojamento local, alvarás e ocupações de via pública encontram-se atualizados até 2017. Por este 

motivo foi necessário reunir na análise informações de diferentes anos, impossibilitando um panorama 

exato da situação atual. Assim, a análise resultou numa aproximação ao fenómeno acompanhada de 

algumas conclusões a partir dos dados. 

A informação cedida pela CML no que diz respeito ao alojamento local foi complementada com dados 

recolhidos da plataforma do Registo Nacional de Turismo. Os dados da CML foram os utilizados para 

a análise de clusters por estarem georreferenciados ao contrário dos registos do RNAL, sendo estes 

últimos consultados para informação adicional. Verificou-se alguma discrepância entre as duas fontes 

no que toca à quantidade de estabelecimentos de alojamento local. Este fator pode dever-se à não 

atualização dos dados com a mesma frequência, a falta de automatização do processo entre RNAL e 

CML ou ainda à proteção de dados de proprietários particulares. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 POLÍTICAS, MEDIDAS E AÇÕES 

Neste capítulo pretende-se analisar o contexto de políticas públicas, medidas e ações que enquadra 

as transformações ao nível da reabilitação urbana, arrendamento e alojamento local. Para tal, foram 

selecionados alguns dos fatores com mais impacto nos aspetos mencionados: os incentivos à 

reabilitação, o Novo Regime de Arrendamento Urbano, o Regime do Alojamento local, Tributação 

Arrendamento vs. AL, Vistos Gold e Benefícios fiscais para estrangeiros. 

4.1.1 Incentivos à reabilitação urbana 

Com o objetivo de promover a reabilitação urbana, vários programas têm sido implementados. A partir 

dos anos 80 surge uma crescente preocupação com o estado de degradação da cidade. Por essa 

altura são criados sucessivos programas pela CML, nomeadamente RECRIA, o REHABITA, o 

RECRIPH, o SOLARH e o PROHABITA, já extintos, baseados em parcerias e apoios financeiros do 

Estado e dos municípios. Atualmente encontram-se em curso 3 programas de apoio à reabilitação: 

Reabilita Primeiro Paga Depois, RE9 e IFRRU – Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização 

Urbanas.  

O Programa Reabilita Primeiro Paga Depois foi criado pela CML em 2012, e consiste na venda de 

edifícios municipais devolutos em hasta pública, com a obrigação de reabilitação ou reconstrução por 

parte do adquirente, que poderá realizar o pagamento até ao fim do prazo contratual – no qual se 

incluem os prazos para elaboração de projetos, execução de obras de reabilitação, e colocação do 

imóvel no mercado
15

. Depois do sucesso desta iniciativa, surge o programa RE9 em 2014. Enquanto 

o programa anteriormente referido contemplava apenas o património municipal, o RE9 é um programa 

mais abrangente, aplicado a toda a Área de Reabilitação Urbana
16

 de Lisboa. Ou seja, a cerca de 92% 

dos imóveis de Lisboa. Neste programa, a CML estabeleceu um conjunto de parcerias com Ordens 

profissionais e empresas de produtos e materiais de construção, com os objetivos de facilitar o acesso 

a projetos de arquitetura e engenharia bem como possibilitar a aquisição de materiais a preços 

reduzidos. São aplicados benefícios fiscais de apoio à reabilitação, isenção de taxas municipais e 

                                                     

15
 Programa Reabilita Primeiro Paga Depois. Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em: http://www.cm-

lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-urbana/programas-de-incentivo-a-reabilitacao-urbana/programa-reabilita-

primeiro-paga-depois [16/10/2018]. 

16 O conceito de ARU foi introduzido no Novo Regime de Reabilitação Urbana, e compreende os “espaços 

urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios das infraestruturas urbanas, 

dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção 

integrada”. Artigo 12º do Decreto-Lei nº 307/2009. D.R. nº 206/2009, Série I de 2009-10-23. 
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financiamento em condições especiais
17

. O IFFRU 2020 data de 2015 e é o programa mais recente 

em atividade. Este dirige-se ao financiamento de edifícios também em ARU, metade através de 

recursos públicos e o restante com recurso a bancos selecionados. São elegíveis os edifícios 

construídos há pelo menos 30 anos ou em estado de conservação igual ou inferior a 2
18

.  

Apesar do contributo destas iniciativas, a Câmara não tem capacidade para promover toda a 

reabilitação necessária, já que as suas possibilidades orçamentais são limitadas. Desta forma, as 

parcerias público-privadas ou somente o investimento privado têm um papel importante como forma 

de financiamento à reabilitação (Santos et al., 2007). 

4.1.2 Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) 

Na sequência da instabilidade social derivada das duas grandes guerras na Europa, as cidades de 

Lisboa e Porto foram sujeitas ao congelamento das rendas, que se alastrou aquando da revolução de 

1974 para todos os concelhos do país (Braga, 2013). A impossibilidade do senhorio proceder à 

atualização das rendas, aliada à renovação automática dos contratos de arrendamento 

(independentemente do prazo convencionado) teve várias consequências. Por um lado, o senhorio é 

imposto a “subsidiar” as rendas das habitações, sem obter rendimentos significativos (Braga, 2013). 

Aliás, grande parte das famílias pobres elegíveis a habitação social, por força da insuficiência de oferta 

do mercado de arrendamento social, dependem do setor de arrendamento privado (Alves et al., 2017). 

A consequente incapacidade financeira dos proprietários para a manutenção dos imóveis reflete-se 

na degradação do parque imobiliário, principalmente nos centros históricos das cidades (Braga, 

2013). O congelamento das rendas desincentivou também potenciais investimentos no mercado 

imobiliário, conduzindo à escassez de oferta de arrendamento. 

O RAU (1990) introduziu um sistema para os novos contratos, a partir do qual as rendas estipuladas 

no início dos contratos são atualizadas anualmente, com base no Índice de Preços do Consumidor.  

Este regime não contemplava, no entanto, a atualização de rendas dos contratos anteriores a 1990. O 

Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) de 2012
19

 surge então na sequência de uma gradual 

liberalização do mercado de arrendamento. O NRAU tem como principal finalidade estabelecer um 

regime especial de atualização das rendas antigas, procurando a resolução de questões como o 

congelamento das rendas, de valores muito inferiores aos valores do mercado, e a dificuldade e 

demora do processo de despejo, que desagradavam e afastavam muitos senhorios do arrendamento.  

                                                     

17
 RE9. Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-

urbana/programas-de-incentivo-a-reabilitacao-urbana/re9 [16/10/2018]. 

18
 IFFRU. Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-

urbana/programas-de-incentivo-a-reabilitacao-urbana/ifrru [16/10/2018]. 

19
 Lei nº 31/2012. D.R. nº 157/2012, Série I de 2012-08-14. 
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Por rendas antigas entendem-se as rendas anteriores a 1990. Estas passam a poder ser atualizadas 

mediante iniciativa do senhorio, através de negociação com o arrendatário e até um valor máximo de  

1/15 do valor patrimonial do locado
20

, com um período de transição de 8 anos
21

 (inicialmente 5 anos). 

Caso o arrendatário alegue carência económica (RABC inferior a cinco RMNA), idade igual ou superior 

a 65 anos ou grau de incapacidade comprovada igual ou superior a 60%, terá também um prazo de 

transição de 8 anos, e durante este período o valor da renda será calculado em função do rendimento 

mensal do agregado familiar do arrendatário (desde 10% para rendimentos até 500€ até 25% para 

rendimentos superiores a 1500€), até a um máximo de 1/15 do valor patrimonial do locado. Para 

arrendatários que tenham idade igual ou superior a 65 anos e/ou incapacidade física e 

simultaneamente se encontrem em situação de carência económica, o período de transição é de 10 

anos. Ao final do período de transição, o contrato antigo passa automaticamente para o NRAU.  

Também a estabelecimentos e lojas históricas já estão atribuídas medidas de proteção desde 2017
22

, 

não podendo ser feita a transição para o NRAU num prazo de 5 anos. 

O procedimento especial de despejo pretende simplificar a desocupação da habitação por 

incumprimento do arrendatário, em situações de falta de pagamento de rendas, ou permanência do 

inquilino na habitação depois do contrato caducar ou ser cessado (por oposição à renovação ou por 

denúncia). No caso de falta de pagamento, o inquilino tem uma tolerância de 3 meses até o senhorio 

poder cessar o contrato. O BNA (Balção Nacional de Arrendamento) introduzido pelo NRAU, tem como 

fim a agilização do processo de despejo, passando os processos a ser resolvidos por via extrajudicial, 

por forma a evitar a demora dos processos de despejo pela via judicial. 

Já desde o RAU (1990)
23

 a tendência de declínio do nº de contratos de arrendamento foi invertida, 

começando a aumentar a partir de 1991 (INE, 1991-2011). Prevê-se que com o NRAU o crescimento 

tenha sido ainda mais significativo. No entanto, algumas alterações à legislação como o aumento do 

prazo de transição em relação ao inicialmente estabelecido, de 5 para 8 anos em 2017
24

, e o aumento 

da tolerância sem pagamento de renda, de 2 para 3 meses, provocam novamente alguma instabilidade 

na confiança dos proprietários. 

                                                     

20
 Avaliado nos termos 38.º e seguintes do CIMI. 

21
 Lei nº 43/2017. D.R. nº 114/2017, Série I de 2017-06-14. 

22
 Artigo 51º da Lei nº 43/2017. D.R. nº 114/2017, Série I de 2017-06-14. 

23
 Decreto-Lei nº 321-B/90. D.R. nº 238-1990, 1º Suplemento, Série I de 1990-10-15. 

24
 Lei nº 43/2017. D.R. nº 114/2017, Série I de 2017-06-14. 
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4.1.3 Regime Jurídico do Alojamento Local 

Com o NRAU, é restaurada alguma confiança para o proprietário na opção de arrendar. Ao mesmo 

tempo, surge uma nova forma de rentabilizar o imóvel que vem tomar algum protagonismo no 

mercado.  

O alojamento local, figura criada em 2008
25

 e com regime jurídico estabelecido em 2014
26

, define-se 

como “o exercício, por pessoa singular ou coletiva, da atividade de prestação de serviços de 

alojamento”
27

. É um serviço direcionado a turistas, para estadias a curto prazo, na modalidade de 

apartamento, moradia, estabelecimento de hospedagem ou quarto. O imóvel deve estar mobilado e 

equipado, e são assegurados serviços complementares ao alojamento, nomeadamente de limpeza e 

receção. É também obrigatório cumprir alguns requisitos de segurança, adequados ao tipo de 

modalidade.  

O regime de 2014 foi o primeiro a regular esta atividade e as normas por ele introduzidas são 

reduzidas, levando a uma grande adesão. Os poucos requisitos necessários, a simplicidade do 

contacto com o consumidor e a rentabilidade que proporciona fez com que se tornasse numa 

alternativa vantajosa para dois mercados já existentes: a hotelaria e o arrendamento. A falta de 

fiscalização levou a que o grande número de alojamentos continuasse a crescer, muitos operando 

ilegalmente. Só a partir de 2017 foi decretada a obrigação de identificar o número de registo nas 

plataformas de divulgação (Airbnb, Booking, Homeaway), diminuindo o número de alojamentos 

ilegais
28

.  

No sentido de impulsionar a transição do proprietário para o mercado de arrendamento, foi introduzida 

recentemente a obrigação do pagamento de mais-valias caso o proprietário de um alojamento local 

deixe de querer exercer essa atividade, mesmo que seja para uso próprio, exceto se transferir a 

habitação para arrendamento na categoria F
29

.  

