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Resumo
O acelerado crescimento do turismo em Portugal na última década tem gerado fortes repercussões
sociais e económicas e alterado as dinâmicas das cidades. Os centros históricos, pela sua morfologia,
conteúdo e atratividade, têm sentido ainda mais estas alterações. Neste contexto, reconhece-se como
fundamental analisar as transformações que o elevado crescimento do turismo tem provocado e avaliar
as políticas adotadas como resposta aos impactes negativos causados. Para a realização desta
dissertação, foi selecionado como caso de estudo o bairro da Mouraria (Lisboa) devido ao seu carácter
histórico e comunitário, que se encontra sob uma forte pressão devido ao crescimento da atividade
turística. As dinâmicas socio-demográficas e urbanísticas e as políticas centrais e locais e o
associativismo foram analisados. A perceção da população relativamente ao turismo no bairro foi
também estudada, com base num inquérito a 74 locais (residentes e comerciantes) e numa entrevista
a um mediador comunitário. O questionário abordou vários tópicos relacionados com o perfil do
inquirido, tempo de permanência no bairro, regime de propriedade, satisfação e questões de resposta
aberta sobre os impactes do turismo, que proporcionam uma análise mais completa. Conclui-se que
os efeitos do turismo são geralmente positivos, sobretudo ao nível urbano. Quanto às consequências
negativas, que são maioritariamente de carácter social, devem ser minimizadas de acordo com um
plano de intervenção e monitorização do turismo.

Palavras-Chave: Impactes do turismo, centros históricos, perceção dos residentes, gentrificação,
gentrificação turística.
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Abstract
The accelerated tourism growth in Portugal during the last decade, has generated strong social and
economic repercussions and changed the dynamics of cities. The historical centers, due to its
morphology, content and attractiveness, have intensively felt these changes. In this context, it is
recognized as essential to analyze the transformations that the high growth of tourism has caused and
to evaluate the policies adopted in response to the negative impacts. For the realization of this
dissertation, it was selected as a case study the Mouraria neighborhood (Lisbon), due to its community
and historical character, which is under strong pressure due to the growth of tourism. Sociodemographic dynamics, urban, central policies, local policies and associations were analyzed. The lack
of population in relation to tourism in this neighborhood was also studied, based on a survey to 74 locals
(residents and merchants). This survey approaches several topics related to respondent profile, length
of stay in the neighborhood, the property, satisfaction and open-ended answer questions about them
perceptions of tourism impacts and the neighborhood, which provides a more complete analysis. It is
concluded that the effects of tourism are generally positive, especially at the urban level. The negative
consequences, which are mainly of a social kind, should be minimized according to a tourism
monitorization and intervention plan.

Keywords: tourism impacts, historical centers, residents perceptions, gentrification, tourism
gentrification.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Motivações
Dia 21 de setembro de 2016 retorno a Lisboa, após quase 14 meses de ausência. Foram os meses
mais construtivos na minha visão sobre o mundo, as cidades e a globalização. Após quase 12 meses
em mobilidade no Rio de Janeiro, e consequentemente ausente da cidade, eis que me preparo para
voltar à rotina: saio no dia seguinte de manhã para fazer o meu habitual passeio de reconhecimento
da cidade. Durante esse dia, foi impossível não visualizar a mudança que tinha ocorrido na minha
ausência. A cidade estava repleta de obras na via pública e a quantidade de gruas no centro histórico
fez-me relembrar os anos 90 da minha infância. Contudo, o que mais me marcou nesse dia foi o
ambiente no centro de Lisboa. Na Baixa e no Chiado, o idioma português tinha desaparecido e a as
lojas tinham mudado completamente, tanto na oferta, como no design, grandes painéis luminosos
brilhavam nas fachadas de novos hotéis e empreendimentos turísticos. Tornou-se óbvio então, que
Lisboa se tinha afirmado como um destino turístico competitivo e que a cidade estava em pleno
processo de adaptação para responder à procura estrangeira.
Além da situação vivida naquele dia solarengo de setembro, várias situações conspiraram para que a
motivação no desenvolvimento desta tese fosse elevada e a expectativa de conhecimento também.
Em primeiro lugar, sempre desenvolvi um gosto e curiosidade sobre as áreas humanas e, mais
recentemente, sobre a política e gestão pública. Neste sentido, tornou-se um objetivo perceber e
participar no processo de governância da cidade e do território. Para além do tema, o facto da área de
estudo ser a Mouraria, deixou-me ainda mais satisfeita, devido ao facto de eu estar, naquele momento,
a participar num programa de voluntariado com crianças no bairro da Mouraria.
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1.2. Enquadramento, Relevância e Objetivos
Segundo a Organização Mundial de Turismo, atualmente, o volume do negócio do turismo já iguala ou
mesmo supera a de exportação de petróleo, produção de alimentos e automóveis. A globalização que
se processa a um ritmo cada vez mais acelerado, marcada pelo surgimento de incontáveis tecnologias
e plataformas, exige uma nova adaptação política e social para lidar com a voracidade a que as cidades
mudam a sua forma de funcionamento.
A área do turismo, neste contexto globalizante das últimas décadas, sofreu um aumento exponencial
e afirmou-se como uma atividade cada vez mais importante nas grandes cidades. O aumento no setor,
provocado em parte, pela criação de novas plataformas de alojamento local aliadas a uma banalização
de voos low-cost, que alteraram a forma de fazer turismo, está a transformar velozmente as dinâmicas
urbanas, atingindo de ano para ano valores recorde em Portugal (figura 1). As políticas adotadas, como
a alteração à Lei das Rendas (Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro), o programa dos Vistos Gold (Lei
nº29/2012 de 9 de agosto) e os pacotes de benefícios fiscais para residentes não habituais (Regime
Fiscal para Residentes Não Habituais (Decreto-Lei nº 249/2009 de 23 de setembro de 2009))
provocaram também vastas alterações sociais e económicas na cidade.
Centros históricos, outrora marcados pelo abandono e degradação resultantes do crescimento urbano
desordenado, tornaram-se neste contexto importantes alvos de investimento público e privado. O setor
turístico faz parte dos principais meios de promoção e revitalização destas áreas urbanas.
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Figura 1.1 - Tráfego de passageiros nos principais aeroportos
portugueses: total embarcados, desembarcados e em trânsito direto.
(www.pordata.pt)