A partir de 2018 novas medidas entrarão em vigor como resposta à crescente preocupação dos 

impactes nos centros históricos. No âmbito de “preservar a realidade social dos bairros e lugares”
30

, 

prevê-se a existência de áreas de contenção. A partir de 21 de outubro de 2018 torna-se possível a 

suspensão de autorização de novos registos nestas áreas, pelo período máximo de 1 ano, a imposição 

de limites ao número de estabelecimentos de alojamento local e os hostels ficam dependentes da 

aprovação dos condóminos. Questiona-se a adequabilidade destas respostas a longo prazo, 

                                                     

25
 Portaria nº 517/2008. D.R. nº 121/2008, Série I de 2008-06-25. 

26
 Decreto-Lei nº 128/2014. D.R. nº 166/2014, Série I de 2014-08-29. 

27
 Artigo 4º do Decreto-Lei nº 128/2014. D.R. nº 166/2014, Série I de 2014-08-29. 

28
 Decreto-Lei nº 80/2017. D.R. nº 125/2017, Série I de 2017-06-30. 

29
 Artigo 10º da Lei nº 114/2017. D.R. nº 249/2017, Série I de 2017-12-29. 

30
 Decreto-Lei nº 80/2017. D.R. nº 125/2017, Série I de 2017-06-30. 
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sobretudo no que diz respeito à suspensão de novos registos. Este tema carece ainda de mais 

discussão, com o objetivo de promover o equilíbrio entre usos. 

4.1.4 Tributação Arrendamento vs. Alojamento local 

Como já visto, o arrendamento e o alojamento local consistem em duas alternativas para a obtenção 

de rendimentos através de um imóvel. Apesar do alojamento local requerer um maior envolvimento na 

manutenção da atividade, o aparecimento de novos estabelecimentos é exponencial. Como 

explicação da preferência pelo alojamento local por parte de muitos proprietários, coloca-se a hipótese 

de se dever, em parte, a um maior retorno económico. Nesse sentido, foi analisado o regime de 

tributação dos proprietários do arrendamento e do alojamento local. 

No regime de arrendamento tradicional, o senhorio pode ser tributado segundo a categoria F 

(rendimentos prediais) ou categoria B (rendimentos empresariais). O método mais comum é pela 

categoria F, à taxa autónoma de 28%. Na mesma categoria, pode ser realizada alternativamente por 

englobamento de rendimentos.  

O alojamento local enquadra-se no exercício da atividade de prestação de serviços de alojamento e 

como tal é tributado segundo a categoria B (rendimentos empresariais). No regime simplificado, o 

imposto é por englobamento de rendimentos (ou seja, é aplicada a taxa do escalão em que o 

proprietário se enquadra), apenas sobre 0,35 do rendimento bruto. O restante é considerado despesas 

da atividade. Para estabelecimentos de hospedagem/hostel o coeficiente é 0,15. Além deste método 

mais recorrente, existem outras formas de tributação tanto do arrendamento como do AL, expostas no 

Anexo 5. 

A tributação à taxa de 28% para o arrendamento tradicional é elevada face à tributação sobre apenas 

35% do rendimento bruto do alojamento local. A título de exemplo foi realizada uma simulação para 

comparar o imposto que o senhorio teria de pagar em cada uma das situações, nas condições de 

tributação mais comuns (Tabela 4.1). Conclui-se que até no mais alto escalão de IRS (48%), o titular 

de um alojamento local pagaria menos impostos que um titular de arrendamento tradicional. Tendo 

em consideração o preço médio por noite do alojamento local em Lisboa, para obter o valor da renda 

calculada bastariam 9 dias em um mês. 
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Arrendamento tradicional Alojamento local 

Valor médio da renda/m
2
 

em Lisboa para 2017
31

 

9, 62€ Preço médio/noite em 

Lisboa para 2017 

80,50€ 

Valor calculado para um 

T1 de 70m
2
 

673,40€ Nº de noites para chegar 

aos 673,40€ 

9 noites 

Imposto a pagar à taxa 

autónoma de 28% 

188,55€ Imposto a pagar consoante 

o escalão de IRS do 

proprietário, sobre 0,35 do 

rendimento bruto 

Taxa: 

14,5% 

23,6% 

30,3% 

37,61% 

48% 

Imposto: 

34,18€ 

55,62€ 

71,41€ 

88,64€ 

113,13€ 

Tabela 4.1 Simulação da tributação do proprietário de um arrendamento tradicional versus alojamento local, para 

o mesmo valor de rendimento mensal. Fontes: INE (2017), Confidencial Imobiliário (2017), Artigo 72º do CIRS 

4.1.5 Vistos Gold 

O programa de atribuição de Vistos Gold ou Autorização de Residência para Atividade de 

Investimento (ARI), é um meio recente de captação de investimento estrangeiro, frequentemente 

associado à especulação imobiliária. Em vigor desde 2012
32

, permite que “cidadãos nacionais de 

Estados Terceiros
33

 possam obter uma autorização de residência temporária para atividade de 

investimento com a dispensa de visto de residência para entrar em território nacional” (SEF).  

Na implementação do programa em 2012 as opções de investimento eram unicamente de 

transferência de capitais, criação de pelo menos 10 postos de trabalho ou aquisição de bens imóveis 

de valor igual ou superior a 500 mil euros. Com a Lei nº 63/2015 e 102/2017 foram introduzidas novas 

formas de investimento que visavam um desenvolvimento da atividade científica, artística, recuperação 

do património e capitalização de empresas nacionais, no entanto à data de junho de 2018 apenas 3% 

do investimento foi direcionado para aquisição de imóveis construídos há pelo menos 30 anos ou 

localizados em área de reabilitação urbana, com obrigação de reabilitação. Desde a entrada em 

funcionamento do programa
34

, os dados publicados pelo SEF apontam para uma esmagadora maioria 

que adquiriu o visto através de aquisição de bens imóveis, com um investimento de aproximadamente 

3,5 mil milhões de euros – ou seja, representa 91% de um investimento total de cerca de 3,9 mil milhões 

de euros. O centro histórico de Lisboa apresenta-se como uma proposta atrativa a investidores de 

Vistos Gold, que devido à concentração de elevados fluxos de capital em áreas reduzidas têm como 

consequência o aumento dos preços das casas (Henriques, 2017). 

                                                     

31
 Instituto Nacional de Estatística. Média do valor da renda por m2. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/ 

xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314753314&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt 

[12/04/2018]. 

32
 Lei nº 29/2012. D.R. nº 154/2012, Série I de 2012-08-09. 

33
 Estados Terceiros são os países que não pertencem à União Europeia. 

34
 Dados de 30 de junho de 2018. 
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Para além dos fatores mencionados, o período de permanência requerido é muito curto - o investidor 

deve apenas permanecer em território nacional no mínimo 7 dias (seguidos ou interpolados) no 

primeiro ano, e 14 dias em cada um dos 2 anos seguintes – conduzindo a uma propensão para casas 

desocupadas, num contexto de falta de habitação nos centros. 

4.1.6 Benefícios fiscais para estrangeiros 

Em 2009, foi criado um regime de benefícios fiscais para estrangeiros
35

, aplicável a quem é concedido 

o estatuto de residente não habitual (RNH). O estatuto é atribuído a profissionais ligados a atividades 

de elevado valor acrescentado
36

 e que não residam há pelo menos 5 anos no país. Este regime 

possibilita o pagamento de uma taxa reduzida de apenas 20% de IRS durante 10 anos, ou ainda a 

isenção de imposto para reformados. Se o residente for tributado no Estado de origem, está também 

isento do pagamento de imposto em Portugal (evitando a dupla tributação). Desde a sua criação, já 

foram acolhidos quase 24 mil cidadãos estrangeiros ou imigrantes portugueses
37

, representando estes 

últimos apenas 6% do total. Estatísticas divulgadas pelo Ministério das Finanças
37

 mostram que os 

novos residentes são maioritariamente de nacionalidade francesa, britânica e italiana. 

O imposto fixo a taxa reduzida, independentemente do rendimento, ou a isenção de impostos, 

provocam um desequilíbrio em relação à situação tributária dos residentes portugueses. Aliás, os 

estrangeiros captados que ainda estão profissionalmente ativos trabalham em áreas de valor 

acrescentado (como já referido), do qual se pressupõe um certo nível de rendimentos. Se não têm 

tantas obrigações fiscais como os nacionais terão consequentemente uma maior disponibilidade 

financeira em relação, por exemplo, ao mercado imobiliário. Adicionalmente, grande parte dos 

usufrutuários do programa são reformados estrangeiros que não têm encargos com impostos, e 

também não potenciam a inovação pretendida com o acolhimento de “profissões de elevado valor”. 

Em função disto o mercado aproveita-se de uma procura com maiores possibilidades financeiras, 

aumentando os preços do imobiliário. Tendencialmente as zonas preferidas são mais uma vez os 

centros históricos, onde a ocupação por estrangeiros cresce em detrimento dos residentes 

portugueses que não acompanham a subida dos preços do mercado.  

 

  

                                                     

35
 Decreto-Lei nº 249/2009. D.R. nº 185/2009, Série I de 2009-09-23. 

36
 Portaria nº 12/2010. D.R. nº 4/2010, Série I de 2010-01-07. 

37
 Lança, Filomena (2018) Já há 23.767 residentes não habituais no país. Jornal de Negócios. Disponível em: 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/ja-ha-23767-residentes-nao-habituais-no-pais [15/10/2018]. 
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4.2 DINÂMICAS DE TRANSFORMAÇÃO NO BAIRRO DE ALFAMA 

4.2.1 Apresentação e discussão dos resultados da análise univariável 

No capítulo que se segue irá ser apresentada a caracterização do bairro e análise das recentes 

transformações. A caracterização versa-se sobre 6 pontos: população, habitação, edificado, 

alojamento local, hotelaria e reabilitação urbana. Encontram-se excluídas da análise as subsecções 

que não apresentam população residente, como é o caso das subsecções junto ao rio e das que 

incluem somente as igrejas da área de estudo. 

As variáveis são posteriormente analisadas quanto às suas relações, e por fim a análise de clusters 

identifica os diferentes padrões dentro do bairro, e as possíveis consequências que advêm do 

panorama atual. 

i. População 

a) Evolução da população ao nível da cidade e do bairro 

Para a análise das transformações no bairro de Alfama, é primordial saber de que modo evoluiu a sua 

população. Para o efeito, é analisada em primeiro lugar a evolução populacional na cidade de Lisboa 

com a finalidade de contextualizar a evolução no caso de estudo, após a qual é introduzido o 

panorama no bairro de Alfama. 

Até meados do séc. XX o país era sobretudo rural, com 64,5% da população a habitar fora dos centros 

urbanos. Nesta altura o país encontrava-se sob o regime de Salazar, cujas políticas protecionistas, 

com o intuito de reduzir a dependência exterior e aumentar as exportações levaram a um grande 

incentivo à produção agrícola. Ainda sob a alçada do Estado Novo, em 1960, é criada a EFTA – 

European Free Trade Association – entre Portugal, o Reino Unido e os Países Nórdicos
38

. Esta 

associação visava a criação de uma área de comércio livre e consequentemente o incremento das 

trocas internacionais, beneficiando a economia dos países membros. A adesão de Portugal à EFTA 

potenciou a produção industrial e a saída de muitas pessoas do meio rural em busca de melhores 

condições de vida, registando-se assim nos anos 60 o pico de habitantes na cidade de Lisboa. Os 

resultados dos inquéritos realizados confirmam que grande parte dos idosos que residem ainda em 

Alfama são naturais de zonas rurais.  

Após este pico populacional há um grande decréscimo. Por um lado, as emigrações internacionais 

são reforçadas. Por outro, as rendas baixas praticadas, congeladas desde o regime de Salazar 

desincentivam a reabilitação por parte dos proprietários que também não têm interesse em colocar as 

                                                     

38
 Anjos, et al.. É uma casa (à) Portuguesa com certeza (Entrevista a Fernando Nunes da Silva). Diferencial, 6, 

2018, p.7-11.  
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casas no mercado. A nova construção que irrompia nas periferias oferece melhores condições, 

nomeadamente áreas maiores. Adicionando a isto o processo de democratização do transporte 

privado e a oportunidade de morar longe do caos do centro da cidade, o mercado habitacional aposta 

na proliferação ao longo dos grandes eixos rodo-ferroviários (Malheiros e Carvalho, 2012) – “Lisboa-

cidade perde ritmo e mesmo decresce, mas a sua área de envolvência não deixa de conquistar 

terreno” (Baptista, 1994). A expansão para as periferias, “em detrimento da revitalização das áreas 

centrais mais antigas e da coesão do tecido urbano já existente” (Malheiros e Carvalho, 2012), resulta 

no abandono e degradação dos núcleos históricos. 

Em 1981 dá-se uma nova subida, sobretudo devido ao retorno de portugueses estabelecidos nas ex-

colónias e ao declínio da emigração (Bandeira et al., 2014), ao qual se segue uma acentuação do 

movimento da população para as periferias. Passado este período, surge uma tendência de 

recentralização, processo associado à revalorização do centro da cidade e que compreende a 

reabilitação e aproveitamento de áreas subocupadas (Barata Salgueiro, 2001). Apesar de não 

substituir a desconcentração de residências e atividades (Mendes, 2012), há uma atenuação do ritmo 

de perda demográfica entre 2001 e 2011 relativamente ao decénio anterior. Os novos moradores 

redescobrem o valor histórico e/ou arquitetónico dos bairros, de localização privilegiada, e 

reconhecem as relações de proximidade e vizinhança ainda existentes (Mendes, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do bairro de Alfama, o cenário é semelhante (Figura 4.3). O número de habitantes manteve-

se relativamente estável até à década de 50, alcançando de seguida o pico de maior nº de habitantes 

na década de 60: quase 18 mil. A partir deste ano, a população decresce acentuadamente até 2001, 

ainda com mais ênfase comparando com a cidade e sem crescimento nos anos 80. O decréscimo 

abranda entre 2001 e 2011, associado à chegada de novos residentes. No entanto, a população em 

2011 é de 3 952 habitantes, menos de ¼ dos residentes em 1960.  

 

Figura 4.1 Evolução da população residente na cidade de Lisboa entre 1911 e 

2011, com base nos Censos (1911-2011) 
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Sabendo que a plataforma Airbnb foi fundada em 2008 e a legislação portuguesa em que é criada a 

figura do alojamento local surgiu no mesmo ano (Portaria n.º 517/2008), modalidade que começa a 

ser mais conhecida e utilizada anos mais tarde, torna-se insuficiente olhar para a evolução da 

população somente até 2011. Para ter uma melhor ideia quantitativa da população no bairro hoje, foi 

possível estimar através dos dados dos recenseamentos eleitorais a população em 2017 (Figura 4.1). 

A população estimada para 2017
39

 é de 2997 habitantes – apenas 15% relativamente a 1960. 

Figura 4.2 Evolução da população recenseada entre 2001 e 2017, em Alfama e 

Santa Maria Maior, com base nos recenseamentos eleitorais  

 

Figura 4.3 Evolução da população residente no bairro de Alfama entre 1911 e 2011 

(Censos) e estimativa da pop. em 2017 através do recenseamento eleitoral, com 

base nos Censos (1911-2011) e Recenseamento eleitoral (2001-2017) 

 

                                                     

39
 Foi consultado o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, desde o ano 2011 até 2017. Com a 

reorganização dos limites administrativos de 2012 as freguesias consideradas (Sé, S. Miguel e S. Estêvão) foram 

agregadas com outras, e os dados do recenseamento eleitoral passam a ser disponibilizados para toda a 

freguesia de Santa Maria Maior. Por este motivo foi estimado o nº de recenseados entre 2012 e 2017 pressupondo 

que a evolução anual da Sé, São Miguel e Santo Estêvão seria idêntica à de Santa Maria Maior. Perante a inflação 

do número de recenseados relativamente aos resultados censitários, foi ainda calculada a proporção entre a 

população no Censos 2011 e a população recenseada no mesmo ano, aplicando a mesma relação a 2017. Esta 

disparidade entre Censos e recenseamento eleitoral deve-se sobretudo às pessoas que migraram mas continuam 

inscritas nos cadernos eleitorais, ou que faleceram e não foram eliminadas dos mesmos (Simões Casimiro and 

Paulino, 2003). 
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b) Retrato sociodemográfico ao nível da subsecção 

As variáveis selecionadas para estabelecer um retrato sociodemográfico foram a densidade 

populacional, quociente população residente/presente, % de população idosa no bairro, % 

crescimento populacional entre 2001 e 2011 e % de população com ensino secundário completo.  

A maior densidade populacional no bairro distribui-se ao longo dos eixos e núcleos que se assumem 

como principais pelo menos desde o século XII – ao longo da atual Rua dos Remédios na freguesia 

de Santo Estêvão, e com principal concentração na freguesia de São Miguel ao longo da Rua da 

Regueira e em torno da Igreja de São Miguel. Também nestas zonas as áreas das habitações são 

menores, contribuindo para esta densidade. 

O quociente de população residente/presente é menor nas duas subsecções a vermelho que 

correspondem a 2 grandes estabelecimentos de alojamento local, e de seguida nas áreas junto ao rio 

e a norte junto ao Convento do Salvador e Miradouro das Portas do Sol. As restantes áreas apresentam 

mais população residente do que presente. No que toca à população idosa e considerando que a 

média para 2017 na AML é de 27,7%
40

, apresenta-se uma percentagem superior a esta média em 

grande parte do bairro, chegando em algumas subsecções a valores entre 50 e 70%. Conclui-se que 

há um envelhecimento generalizado da população. Na maioria das subsecções registou-se um 

decréscimo de população entre 2001 e 2011, com exceções pontuais com destaque para a 

subsecção mais a este em que a população triplicou. A percentagem de população com ensino 

secundário completo concluído é bastante reduzida e encontra-se na maioria dos casos entre 0 e 

20%, o que se relaciona também com a grande quantidade de população idosa, para a qual não era 

habitual tal nível de ensino. 

 

                                                     

40
 INE, Pordata. População residente: total e por grandes grupos etários [Online]. Disponível em: 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%

C3%A1rios-390. [Acedido em 08/09/2018]. 

 

Figura 4.4 Densidade populacional ao nível da 

subsecção (Pop. residente/Área (ha)) , baseado nos 

dados do INE 

 

 

Figura 4.5 Quociente população residente/presente ao 

nível da subsecção, baseado nos dados do INE 
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Figura 4.6 % População idosa ao nível da subsecção, 

baseado nos dados do INE 

 

 

Figura 4.7 % Crescimento da população 2001-2011 ao 

nível da subsecção, baseado nos dados do INE 

 

Figura 4.8 % População com ensino secundário 

completo ao nível da subsecção, baseado nos dados do 

INE 

  

 

ii. Habitação 

Em relação à habitação, três fatores foram avaliados: os fogos vagos, fogos arrendados e dimensão 

das famílias. 

No mapa de % de fogos vagos é visível uma clara distinção entre freguesias, sendo que a freguesia 

de são Miguel é a que apresenta maior ocupação dos fogos, com 16% de fogos vagos. A freguesia 

de Santo Estêvão e da Sé assumem valores bastantes superiores, com 39% e 42% de fogos vagos 

respetivamente. Quanto aos fogos arrendados, constata-se que a freguesia da Sé é a que possui 

menos arrendamento (56%), seguida da freguesia de Santo Estêvão com 71% e a de São Miguel 

com 82%, sendo esta a freguesia com mais fogos arrendados.  

As famílias do bairro são sobretudo compostas por 1 a 2 pessoas, facto observável pela grande 

homogeneidade de mancha entre freguesias no mapa. A média do bairro é de 81% - o que significa 

que o bairro tem muito pouca ocupação de famílias com mais de 2 pessoas. 
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iii. Edificado 

Para o edificado os tópicos abordados foram o número de pisos, usos e área de implantação dos 

edifícios.  

O número de pisos foi analisado através da % de edifícios com 5 ou mais pisos. Na freguesia da Sé 

encontram-se os edifícios com mais pisos, enquanto nas restantes freguesias os edifícios têm 

geralmente até 4 pisos. Quanto aos usos presentes no bairro de Alfama, 72% do edificado é 

exclusivamente residencial. As áreas de uso misto (residencial e comercial) estão localizadas 

sobretudo em torno da Sé e da igreja de São Miguel, Rua de S. Pedro e em toda a área junto a rio, 

abaixo da Rua da Alfândega, Cais de Santarém, Rua Terreiro do Trigo e Rua Jardim do Tabaco, que 

são, portanto, as zonas comerciais. O edificado na área de estudo tem uma área de implantação 

média de 120m
2
 (excluindo as igrejas). Os edifícios de maiores áreas encontram-se na freguesia da 

Sé e em Santo Estêvão na subsecção onde se localiza o hotel Convento do Salvador. 

 

Figura 4.9 % Fogos vagos ao nível da subsecção, 

baseado nos dados do INE 

 

 

Figura 4.10 % Fogos arrendados ao nível da 

subsecção, baseado nos dados do INE 

 

Figura 4.11 % Famílias com 1 ou 2 pessoas ao nível da 

subsecção, baseado nos dados do INE 
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iv. Hotelaria 

A área de estudo inclui 4 hotéis. O Memmo Alfama foi o primeiro a surgir na área de estudo em 2013. 

Seguiu-se o hotel Convento do Salvador, que veio reabilitar e ocupar um antigo convento do século 

XIV que se encontrava em ruínas, e que tem também um propósito social ao financiar o Centro de 

Juventude, com a finalidade de promover atividades educativas para crianças e jovens. O hotel e o 

Centro pertencem à Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC). O hotel Riverside abriu 

no ano de 2016 junto à Fundação José Saramago, e mais recentemente em 2018 iniciou atividade o 

Eurostars Museum, um hotel de cinco estrelas que partilha a sua utilização com uma exposição 

arqueológica de um conjunto de artefactos encontrados aquando das escavações para a construção 

do hotel. Os hotéis Memmo Alfama, Riverside Alfama e Eurostars Museum concentram-se na antiga 

freguesia da Sé, enquanto o hotel Convento do Salvador se localiza na antiga freguesia de São Miguel. 

O hotel com maior capacidade é o Eurostars Museum, seguido do Convento do Salvador, Hotel 

Riverside e Memmo Alfama. 

 

Figura 4.12 % Edifícios com 5 ou mais pisos ao nível da 

subsecção, baseado nos dados do INE 

 

 

Figura 4.13 % Edifícios exclusivamente residenciais ao 

nível da subsecção, baseado nos dados do INE 

 

Figura 4.14 Área de implantação média dos edifícios 

(m2) ao nível da subsecção, baseado nos dados da 

CML 
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v. Alojamento local 

O alojamento local é um dos aspetos centrais que se pretende estudar. Para o efeito, as variáveis 

utilizadas foram a percentagem de edifícios que contêm pelo menos um alojamento local, a média de 

número de quartos por estabelecimento e a densidade da capacidade dos estabelecimentos AL. A 

análise destas variáveis pretende dar resposta às seguintes questões, respetivamente – Existe um 

grande grau de ocupação dos edifícios com alojamento local? São sobretudo pequenos ou grandes 

estabelecimentos de alojamento local (e onde se encontram os maiores)? Onde há maior “saturação” 

de alojamento local? 

Apenas com a visualização do mapa, perceciona-se imediatamente a escala com que esta nova forma 

de alojamento turístico se implantou ao longo do bairro.  A percentagem de edifícios que possuem 

pelo menos um alojamento local é de 32% em todo o bairro, indicando uma grande ocupação de 

AL.  

A média de quartos por AL é de 2 quartos, com o mínimo na freguesia de São Miguel (1,3) e o 

máximo na Sé (3,8). Quanto à densidade do alojamento local, em S. Miguel há a maior densidade com 

164 alojamentos locais por hectare, e a menor na freguesia da Sé, com 64 AL/ha. 