O prestígio e importância que Portugal atingiu a nível internacional, nos últimos anos, é notável e visível
através de vários prémios recebidos e crescente notoriedade nos media internacionais. Em 2017, A
cidade do Porto foi considerada o melhor destino europeu (European Best Destinations, 2017) e Lisboa
foi considerada num artigo de imprensa internacional a cidade mais cool da Europa (Dunlop, 2017).
Nesse mesmo ano, Portugal arrecadou vários “óscares” do turismo, atribuídos pelo World Travel
Awards, entre os quais os galardões de melhor destino europeu e de melhor destino do mundo, este
primeiro, que ganhou novamente em 2018, arrecadando desta vez 36 prémios. A popularidade do
turismo urbano tem vindo a aumentar, e o centro da cidade, sobretudo os centros históricos, têm sido
2

o principal objeto de interesse dos turistas, que veem as cidades portuguesas como um destino perfeito
para um city break. A cidade “palco” tem agora lotação esgotada, como nunca antes se viu.
O facto de que o aumento do turismo traz benefícios é inegável, mas é inegável também que traz
consequências a vários níveis. Os benefícios económicos provenientes desta atividade acarretam a
degradação ambiental e impactes sociais e culturais nos locais de visita. As adaptações bruscas e
profundas exigidas às cidades (disponibilizar alojamento, mão-de-obra, atrações e entretenimento),
devem ter em conta a satisfação dos visitantes e as necessidades do turismo, garantindo a
sustentabilidade do destino.

Figura 1.2- Iniciativa “Rock in Riot - Ocupar a Rua, Reclamar a Cidade”. Fonte: Manuel de Almeida / Lusa

Muitas vezes o crescimento do turismo entra em conflito com os interesses da comunidade local, que
veem a sua qualidade de vida afetada, sobretudo nos centros históricos onde as alterações são mais
bruscas e evidentes. O número de artigos nos media que abordam as vantagens e desvantagens
associadas ao crescimento do setor, e os conflitos provenientes de sucessivas alterações da cidade
têm vindo a aumentar nos últimos anos, comprovando a relevância e atualidade do tema.
Paralelamente, a população tem-se mostrado ativa e participado no processo de governância, tentando
colaborar com os órgãos de gestão e muitas vezes recorrendo a protestos e manifestações de forma
a garantir a democratização no acesso à cidade e à habitação (Figura 1.2).
Neste clima de mudança, torna-se importante a adoção de estratégias de planeamento e gestão do
setor turístico de forma a garantir a sua sustentabilidade. Entender o funcionamento do turismo, as
suas potencialidades e os seus impactes é essencial, de forma a possibilitar a redução de
repercussões negativas no território e na população e assim, potencializar o mercado.
É neste sentido, que o presente trabalho tem como objetivos principais:
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-

Analisar as mudanças que têm ocorrido nos bairros históricos, resultantes do
crescimento do turismo e da dinâmica recente de reabilitação urbana na cidade de
lisboa.

-

Avaliar o contributo da administração e comunidade locais neste processo de
transformação da cidade.

CONTEXTO
Crescimento nos
últimos anos:
- Crescimento do
turismo
- Aumento de
intervenções de
reabilitação urbana

Mudanças
sóciourbanísticas
nos bairros
históricos

Intervenção
da
administração
e comunidade
locais

• QUE MUDANÇAS?
• Análise das dinâmicas
populacional e urbanística do
bairro.

• QUAL O CONTRIBUTO DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E
COMUNIDADE LOCAL NESTAS
MUDANÇAS?

• Análise dos incentivos públicos
locais; Intervenção da
administração local no espaço
público; análise dos projetos
desenvolvidos pela comunidade
local e respectivos efeitos sóciourbanísticos no bairro.