Através destes dados podemos concluir que em Alfama há uma distribuição relativamente homogénea 

de AL pelos edifícios, com uma forte ocupação por parte da atividade. Os estabelecimentos de 

alojamento local existentes são maioritariamente apartamentos, devido à reduzida média de número 

de quartos por estabelecimento, à exceção da freguesia da Sé onde se localizam os maiores 

estabelecimentos. Enquanto na freguesia da Sé se localizam os grandes estabelecimentos AL, a 

maior densidade de alojamento local situa-se principalmente nas freguesias de São Miguel e 

Santo Estêvão. Para além de uma possível preferência dos proprietários destas áreas em colocar as 

casas em regime de AL, as menores áreas dos edifícios aqui localizados levam a uma maior 

aglomeração de AL. 

 

 

Figura 4.15 Hotéis na área de estudo 

 

 

Figura 4.16 Densidade da capacidade dos hotéis, ao 

nível da subsecção (Capacidade hotéis/área (ha)), 

baseado em dados do RNT 
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Figura 4.19 Nº médio de quartos por estabelecimento 

de alojamento local, à escala da subsecção, baseado 

nos dados da CML 

 

 

Figura 4.20 Densidade da capacidade dos 

estabelecimentos de alojamento local, baseado nos 

dados da CML 

 

Apesar da figura do alojamento local ter sido criada em 2008, apenas em 2014 foi realizado o primeiro 

regime legal próprio que rege a atividade, com entrada em vigor pelo Decreto-Lei nº 128/2014. O 

decreto-lei induz à obrigatoriedade de registo –– a partir de 2014 há um grande incremento de registos 

face a 2013. Em 2017 passa a ser obrigatório as plataformas de divulgação como o Airbnb e o Booking 

apresentarem o número de registo no anúncio. A modalidade vigente é o apartamento com 93% 

dos registos, 4% são moradias, 2% estabelecimentos de hospedagem e apenas 1 hostel 

 

 

Figura 4.17 Estabelecimentos de alojamento local 

2010-2017, baseado nos dados da CML 

 

 

Figura 4.18 % Estabelecimentos com alojamento local 

à escala da subsecção, baseado nos dados da CML 

 

Figura 4.21 Registos de alojamento local na área de 

estudo, por ano, baseado nos dados da CML 

 

 

Figura 4.22 Percentagem de cada modalidade de 

alojamento local para a área de estudo, baseado nos 

dados da CML 

5 8 10
20

99

216
227

159

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
º
 d

e
 r

e
g

is
to

s

Ano de registo

93%

2%

0%
4% 1%

Apartamento

Estabelecimento de

hospedagem

Hostel

Moradia

Sem tipo alojamento



49 

 

Enquanto os dados da CML se encontram georreferenciados facilitando a análise em mapa e 

cruzamento com outros dados, os do Registo Nacional de Turismo possuem maior diversidade de 

informação. Apesar de em grande parte dos casos não estar registada a morada completa, sabendo 

que os primeiros dígitos do código postal para a área de estudo são 1100 foi possível analisar os 

dados do RNAL (ainda que sem localização exata). Assim, foi obtida alguma informação 

complementar, como o tipo de proprietário ou a nacionalidade do titular. A informação encontra-se 

disponível para o bairro a partir do ano 2014. 

Os dados do RNAL apontam para um crescimento anual que continua em 2017, ao contrário dos da 

CML, cujos possíveis motivos foram enunciados no capítulo 3.3. O valor de registos no RNAL em 2017 

é de 929 registos. O número de titulares como pessoa coletiva
41

 tem vindo a aumentar gradualmente, 

traduzindo-se em quase metade dos proprietários, sendo os restantes como pessoa singular. Isto é, 

quase metade do alojamento local na área de estudo pertence a empresas, com tendência 

crescente. Apenas 5% dos titulares tem nacionalidade estrangeira, com destaque para a 

nacionalidade francesa, suíça, angolana e turca (por ordem decrescente).  

Comparando o número de residentes em 2011 (3940) com a capacidade do total de alojamento local 

no bairro (3829) deparamo-nos com uma semelhança de valores alarmante: o número de possíveis 

hóspedes é quase igual ao total da população residente em 2011, resultando em quase 50% de 

habitação para 50% de ocupação por alojamento turístico de curta duração. Por outro lado, 

confrontando o número de fogos vagos em 2011 com o nº de registos de apartamentos AL, 

concluímos que seria possível que todos os apartamentos AL derivassem do aproveitamento de 

fogos vagos, sobrando ainda alguns – o número de registos é igual a 79% dos fogos vagos. Esta 

opção contrasta com os testemunhos de expulsão de residentes divulgados, rejeitando a hipótese 

colocada. 

                                                     

41
 Por pessoa coletiva entende-se associações sem fins lucrativos, fundações de interesse social e sociedades. 

Artigo 157 º do Decreto-Lei nº 47344/66 (Código Civil). Diário do Governo nº 274/1966, Série I de 1966-11-25 

 

Figura 4.23 Nº de registos de alojamento local por ano, 

baseado em dados do RNAL 

 

 

Figura 4.24 Nº de registos de alojamento local 

cumulativos, baseado em dados do RNAL 
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Em suma, assiste-se a uma elevada ocupação de alojamento local, dispersa por todo o bairro, 

sobretudo para a modalidade de apartamento. As empresas cada vez mais reconhecem o potencial 

de investimento no alojamento local e ganham progressivamente mais expressão: cerca de metade 

dos contratos. 

Num contexto de crescimento exponencial do alojamento local, sem previsão de 

estagnação/decréscimo, chegamos a um ponto alarmante, em que o número de hóspedes possível 

em Alfama quase chega ao número de residentes, com consequência num desequilíbrio entre 

utilização habitacional e turística. 

 

Figura 4.25 Tipo de proprietário de alojamento local 

(pessoa singular ou coletiva) por ano, baseado em 

dados do RNAL 

  

Figura 4.26 Nacionalidade do titular de alojamento local, 

baseado em dados do RNAL  

 

Figura 4.27 Titular de origem estrangeira por 

nacionalidade, baseado em dados do RNAL  

 

Figura 4.28 Nº de residentes em Alfama em 2011 vs. 

capacidade de alojamento local em 2017, baseado em 

dados do Censos 2011 e RNAL 

 

 

Figura 4.29 Nº de fogos vagos em 2011 vs. nº de 

apartamentos de AL em 2017, baseado em dados dos 

Censos 2011 e RNAL 
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vi. Reabilitação urbana 

A reabilitação urbana crescente que tem revitalizado o bairro de Alfama é evidente para os seus 

visitantes. Através dos dados da CML ao nível dos alvarás e ocupação de via pública emitidos, 

podemos observar a quantidade de edifícios que sofreram intervenções. 

Desde 2004 houve 413 ocupações de via pública no bairro de Alfama, com picos em 2004, 2008, 2011, 

2016 e 2017, e desde 2009 foram emitidos 101 alvarás, com o número de alvarás por ano sempre 

crescente, com o seu máximo em 2016. Desde 2004, 41% dos edifícios da área de estudo foram 

alvo de intervenções, sendo a Sé a freguesia com maior nível de reabilitação. 

Por os alvarás estarem associados geralmente a obras de maior grau de intervenção, nas subsecções 

onde se localizam os hotéis observa-se uma intensidade superior de alvarás. Para além destes, a 

freguesia da Sé apresenta a maior percentagem de edifícios com alvará, com um total de 60%, a 

freguesia de S. Estêvão com 24% e com a menor percentagem S. Miguel com 11%. 

A freguesia da Sé tem também a maior percentagem de OVP (54%), mas as freguesias de S. 

Estêvão e S. Miguel possuem também uma percentagem elevada o que indica um avultado número 

de intervenções, com emissão de licença para 52% e 37% dos edifícios, respetivamente. Na Figura 

4.30 denota-se um crescimento de alvarás desde 2009, o que se pode relacionar com o aparecimento 

de hotéis e também com o crescimento do turismo. 

 

Figura 4.30 Alvarás e ocupação de via pública, licenças emitidas entre 2004 e 

2017, baseado nos dados da reabilitação da CML 
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4.2.2 Relações entre variáveis “hotelaria”, “alojamento local” e “reabilitação urbana” 

Após a análise de cada uma das variáveis, são exploradas as relações mais relevantes entre elas. Para 

tal, e como explicitado na metodologia foram introduzidos os dados correspondentes a todas as 

variáveis listadas na Tabela 3.2 numa matriz de correlação, cujos resultados se encontram na tabela 

do Anexo 6. Os resultados são interpretados em função das três temáticas predominantes para o 

estudo das transformações associadas ao turismo: hotelaria, alojamento local e reabilitação 

urbana. 

i. Hotelaria e alojamento local 

Na Figura 4.33 encontram-se esquematizadas as correlações positivas e negativas significativas, bem 

como as não significativas de destaque, em relação às variáveis da hotelaria e AL. 

A hotelaria apresenta relações significativas positivas com os residentes de maior nível de educação, 

zonas de maior implantação e alvarás. Dada a dimensão de uma obra direcionada para a hotelaria, é 

natural que a licença necessária seja a de alvará, não apresentando correlação significativa com as 

ocupações de via pública. Tendo em conta o uso hoteleiro destes grandes edifícios, não é surpresa a 

relação da hotelaria com áreas de menor densidade populacional. 

Quanto ao alojamento local, observa-se que os grandes estabelecimentos de AL (+ 

quartos/estabelecimento AL) ocupam as áreas com edifícios de maior altura, que em 2011 

apresentavam mais fogos vagos – menos densidade populacional, residentes/presentes, idosos e 

fogos arrendados – e com forte relação com alvarás (não significativa com OVP – ocupação de via 

pública), dada também a dimensão da obra que se coaduna com um grande estabelecimento turístico. 

Em contrapartida, a maior densidade de alojamento local não se estabelece em áreas de fogos 

vagos, mas sim de maior densidade populacional em 2011. A densidade do alojamento local está 

associada a edifícios de áreas de implantação menores em edifícios habitados. Esta relação da maior 

 

Figura 4.31 % Alvarás, ao nível da subsecção (Edifícios 

com alvará/total edifícios), baseado nos dados da CML 

 

 

Figura 4.32 % Ocupações de via pública, ao nível da 

subsecção (Edifícios com OVP/total edifícios), baseado 

nos dados da CML 
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densidade de alojamento local com a densidade populacional é indício do fenómeno de 

gentrificação turística (Gotham, 2005). 

 

 

Figura 4.33 Esquematização das correlações significativas entre as variáveis de hotelaria e alojamento local e as 

restantes 

 

ii. Reabilitação urbana 

Quanto à reabilitação, as correlações encontram-se sumarizadas na Figura 4.34.  

A maior percentagem de alvarás coincide com as subsecções com maiores áreas de implantação dos 

edifícios, mais fogos vagos, grandes estabelecimentos de AL e com a presença de hotéis, e em 

contrapartida com menor densidade populacional, menor percentagem de idosos e menor proporção 

de população residente/população presente. As ocupações de via pública coincidem com a maior 

percentagem de edifícios com alojamento local, maior densidade de alojamento local e mais 

população residente/população presente.  

Desta forma, as áreas de ocupação de maiores estabelecimentos turísticos (grandes AL e hotéis) 

coincidem com maiores operações de reabilitação, sendo necessária a emissão de alvará. As zonas 

de alojamento local mais disperso em apartamentos sofrem também intervenções, embora as 
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transformações sejam mais “cirúrgicas”, não necessitando da emissão de alvará mas somente de 

ocupação de via pública. 

Tanto os alvarás como as OVP apresentam relações significativas com a hotelaria e com o alojamento 

local. No entanto, não há relação significativa das OVP com a densidade populacional e os alvarás 

concentram-se em áreas de menor densidade populacional. Isto leva a concluir que, de facto, o 

alojamento local e a hotelaria têm tido um papel significativo na reabilitação urbana, em 

detrimento das zonas com mais população que não coincidem tão fortemente com as que são 

maior alvo de reabilitação. 

 

Figura 4.34 Esquematização das correlações significativas entre as variáveis da reabilitação e as restantes 

 

4.2.3 bairros no Bairro 

i. Nº de clusters a considerar e resultados obtidos (Statistica) 

O modo de obter o número de clusters mais adequado para a análise é através da produção de um 

cronograma e um dendrograma como referido na metodologia (capítulo 3.2). 

A interpretação do cronograma de aglomeração e do dendrograma produzidos (Figura 4.35) leva a 

concluir que o melhor número de clusters para o estudo será 4, 5 ou 8. Para garantir que há uma 

diversidade de grupos resultantes do estudo, mas não demasiados ao ponto de causar confusão na 

sua interpretação, optou-se por 5 clusters. 

O gráfico de médias (Figura 4.36) apresenta os resultados diretamente extraídos do Statistica, que 

serão depois trabalhados para cada cluster individualmente. No eixo de abcissas encontram-se 
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assinaladas as variáveis, enquanto na ordenadas estão as distâncias ao centro do cluster. O zero 

representa a média total para cada variável
42

. 

 

Figura 4.35 Cronograma de aglomeração e dendrograma para a análise de clusters espacial (Statistica) 

 

Figura 4.36 Gráfico de médias resultante da análise de clusters espacial (Statistica) 

                                                     

42
 Para cada variável a média de todos os dados inseridos corresponde ao zero, e se os membros do cluster 

apresentarem uma média superior o nó correspondente (ver legenda) estará acima do zero, e se a média for 

inferior o símbolo estará abaixo de zero. Por exemplo, para a densidade populacional, o cluster 5 apresenta o 

valor mais acima de zero, o que significa que a média do cluster 5 é a maior em relação à média de todos os 

dados introduzidos. Desta forma podemos concluir que o cluster 5 tem a maior densidade populacional. 
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ii. Resultados obtidos 

Com base na interpretação do gráfico de médias foram elaborados gráficos individuais para cada 

cluster, acompanhados de uma breve descrição e uma fotografia identificativa. Por fim, é apresentado 

um mapa com a espacialização dos clusters e uma apreciação crítica das transformações decorridas, 

bem como das preocupações que representam para o futuro do bairro. 

Cluster 1   |   População idosa   |   Transformação média 

26 subsecções 

 

Figura 4.37 Resultados do cluster espacial 1 

O cluster 1 engloba as áreas de ocupação baixa em 2011 (alguns 

fogos vagos) e habitada sobretudo por idosos. Em 2017 observam-

se alguns edifícios com alojamento local, apesar de não ser o cluster 

com mais AL. Apresenta também uma reabilitação acentuada, com 

um dos maiores valores de ocupação de via pública. Deduz-se que, 

nestas zonas sobretudo residenciais, muito do alojamento local 

tenha resultado do elevado número de fogos vagos existentes em 

2011, bem como da saída/falecimento de idosos. 

O cluster 1 tem uma forte concentração na antiga freguesia de Santo 

Estêvão, com presença também em 4 subsecções da Sé e 1 em 

São Miguel. A transformação ocorrida é media, dada a existência de 

alojamento local, embora não tão intensa como noutros clusters. 

A principal preocupação neste cluster é a de que a ocupação com alojamento local não se limite aos 

fogos vagos e tenha provocado/venha a provocar também o desalojamento de residentes, 

principalmente de idosos cuja presença é predominante neste cluster, e que tem sido a faixa etária 

mais afetada com a questão dos desalojamentos. No entanto, a intensiva reabilitação que tomou lugar 

nestas áreas é sem dúvida uma transformação positiva. 
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Cluster 2   |   Residencial com pouco AL   |   Transformação baixa 

12 subsecções 

 

Figura 4.38 Resultados do cluster espacial 2 

O 2º grupo representa áreas residenciais, com elevada ocupação e 

que sofreram poucas transformações – a ocupação de alojamento 

local é reduzida e a percentagem de licenças de alvará e ocupação 

de via pública é baixa. 

O cluster 2 localiza-se sobretudo na área abaixo da linha onde passa 

o conhecido elétrico 28 (Rua do Limoeiro, largos de Santa Luzia e 

das Portas do Sol) e noutras subsecções na freguesia de Santo 

Estêvão. As subsecções abrangidas são as que apresentaram 

menor transformação e como tal ainda se mantêm relativamente 

inalteradas. 

 

Cluster 3   |   Edifícios com mais pisos e hotéis   |   Transformação alta 

12 subsecções 

 

Figura 4.39 Resultados do cluster espacial 3 
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O cluster 3 caracteriza-se pelos edifícios de maior área e número de 

pisos em 2011, que em 2017 revelam a maior emissão de alvarás e 

ocupação de via pública, assim como ocupação hoteleira. 

Também este cluster em 2011 tinha uma elevada % de fogos vagos, 

que terão sido em parte aproveitados pelos hotéis. Dada a dimensão 

de um hotel e as obras que requer, não é surpreendente que 

coincida com a maior quantidade de alvarás emitidos. A reabilitação 

também terá sido potenciada pela proximidade à Sé, uma das 

maiores atrações turísticas no bairro. Este cluster é um exemplo da 

influência do turismo na reabilitação urbana, no qual é visível uma 

grande transformação. 

Os hotéis que pertencem a este grupo são os que têm a maior capacidade: Eurostars Museum, o 

Hotel Convento do Salvador e o Riverside Alfama. Naturalmente os hotéis necessitam de uma 

capacidade que leva à ocupação de edifícios de dimensões superiores, como tal as subsecções 

apresentam uma densidade populacional baixa. Os habitantes são na sua maioria jovens de elevado 

grau académico, o que pode estar associado a uma maior remuneração e como tal, condições 

económicas para habitar em casas com áreas superiores. 

 

Cluster 4   |   Grandes estabelecimentos de AL   |   Transformação alta 

2 subsecções 

 

 Figura 4.40 Resultados do cluster espacial 4 

O cluster 4 possui apenas duas subsecções, que são praticamente 

compostas na totalidade por grandes estabelecimentos AL. A que 

se localiza na freguesia da Sé corresponde a uma pensão, e a de 

São Miguel a um estabelecimento de alojamento local constituído 



59 

 

por apartamentos. Apresenta uma transformação alta já que os 

fogos se encontravam vagos em 2011, enquanto em 2017 

constituem grandes estabelecimentos de AL, sofrendo uma 

reabilitação total do edifício para a sua adaptação ao uso turístico 

(grande % de alvarás). 

Neste caso, sabemos que os estabelecimentos de AL não 

provocaram a saída dos residentes.  

 

Cluster 5   |   Do residencial ao AL   |   Transformação alta 

16 subsecções 

 

Figura 4.41 Gráfico dos resultados do cluster espacial 5 

O grupo 5 é aquele em que é mais visível o impacto do turismo na 

habitação: estas zonas de maior densidade populacional em 2011, 

mais arrendamento e menor % de fogos vagos, são fortemente 

ocupadas por alojamento local em 2017. Deduz-se que entre 2011 

e 2017 a densidade populacional tenha diminuído nesta zona e que 

tenha dado lugar a muitos dos alojamentos locais registados, e 

como tal à saída de residentes.  

A grande densidade de ocupação de AL é mais dispersa em 

apartamentos, em detrimento dos grandes estabelecimentos de AL. 

Estas áreas não estão particularmente associadas a operações de 

reabilitação: provavelmente os proprietários realizam intervenções 

apenas no interior do apartamento turístico. 

Situa-se essencialmente na freguesia de São Miguel, ao redor da igreja, e na Rua dos Remédios, que 

são também as áreas que desde os primórdios da ocupação do bairro se afirmam como os principais 
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núcleos de encontro social (Firmino da Costa, 1999), onde a maior parte das vivências típicas se 

desenrolam. É alarmante a substituição do uso habitacional pelo turístico, desprovendo o bairro de 

habitantes nos principais núcleos de atividade social.  

 

Figura 4.42 Mapa de resultados da análise de clusters espacial 

 

O mapa anterior mostra a implantação dos clusters no bairro. É visível o impacte positivo que o turismo 

tem tido na reabilitação urbana: os clusters 1, 3 e 4 apresentaram altos níveis de reabilitação, e ocupam 

grandes áreas no bairro, particularmente nas freguesias da Sé e Santo Estêvão. Estes são 

representativos de uma grande transformação ao nível da reabilitação do edificado. 

Como se vê, o cluster 5, mais identificativo da gentrificação no bairro, localiza-se no seu núcleo central. 

O fenómeno do alojamento local está ainda no início: nas áreas que rodeiam esta zona mais afetada 

ainda não há muitos sinais de ocupação intensiva de alojamento local, mantendo o seu caráter 

residencial. No entanto, num contexto de crescimento sem previsão de abrandar, é de esperar que 

se assista progressivamente à substituição do uso residencial por turístico no bairro. Portanto, é 

provável que o fenómeno alastre para as áreas ainda pouco afetadas, nomeadamente para o cluster 

2, ainda residencial e o mais próximo à área mais afetada.  

Numa perspetiva de futuro, é possível que a substituição de usos e a especulação imobiliária 

conduzam à gentrificação do bairro a um ponto em que a importação de costumes trazidos por novos 

residentes e a aniquilação dos atuais serão inevitáveis. 
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4.3 O TURISMO EM ALFAMA: A PERCEÇÃO DOS RESIDENTES 

Os subcapítulos seguintes sumarizam os resultados dos inquéritos para os 8 temas principais – 

informação do inquirido, local de residência, características físicas, regime de propriedade, dinâmica 

(reabilitação e saída de vizinhos), turismo, visão global e futuro – e expõe as relações entre as variáveis 

e os resultados dos perfis dos residentes traçados. 

4.3.1 Apresentação e discussão dos resultados dos inquéritos 

i. Informação do inquirido 

A primeira parte do inquérito corresponde à informação do inquirido: idade, nacionalidade, 

naturalidade, escolaridade, atividade profissional e número de pessoas no agregado familiar, cujos 

gráficos se encontram no Anexo 7, que correspondem às questões 1-9 do inquérito (Anexo 3). As 

idades dos residentes são sobretudo entre os 35 e os 64 anos (45%) e maior que 65 (37%). Associado 

à grande quantidade de idosos, observa-se que a escolaridade é maioritariamente o ensino básico, 

pois era este o nível de escolaridade mais usual. Grande parte dos entrevistados são naturais de fora 

da cidade Lisboa (42%): muitos dos idosos que são naturais de fora de Lisboa nasceram no interior 

e vieram morar para Alfama em busca de trabalho, ou casaram e vieram morar para o lugar onde o/a 

cônjuge já habitava. Apenas 9% é população estrangeira.  

45% dos inquiridos encontram-se reformados ou desempregados, o que revela uma grande 

quantidade de população inativa. Constatou-se também que 31% da amostra tem um agregado 

familiar de apenas 1 pessoa, 81% não têm crianças e 40% tem idosos no agregado familiar, 

evidenciando o envelhecimento da população. 

ii. Local de residência 

Das pessoas que responderam ao inquérito, 12% moram na residência desde os anos 60 sendo este 

o maior valor até 2000, o que vem reafirmar o pico de população nesta década enunciado no capítulo 

4.2.1. A maioria dos inquiridos habitam o bairro a partir do ano 2000 (43%). Apenas 6% dos inquiridos 

morava noutro país antes da atual residência, 30% tinha a sua residência anterior noutro município 

que não Lisboa, enquanto a maioria residia anteriormente noutras freguesias da própria cidade 

(34%). A população que morava já em Alfama antes da atual residência ou que nunca mudou de casa 

é de 30% - será esta a população original de Alfama ou pelo menos a que habita o bairro há mais 

tempo.  

Grande parte dos inquiridos afirmam morar no bairro por ser o seu local de nascimento, seguido do 

gosto pelo bairro (o ambiente do lugar derivado das suas características socioculturais, históricas e 

arquitetónicas). São predominantes também os motivos familiares, nomeadamente a presença de 
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familiares no bairro e cônjuge/companheiro(a) já residente no bairro. Outros dos seus atrativos são a 

centralidade, o facto de ser um bairro histórico e a sua estética. 

 

Figura 4.43 Ano de chegada à residência (questão 10) 

 

 

 

Figura 4.44 Morada anterior (questão 11) 

 

 

Figura 4.45 Motivos para morar no bairro (questão 12) 

 

iii. Características físicas e regime de propriedade 

As tipologias predominantes são o T2 e T1. A vasta maioria dos residentes encontra-se em regime 

de arrendamento, com 69% das respostas, de proprietário sobretudo particular e 10% em casas 

camarárias. As rendas são na sua maioria até aos 500€/mês, com destaque para as rendas inferiores 

a 150€, que abrangem 28% dos inquiridos. A maioria dos contratos datam de a partir de 2010, 

salientando também a década de 1970. No entanto 44% dos residentes não se conseguiram recordar 

do ano de contrato, o que pode justificar a escassez de contratos mais antigos. 
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As atualizações de renda são essencialmente posteriores a 2010. Este marco deve-se ao Novo 

Regime de Arrendamento Urbano publicado no ano de 2012
43

, que veio legislar a atualização de 

rendas anteriores a 1990 como já referido, muitas delas inferiores a 15€ como se pode constatar na 

Figura 4.52.  

É então visível o efeito do NRAU no bairro, com a atualização de algumas rendas antigas na última 

década. Ainda assim, mantêm-se muitas rendas abaixo dos 150€, sendo a grande maioria abaixo de 

500€ - o que é inferior à média dos preços do arrendamento para Lisboa em 2017 (Tabela 4.1). 

 

 

                                                     

43
 Lei nº 31/2012 (NRAU). D.R. nº 57/2012, Série I de 2012-08-14. 

 

Figura 4.46 Tipologia da habitação (questão 13) 

 

 

Figura 4.47 Regime de propriedade (questão 14) 

 

Figura 4.48 Proprietário da habitação, senhorio dos 

residentes em regime de arrendamento (questão 14) 

 

 

Figura 4.49 Intervalos de renda (questão 15) 
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Figura 4.50 Ano de contrato de arrendamento (questão 

16) 

 

 

Figura 4.51 Ano de atualização de contrato de 

arrendamento (questão 17) 

 

Figura 4.52 Valor de renda anterior à atualização 

(questão 18) 

  

 

iv. Dinâmica de reabilitação e saída de vizinhos 

Verificamos que a maioria das habitações foi reabilitada, com maior intensidade a partir de 2010, 

com grau de intervenção médio predominante. Este movimento de reabilitação coincide com o 

aparecimento de hotéis e o crescimento turístico no bairro.  

53% dos inquiridos afirmam ter havido saída de vizinhos no seu edifício, com nova utilização do 

alojamento incidente sobre o alojamento local (49%).  

A maioria dos residentes afirma que esta saída ocorreu por falecimento dos vizinhos, evidenciando 

mais uma vez o envelhecimento populacional no bairro. A renda elevada também foi um motivo 

bastante apontado, seguido de outros como a procura de uma casa maior (por exemplo nos casos de 

famílias em que aumentou o agregado familiar), mudança de uso para AL, fim de contrato e pressão 

do senhorio para sair. Estes 3 últimos pontos relacionam-se com a figura do alojamento local e o seu 

papel na saída dos residentes. 
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Figura 4.57 Motivo de saída dos vizinhos e novo uso (questões 26 e 28) 

 

v. O turismo e os seus impactes 

No âmbito do estudo das dinâmicas de transformação motivadas pelo turismo é predominante 

averiguar de que forma os residentes são afetados por este fenómeno. As respostas quanto aos 

impactes do turismo encontram-se na tabela do Anexo 9. 
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Figura 4.53 Reabilitação do edificado (questão 19) 

 

 

Figura 4.54 Ano de reabilitação do edifício (questão 20)  

 

Figura 4.55 Nível de intervenção (questão 21) 
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Quase metade dos residentes têm alojamento local no prédio (44%), nos quais prevalece a opinião 

“tem aspetos positivos e negativos”, com as restantes opiniões divididas entre positivas e negativas. 

Perante o panorama geral da cidade a opinião sobre o turismo é mais positiva, mas quando os 

habitantes são confrontados especificamente com os impactes no bairro as opiniões dividem-se 

igualmente entre positiva e negativa, seguidas de um grande número de residentes que apontam para 

a existência de aspetos tanto positivos como negativos provenientes da atividade turística.  

Esta relação enquadra-se no conceito de place attachment - ou seja, a perceção dos residentes é 

influenciada pela ligação da comunidade ao lugar (Gursoy e Rutherford, 2004).  

 

 

Figura 4.60 Opinião sobre o turismo na cidade e no bairro (questões 33 e 34) 

 

Entre os impactes positivos, sobressai a categoria dos impactes económicos com metade dos 

impactes positivos apontados, seguida pela vertente social. Os impactes económicos mais referidos 

remetem para o aumento da receita no bairro, revitalização do comércio, aumento do emprego e 

mais oportunidades de negócio, nomeadamente a necessidade de serviços diferentes convenientes 

para os turistas, o despoletar de novos investimentos económicos (como o terminal de cruzeiros), a 

opção de rendimento para proprietários individuais através do alojamento local e a subida do valor 
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Figura 4.58 Nº de alojamento local no edifício (questão 

30) 
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imobiliário, favorável para os proprietários do bairro. Do ponto de vista social, destaca-se 

essencialmente a vida de rua que o turismo trouxe a Alfama, um maior fluxo de pessoas no bairro que 

levou a uma dinâmica mais jovem e a um bairro mais ativo. Do ponto de vista urbanístico a 

reabilitação foi um tópico referenciado por 23% das pessoas. O aumento da limpeza urbana foi 

também associado aos impactes positivos na perspetiva ambiental. 

   

Figura 4.61 Impactes positivos do turismo (questão 35) 

 

Os impactes negativos são referidos de forma expressiva pelos residentes, revelando o seu 

desagrado com o crescimento do turismo. 

A vertente social é a que comporta mais preocupação por parte dos inquiridos (60%). A saída de 

residentes, o excesso de alojamento local, a turistificação comercial (-), a perda de identidade – 

nomeadamente a perda do bairrismo, o excesso de comércio voltado para o turismo (lojas de 

souvenirs e lojas que aparentam ser típicas) e perda de comércio tradicional, a língua estrangeira em 

detrimento da língua portuguesa e a abordagem mais comercial às tradições do bairro, como o fado 

– todos incluídos na dimensão social, são as problemáticas mais referidas nos inquéritos.  

“As pessoas estão a ser despejadas, a vida do bairro morre, há cada vez menos habitantes” 

“As pessoas que nasceram aqui já não vivem aqui. Foram para Cacilhas e Almada” 

“Na rua de S. Pedro era só peixarias, com muito movimento de residentes. Agora é só movimento de turistas” 

“O comércio tradicional foi substituído por comércio destinado fundamentalmente ao turismo” 

 

Ainda na dimensão social os problemas relacionados com a habitação mencionados foram a 

escassez de oferta de habitação e as pressões dos agentes imobiliários, que em certos casos 

oferecem indemnizações para que os inquilinos aceitem sair, sendo ainda referidos casos de engano 

a idosos. 
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De seguida, a preocupação ao nível económico surge em 25% dos impactes apontados, entre elas o 

aumento do valor da renda e o aumento do custo de vida. É também mencionado que os turistas 

não gastam dinheiro no bairro, apontando para um turismo de baixo custo.  

Segue-se a dimensão ambiental, com vários residentes a manifestar desagrado perante o elevado 

ruído, sobretudo o ruído noturno e o ruído com as malas, e ainda a sujidade no espaço público e o 

desconhecimento das normas de recolha do lixo.  

Do ponto de vista urbanístico, foram nomeados a falta de estacionamento e excesso de tráfego, o 

excesso de transportes para turistas, escassez ou ineficácia dos transportes públicos e ainda a 

degradação urbana. 

Os resultados dos impactes encontram-se em conformidade com a revisão de literatura: os impactes 

positivos são predominantemente económicos, e quanto aos negativos os impactes sociais são os 

que mais preocupam os residentes. Para além do aumento das receitas, a reabilitação urbana é vista 

como um dos maiores impactes positivos, o que vem confirmar os dados expostos no subcapítulo 

anterior que revelam um intenso processo de reabilitação no bairro nos últimos anos. No entanto, as 

preocupações dos residentes ultrapassam os impactes positivos apontados: a saída de residentes, o 

excesso de alojamento local, a perda de identidade e a turistificação do bairro são as que têm mais 

expressão. 

   

Figura 4.62 Impactes negativos do turismo (questão 36) 
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vi. Propostas de melhoria 

Numa perspetiva de compreender as necessidades da população e o que poderia ser melhorado, foi 

colocada a questão: o que falta no bairro?  

Perante esta interrogação, 93% das propostas surgem como resposta aos impactes provocados 

pelo turismo. As restantes relacionam-se com a qualidade de vida no bairro. No Anexo 10 encontram-

se listadas algumas das respostas dos residentes. 

As propostas mais frequentes são no sentido de aumentar o comércio e serviços para locais: 

mercearia, padaria, farmácia, bancos, correios, a proteção do comércio tradicional e diversificação da 

oferta.  

A captação de residentes é considerada também uma questão prioritária. Jovens, residentes 

portugueses, residentes de longa duração e capacidade de fixação da população residente são alguns 

dos tópicos apontados pelos inquiridos.  

Destacam-se também o aumento do policiamento e da limpeza urbana. 

O equilíbrio entre alojamento local e habitação traduz-se numa legislação que promova o controlo 

da quantidade de alojamento local, estabelecimento de quotas, desenvolvimento de um plano 

estratégico para o desenvolvimento do turismo. A facilitação do acesso ao arrendamento/rendas 

acessíveis passa pelo aumento do nº de casas camarárias e apoios públicos ao arrendamento 

acessível, especialmente para os jovens. 

Outras medidas propostas foram a criação de mais estacionamento, a melhoria do acesso de veículos, 

melhoria dos transportes públicos, reabilitação do espaço público, do edificado e mais 

especificamente a reabilitação do património da CML, bem como medidas para diminuição do ruído, 

principalmente do ruído noturno.  

As propostas que não se encontram diretamente relacionadas com o turismo representam 

preocupações relacionadas com a qualidade de vida dos residentes. Estas são o apoio à 3ª idade, a 

criação de mais equipamentos coletivos (equipamentos desportivos, infantários e escolas, centros de 

dia), espaços de estadia e lazer (jardins, parques infantis) e espaços culturais (biblioteca, centro 

sociocultural ativo). 



70 

 

 

Figura 4.63 Medidas de melhoria propostas pelos residentes (questão 37) 

 

vii. No Futuro 

Quando questionados se pensam procurar residência noutro local, a vasta maioria dos habitantes 

responde que não pensa sair do bairro (69%), maioritariamente por já não estarem dispostos a essa 

mudança devido à sua idade, pelo que vários inquiridos replicaram “daqui, só para o Alto de São 

João”. O motivo seguinte mais frequente é o gosto pelo bairro, sendo comum ouvir as afirmações “é 

o meu bairro”; “é a minha aldeia”, denotando um forte sentido de pertença. Seguem-se questões 

funcionais como a centralidade e proximidade ao trabalho e a transportes públicos. Relacionados com 

as características do bairro surgem o seu carácter como bairro histórico, a sua identidade única e o 

espírito de bairro. Alguns inquiridos mencionaram também o facto de ter casa própria, rendas baixas 

e amigos ou familiares no bairro como motivos para quererem continuar na residência atual.  

Dos 18% dos inquiridos que afirmam querer sair da residência, a maior parte dos residentes referiu 

as rendas elevadas, a procura de outro tipo de habitação (casa maior), a venda da casa/edifício 

por parte do proprietário, o excesso de turismo e o mau estado de conservação do edifício sem que 

haja possibilidade sua ou predisposição do proprietário à realização de obras. Outros fatores são a 

pressão do senhorio ou risco de contrato não ser renovado, a perda de residentes, perda de 

identidade, sujidade, insegurança, dificuldades de circulação automóvel e estacionamento e ruído. Os 

motivos mencionados por quem responde “talvez” são sensivelmente idênticos aos dos inquiridos que 

responderam que pretendem mudar de residência. 
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Figura 4.64 Resposta dos inquiridos quando questionados se pensam procurar residência noutro local, e motivo 

do "não" relativamente à saída da residência (questões 38 e 39) 

 

Figura 4.65 Motivo do "sim" relativamente à saída da residência (questão 39) 

 

4.3.2 Relações entre variáveis 

Ao contrário das correlações realizadas na análise de clusters espacial, os resultados dos inquéritos 
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correlações significativas encontradas, através do teste ANOVA (para comparar variáveis categóricas 

com numéricas) e Qui-quadrado de Pearson (para comparar variáveis categóricas), como descrito 

no capítulo 3.2.4. A tabela das correlações encontra-se no Anexo 11 e a verificação destas relações 

no Anexo 12. As correlações mais significativas sumarizam-se na figura abaixo, encontrando-se 

riscadas as que não foram comprovadas com os testes mencionados. 
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Figura 4.66 Esquematização das correlações significativas entre as variáveis dos inquéritos, comprovadas e 

rejeitadas pelos testes ANOVA e do qui-quadrado de Pearson 

 

Verifica-se que os inquiridos que pagam rendas mais altas são os jovens, que moram há menos tempo 

na residência. Os estrangeiros pagam também as rendas mais altas (e por isso a relação com a 

naturalidade fora de Lisboa é também forte).  

A reabilitação tem ocorrido em larga escala no bairro: 41% dos edifícios sofreu intervenções desde 

2004, como mencionado no capítulo 4.2.6. Ainda assim, os indivíduos que responderam que o edifício 

não foi reabilitado são maioritariamente arrendatários em vez de proprietários. Este fator pode estar 

relacionado com a questão das rendas congeladas, que desincentivaram muitos senhorios de 

reabilitar as casas habitadas pelos inquilinos. Por outro lado, seria de prever que a reabilitação tivesse 

alguma dependência da variável do alojamento local como foi constatado na análise anterior, no 

entanto nos resultados dos inquéritos não se encontrou uma relação significativa. 

Os edifícios onde há mais alojamento local são também aqueles em que houve mais saída de vizinhos, 

comprovando os sinais de gentrificação encontrados na análise bairros no Bairro. A opinião negativa 

do turismo pertence aos inquiridos mais idosos, que moram há mais tempo no bairro, de casa 

arrendada. Existe uma relação forte entre os moradores que pagam rendas baixas e os que vivem em 

casas camarárias com a opinião negativa, que se relaciona sobretudo com questões sociais, mais do 

que com a dimensão económica.  
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Os residentes que pensam sair são os que têm as rendas mais elevadas, moram há menos tempo na 

residência e apresentam maior agregado familiar. A dependência inicialmente encontrada do nº de AL 

no edifício para a intenção de sair não foi considerada significativa pelos testes realizados, apesar de 

no gráfico correspondente a este teste no Anexo 12 se observar uma tendência para sair dos inquiridos 

com mais alojamento local no edifício. A intenção de sair não depende da opinião negativa do turismo. 

Aliás, muitos dos residentes com opinião mais negativa, geralmente idosos, que moram no bairro há 

muito tempo e têm uma forte relação com a comunidade, não querem sair. 

 

As relações encontradas na presente análise dizem respeito ao bairro em geral, o que não invalida 

que não sejam significativas dentro de grupos específicos, com determinadas características: esta 

abordagem será explorada no capítulo seguinte, através da análise de clusters – Perfil dos residentes. 

4.3.3 Síntese do perfil dos residentes 

i. Nº de clusters a considerar e resultados obtidos (Statistica) 

Na metodologia (capítulo 3.2) foi explicado o método que leva à escolha do número de clusters. Optou-

se agora por 6 clusters, de modo a tirar proveito da separação em grupos que nos poderá dar uma 

visão completa do bairro, sem desaglomerar em demasia para que não se percam as características 

principais de cada um. Após a escolha do nº de clusters foi realizada a análise k-means, da qual resulta 

o gráfico de médias onde é possível visualizar as características de cada cluster e as diferenças entre 

eles (Figura 4.70).  

 

Figura 4.67 Tipo de aquisição e respetiva opinião sobre 

o turismo no bairro 

 

 

Figura 4.68 Faixa etária e relação com a intenção de sair 
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Figura 4.69 Cronograma de aglomeração e dendrograma para a análise de clusters do perfil dos residentes 

(Statistica) 

 

 

 

Figura 4.70 Gráfico de médias resultante da análise de clusters do perfil dos residentes (Statistica)  



75 

 

ii. Resultados obtidos 

Os gráficos individuais apresentados de seguida são baseados no gráfico de médias. A partir destes, 

são descritos os perfis dos residentes. Através das características de cada cluster é possível 

compreender alguns dos fatores que levam às respetivas opiniões sobre o turismo e intenção de sair 

da residência.  

Cluster 1   |   Idosos naturais de outros municípios, com opinião negativa  

 

Cluster 2  |   Idosos que nasceram em Alfama e residentes em casas camarárias 

 

Cluster 3   |   Arrendatários jovens com rendas elevadas 

 

Cluster 4   |   Jovens que pensam sair
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Cluster 5   |   Proprietários com opinião positiva 

 

Cluster 6   |   Estrangeiros com opiniões divididas 

 

Figura 4.71 Gráficos individuais dos clusters dos perfis dos residentes 

 

No cluster 1 os inquiridos são os mais idosos e que vivem há mais tempo na residência – e por 

morarem há mais tempo no bairro, conhecem o seu passado e as vivências precedentes ao fenómeno 

do turismo e do alojamento local. Como tal, são o grupo que apresenta as opiniões mais negativas do 

turismo. Por outro lado, são os que menos pretendem sair, justificado normalmente com a idade. A 

maioria dos inquiridos neste grupo são naturais de outros municípios de Lisboa. Na verdade, muitos 

dos entrevistados moravam em meios rurais e mudaram-se para o bairro em jovens, por terem casado 

e o cônjuge morar em Alfama, ou em buscar de um trabalho melhor na cidade. 

Ao cluster 2 pertencem os residentes que nasceram em Alfama e os moradores em casas camarárias 

que também habitam há mais tempo em Alfama. Apesar de não pagarem rendas elevadas, as opiniões 

sobre o turismo no bairro são muito negativas, em grande parte devido à perda de identidade do 

bairro. 

Por sua vez, o cluster 3 engloba os residentes mais jovens que moram há menos tempo na residência 

e que pagam rendas mais altas. A intenção de sair está acima da média, o que se relaciona com as 

rendas elevadas que os jovens não têm possibilidade de manter. Apesar disto, visto que as opiniões 

sobre o turismo tendem a ser positivas. 

Também os inquiridos pertencentes ao cluster 4 são jovens e pensam sair. Estes apresentam o maior 

agregado familiar e maiores tipologias de habitação. São os que menos afirmam ter havido reabilitação 

no edifício. A opinião do turismo no bairro é abaixo da média, muito devida ao ruido elevado e excesso 
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de turistas/alojamento local. Aliás, este grupo é o que afirma ter mais alojamento local no edifício e 

mais saída de vizinhos. São também os que mais pretendem sair, motivados sobretudo pela procura 

de casas maiores e pela elevada quantidade de alojamento local no edifício. 

O cluster 5 exibe uma revelação interessante: os residentes que possuem casa própria são os que 

têm opinião mais positiva sobre o turismo. Estes residentes são os que têm menos motivos de 

preocupação em relação à sua habitação, porque tendo casa própria não se sentem ameaçados pelo 

aumento das rendas e risco do contrato não renovado pelo senhorio. As suas habitações foram 

também alvo de reabilitação. 

O cluster 6 é constituído pelos residentes estrangeiros, que pagam rendas altas e ocupam também 

as tipologias maiores. As opiniões sobre o turismo estão na média, bastante divididas entre a positiva 

e negativa. As opiniões negativas dos estrangeiros provam que uma estratégia demasiado 

vocacionada para o turista acaba, de facto, por reduzir a atratividade que leva os estrangeiros a 

procurar o bairro em primeiro lugar. 

 

De acordo com os perfis dos residentes, os moradores mais idosos são os que têm as opiniões mais 

negativas sobre o turismo. Apesar não terem um número elevado de alojamento local no edifício e não 

apresentarem rendas altas, preocupam-se com os impactes negativos no bairro sobretudo a nível 

social. A sua opinião não se reflete na intenção de sair, já que desejam permanecer no bairro – “este 

é o meu bairro”. Por outro lado, os jovens são os que mais pensam sair, tanto pelas rendas altas 

praticadas como pela procura de casas de maiores dimensões. Os que têm alojamento local no prédio 

têm uma opinião mais negativa do turismo no bairro, enquanto os restantes são mais positivos.  

Os proprietários do bairro não apresentam intenção de sair e têm a visão mais positiva relativamente 

ao turismo. Por outro lado, os estrangeiros possuem visões positivas e negativas do turismo. As suas 

opiniões negativas comprovam que uma focalização excessiva no turismo acaba por interferir com as 

qualidades que inicialmente levaram os estrangeiros a querer morar no bairro, que vão para além da 

localização privilegiada no centro da cidade: a beleza arquitetónica, vida de bairro, sentido de 

vizinhança e acima de tudo, a autenticidade. 
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5 CONCLUSÕES 

A presente dissertação teve como objetivo geral compreender os efeitos do crescimento do turismo 

na transformação dos bairros históricos. As conclusões da investigação estruturam-se de acordo com 

os três objetivos específicos traçados. 

OE1 Conhecer as políticas, medidas e ações que estão na base das transformações recentes nos 

bairros históricos 

O crescimento do turismo, que se prevê continuar, tem sido associado a um intenso movimento de 

reabilitação urbana na cidade de Lisboa. De facto, apesar das importantes iniciativas da CML de apoio 

à reabilitação, uma transformação tão drástica como a que tem ocorrido nos últimos anos não seria 

economicamente possível sem o setor privado. Neste contexto, a figura do alojamento local ganha 

cada vez mais expressão como opção de alojamento turístico e como impulsionadora da reabilitação 

urbana.  

O alojamento local surge como alternativa ao arrendamento. Apesar desta atividade requerer uma 

manutenção mais exigente, é alvo de crescente preferência por parte dos proprietários, que se deve 

em parte aos menores encargos fiscais, possibilitando obter rendimentos superiores. 

Simultaneamente, apesar do NRAU ter reestabelecido alguma confiança no arrendamento, através 

das atualizações de rendas congeladas e facilitação de processos de despejo, algum receio de 

políticas de proteção dos inquilinos está ainda latente. Como tal, o AL apresenta as vantagens de ser 

um modo de rentabilização do imóvel mais livre e com possibilidade de maior retorno económico, 

tendo como consequência a diminuição da oferta de habitação. A menor oferta, em conjunto com a 

elevada procura, conduz ao aumento dos preços do mercado imobiliário. 

Também o programa de Vistos Gold e os benefícios fiscais para estrangeiros se encontram associados 

a este aumento. Por um lado, os Vistos Gold levam à concentração de elevados fluxos de capital 

direcionados ao imobiliário numa área reduzida. Por outro, os benefícios fiscais para estrangeiros 

captam residentes de possibilidades económicas superiores com menos encargos fiscais, 

contribuindo ambos os fatores para a especulação imobiliária e para a diminuição da oferta de 

habitação.  

Os fatores mencionados têm sem dúvida contribuído de forma positiva para a grande reabilitação 

urbana e para o crescimento económico. Não obstante, têm provocado também consequências 

negativas para os locais relacionadas com a dificuldade de acesso à habitação, sobretudo para as 

camadas com menos poder aquisitivo, resultando na insatisfação dos residentes. 
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OE2 Identificar as transformações que ocorreram ao nível demográfico, do edificado e dos usos em 

Alfama 

A metodologia aplicada ao caso de estudo mostrou-se eficaz na compreensão das dinâmicas no bairro 

e das transformações sofridas. As temáticas sugeridas - população, habitação, edificado, hotelaria, 

alojamento local e reabilitação urbana – oferecem um espetro completo e abrangente de variáveis para 

a análise. Foi possível observar as zonas do bairro com maior e menor transformação urbana, 

nomeadamente ao nível dos usos residencial e turístico e das dinâmicas de reabilitação do edificado. 

O intenso movimento de reabilitação urbana é confirmado na análise. A sua relação com a atividade 

turística é evidenciada através da coexistência das licenças para reabilitação emitidas com a 

implantação de hotéis, grandes estabelecimentos de alojamento local e zonas de grande densidade 

de alojamento local.  

Enquanto alguns edifícios totalmente vagos e degradados foram reabilitados, e, portanto, onde os 

efeitos do turismo foram positivos (cluster 3 e 4), o núcleo central do bairro mostra sinais claros de 

gentrificação (cluster 5). Para já, o alojamento local existente tem capacidade para acolher um número 

de visitantes quase idêntico à população residente, 50% de turistas para 50% de moradores. Contudo, 

o fenómeno de gentrificação vai ainda no início: a tendência tem potencial para se expandir para dois 

outros grupos (cluster 1 e 2), ainda bastante residenciais e com menos alojamento local.   

OE3 Conhecer os impactes positivos e negativos do crescimento do turismo no bairro histórico 

Os impactes do turismo foram abordados através da perceção dos residentes, método recorrente na 

bibliografia consultada (Page e Hall, 2003; Rezaei, 2017), e enquadrados nas categorias ambiental, 

social, económica e urbanística. 

Os impactes positivos apontados pelos residentes estão em conformidade com os pontos anteriores 

e com a revisão de literatura: o crescimento do turismo tem contribuído positivamente do ponto de 

vista económico, através do aumento da receita, aumento do emprego e novas oportunidades de 

negócio. Também a reabilitação urbana é destacada, pelo seu contributo para a valorização do centro 

histórico, melhoria do espaço urbano, reconstrução de edifícios devolutos e revitalização da imagem 

do bairro em geral.  

Os impactes negativos são maioritariamente associados à dimensão social. A gentrificação, o excesso 

de alojamento local, perda de identidade e turistificação são também identificados por outros autores. 

A análise de clusters dos perfis dos residentes leva a uma das conclusões mais pertinentes da 

investigação – os indivíduos com casa própria e, portanto, que não se sentem ameaçados pela 

instabilidade do mercado imobiliário, são os que possuem uma visão mais positiva do turismo. Os 

residentes de mais idade e os que vivem em casas camarárias têm as opiniões mais negativas do 
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turismo no bairro e são, à semelhança dos proprietários, aqueles que não pretendem sair. Como as 

suas rendas são baixas, podemos ligar esta relação ao conceito de place attachment: a perceção dos 

residentes é influenciada pela ligação da comunidade ao lugar (Gursoy e Rutherford, 2004). Os 

residentes que mais tencionam sair são os jovens que pagam as rendas mais altas, antecipando-se 

um agravamento no envelhecimento do bairro. As opiniões dos estrangeiros residentes dividem-se 

entre positivas e negativas. As opiniões negativas dos estrangeiros mostram que o bairro mudou em 

relação à sua expetativa inicial – a turistificação reduziu a atratividade que os aliciou em primeiro lugar, 

muito ligada à autenticidade do bairro. 

Em geral, observa-se que a perceção negativa dos residentes não se sobrepõe ainda à positiva, mas 

com o desenvolvimento da atividade e dos impactes associados a sua perceção poder-se-á agravar, 

conduzindo ao antagonismo (Andriotis e Vaughan, 2003). 

SÍNTESE FINAL 

As conclusões da análise do contexto, transformações físicas e perceção dos residentes reforçam-se 

mutuamente, advertindo para a necessidade de atuação pública. 

Quando os moradores são questionados sobre o que falta no bairro, a maioria das respostas estão 

ligadas à minimização dos principais impactes negativos do turismo. Quanto à questão da habitação, 

os residentes indicam a necessidade de captar residentes, garantir o equilíbrio entre alojamento local 

e habitação e melhorar o acesso ao mercado de arrendamento, através de rendas acessíveis e mais 

apoios públicos. No sentido de promover o equilíbrio AL/habitação, sugerem a criação de medidas de 

controlo e legislação adequada para o alojamento local, estabelecimento de quotas, aumento da 

fiscalização e a elaboração de uma estratégia integrada para o desenvolvimento do turismo.  

Perante o clima de conflito vivido entre uso residencial e turístico, apesar da crescente preocupação 

da população e dos órgãos políticos, ainda não foram colocadas em prática soluções adequadas. Na 

verdade, os problemas apontados fazem parte das responsabilidades administrativas da Câmara 

Municipal de Lisboa – habitação, comércio, intervenção social, higiene urbana, mobilidade, segurança, 

urbanismo, ambiente
44

. Alerta-se para a necessidade da CML intervir.  

Propõe-se que pesquisa futura seja desenvolvida com o objetivo de identificar impactes e procurar 

soluções para os mesmos. Os contributos que a presente investigação comporta poderão ser 

potenciados com novas investigações após o próximo recenseamento demográfico em 2021, 

quando será possível efetivamente comprovar as transformações provocadas pelo turismo, 

particularmente pelo alojamento local, ao nível da população. Seria também desejável uma 

colaboração mais direta entre organismos administrativos e organizações relacionadas com o 

turismo, de forma a facilitar a monitorização e investigação baseada em dados do turismo.

                                                     

44
 Sítio da Câmara Municipal de Lisboa. http://www.cm-lisboa.pt/viver [19/10/2018]. 
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GOALS ANALYTICAL METHODSVARIABLES

TASKS TO BE HELD

Comprehend the 
socio-economic 
context, policies, 
measures and actions 
on the basis of the 
transformations

Documental analysis

Articles consultation in the media

Quantitative data analysis

Consultation of the current legislation

Tourism evolution at the country/city

Tourism consequences at the 
country/city

Legislation/Public policies

Identify the urban 
transformation 
dynamics

Documental analysis

Quantitative data analysis

Variables included in the themes:

Population

Housing

Buildings

Hotels

Short-term rental

Building rehabilitation

Univariate analysis (excel)

Individual presentation of the variables according to the themes, with the support 
of graphs and maps that reveal their distribution, highlighting short-term rental

Relationship between variables (Statistica - correlation matrix)

Insertion of the data in a correlation matrix and interpretation of results, depending 
on the relationship with the hotels, short-term rental and urban rehabilitation

Neighbourhoods in the Neighbourhood - Cluster analysis (excel and 
Statistica)

The variables should:

Correspond to the same territorial units 
(statistical subsection)

Be georeferenced

Be relative instead of absolute (to 
ensure comparability)

Define the appropriate number of clusters (amalgamation schedule and tree 
diagram);

Cluster analysis k-means;

Interpretation of results (plot of means);

Individual characterization of the clusters (individual scheme, explanatory text, 
identificatory photograph and location);

Map of all clusters, comments and concerns for the future

-

-
-

-

-

What are the different patterns within the neighborhood?

What are the transformation phases in the neighborhood and where do they 
take place?

Which concerns for the future?

SG1

SG2

SG = Specific Goal

Anexo 1 - Síntese metodológica (em inglês)

ANEXOS

I



SG = Specific Goal

About the residents:

Who are they?

Where do they live?

What are the dwelling’s physical 
characteristics?

What is the property regime?

What are the urban and touristic 
dynamics?

What do they think about tourism?

What’s missing in the neighbourhood?

Do they think about leaving the 
neighbourhood?

GOALS ANALYTICAL METHODSVARIABLES

TASKS TO BE HELD

Comprehend the 
residents' perception 
of the tourism 
impacts

Surveys

Quantitative data analysis

Direct observation

-

Systematization of survey results (excel)

Individual presentation of the results according to the themes, supported by 
charts, highlighting the positive and negative impacts of tourism and measures 
proposed by residents

Sample quantification

Calculated according to the desired level of confidence and margin of error (eg. 
95% and 5%), and subsequent distribution by subsections

Relationship between variables (Statistica - correlation matrix, ANOVA and 
independence test with Pearson's chi-square)

Insertion of the data in a correlation matrix and confirmation of relations with 
ANOVA and Pearson's chi-square. Interpretation of results

Variables conversion (excel)

Conversion of nominal variables into numerical

Residents’ profiles - Cluster analysis (excel and Statistica)
Define the appropriate number of clusters (amalgamation schedule and tree 
diagram);

Cluster analysis k-means;

Interpretation of results (plot of means);

Individual characterization of clusters (individual scheme and explanatory text);

Comments

Who are they?

Age, nationality, place of residence, physical characteristics and property 
regime, urban and tourist dynamics

What do they think?

About tourism in the neighbourhood and in the city, and about their stay in the 
neighbourhood

-

-
-

-

SG3

II



Variável Categoria Número associado 

Idade  - Valor 
Nacionalidade Portuguesa 2 
  Estrangeira 1 
Naturalidade Lisboa 2 
  Outra 1 
Agregado familiar  - Valor 
Nº de crianças  - Valor 
Nº de idosos  - Valor 
Há quantos anos mora na residência  - Valor 
Município onde morava Lisboa 2 
  Outro 1 
Freguesia onde morava Sé, S. Miguel ou S. Estêvão 2 
  Outra 1 
Tipologia  - Valor 
Tipo de aquisição Própria 2 
  Arrendada 1 
Proprietário Particular 2 
  CML 1 
Intervalo renda 1750-2000€ 1875 
 1500-1749,99€ 1635 
 1250-1499,99€ 1375 
 1000-1249,99€ 1125 
 850-999,99€ 925 
 750-849,99€ 800 
 650-749,99€ 700 
 500-649,99€ 575 
 300-499,99€ 400 
 150-299,99€ 225 
  <150€ 75 
Reabilitação Sim 2 
  Não 1 
Grau de intervenção Profundo 3 
 Médio 2 
  Ligeiro 1 
Nº vizinhos que saíram  - Valor 
Nº de alojamento local no prédio  - Valor 
Opinião alojamento local no prédio Positivo 3 

 Tem aspetos positivos e negativos 2 
  Negativo 1 
Opinião turismo na cidade Positivo 3 

 Tem aspetos positivos e negativos 2 
  Negativo 1 
Opinião turismo no bairro Positivo 3 

 Tem aspetos positivos e negativos 2 
  Negativo 1 
Pensa sair? Sim 3 
 Talvez 2 
 Não 1 

 

Anexo 2 - Conversão das variáveis dos inquéritos, de categóricas para numéricas

III



Anexo 3 -Formulário de inquérito aos residentes

IV



V

Anexo 4 -Formulário de inquérito aos residentes (inglês)



Anexo 5 - Tributação do Arrendamento tradicional vs. Alojamento local
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Anexo 6 - Análise espacial - Resultados da matriz de correlação (Statistica)
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Anexo 7 - Informação do inquirido
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Anexo 8 - Resultados dos inquéritos (exceto resposta aberta)
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Anexo 9 - Impactes positivos e negativos percecionados pelos residentes
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Anexo 10 - Medidas propostas pelos residentes
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Anexo 11 - Relações entre variáveis dos inquéritos - resultados da matriz de correlação (Statistica)
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Anexo 11 - Confirmação das relações entre variáveis - teste ANOVA e qui-quadrado (Statistica)

XVI



XVII



XVIII



XIX



XX