Figura 1.3 - Esquema sobre dinâmicas resultantes do crescimento do turismo e da reabilitação urbana.

Para atingir estes objetivos principais são definidos os seguintes objetivos específicos:
OE1. Analisar as mudanças nas dinâmicas demográficas e urbanísticas
OE2. Avaliar as intervenções das entidades governativas e comunitárias
OE3. Analisar a perceção da população local relativamente ao setor turístico
Esta análise foca-se nas variáveis sócio urbanísticas, no caso de estudo da Mouraria, um bairro
localizado no centro histórico da cidade de Lisboa.
1.3. Resumo do estado da arte
No presente trabalho pretende-se desenvolver uma profunda pesquisa em torno de vários assuntos
relacionados com a atividade turística: desde o seu conceito, turismo em centros históricos, impactes,
conceito de gentrificação, perceção e atuação dos residentes, e sobre o papel da administração pública
e associações.
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A revisão da bibliografia é iniciada com a pesquisa do conceito de turismo, que é atualizado mais
recentemente pela World Tourism Organization (WTO). No conceito de turismo sustentável, esta
organização surge, a par da Global Sustainable Tourism Council (GSTC), da necessidade de um maior
planeamento, estudo, monitorização e gestão que o turismo atual necessita.
Relativamente à pesquisa bibliográfica sobre o turismo em centros históricos, é de realçar o contributo
de Sudi (2013) e Teo e Huang (1995) acerca dos impactes que o turismo teve na reabilitação de cada
um dos seus casos de estudo (Lamu & Mombasa e Singapura). Os autores apontam o fato de muitos
edifícios históricos serem reabilitados e convertidos noutros usos tal como alojamento, comércio e
atrações culturais e que estas alterações são intensificadas pelo sector do turismo. Tal como existe a
oportunidade de reaproveitar edifícios históricos que se encontravam devolutos e de os valorizar, existe
também o risco de se gerar uma uniformização do comércio e de serviços. Autores como Nasser (2003)
e Teo e Huang (1995), introduzem os conceitos de turistificação e disneyficação”, descrevendo
situações em que o turismo se torna o uso exclusivo de uma parte do território.
Autores como Borg e Costa (1996), Swarbrooke (2000), Borg (1996), Garau-Vadell (2016) Russo e
Lundberg(2017) focam-se nos impactes positivos e negativos que o turismo provoca em centros
históricos a nível ambiental, social e económico. Um dos principais impactes referidos é a gentrificação
que é abordada em capítulo próprio.
Segundo Liu & Wall (2006) o bom desempenho e crescimento do turismo em muito depende da
população do local de destino. Neste sentido, vários investigadores se debruçaram sobre a perspetiva
dos residentes relativamente ao turismo como Garau-Vadell (2016), Andereck & Vogt (2000) e Ap &
Crompton (1993). Desenvolve-se nesta parte do trabalho uma intenção de entender e esclarecer que
fatores e variáveis podem influenciar a perceção dos residentes e o apoio que estes dão ao setor.
Relativamente à atuação da população na discussão do acesso à cidade perante um cenário de
crescimento do turismo, foram analisados alguns casos de estudo como Barcelona, Chicago e o Rio
de Janeiro (Cocola-Gant and Pardo, 2004; Santos and Buzinde, 2007; Gaffney, 2016). Desta forma
tentou-se entender os cenários, o tipo de participação e os resultados atingidos perante várias
circunstâncias.
Os órgãos de administração pública são parte interessada na gestão e moderação de uma forma
sustentável de turismo. Hall (2005) estuda o papel do governo na gestão do turismo e dos seus
impactes, sintetizando a dinâmica desse papel e a tendência atual para o tipo de governância ocidental
do turismo. O autor, reforça a ideia de Smith (1987), de que a gentrificação é uma estratégia política
de regeneração. Incluem-se, ainda, neste capítulo, considerações de autores que analisam o papel da
governância do turismo em casos de estudo específicos (Liu and Wall, 2006; Gaffney, 2016; Minoia,
2017)
1.4. Síntese da metodologia
A metodologia utilizada, para alcançar os objetivos apresentados no capítulo 1.2, baseia-se nas
respostas às seguintes questões: O que observar? Onde observar? e Como Observar? (Quivy and
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Campenhoudt, 1992). Definem-se no subcapítulo O que observar? as variáveis a observar,
nomeadamente: dinâmica populacional, dinâmica urbanística, intervenção das entidades
governantes/associações e a perceção da população sobre o crescimento turístico. No subcapítulo
Onde? É escolhido e delimitado como caso de estudo o bairro da Mouraria, em Lisboa. Por último, no
subcapítulo Como? são apresentadas as fontes e a forma de recolha de informação, tais como:
pesquisa quantitativa (Instituto Nacional de Estatística, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior),
pesquisa documental (Câmara Municipal de Lisboa, Diário da República), observação empírica
(visitas de campo, participação em conferências e debates), entrevista (Mediador Comunitário da
Mouraria) e um inquérito à população local.
1.5. Estrutura da dissertação
Neste primeiro capítulo apresenta-se o enquadramento, as motivações e os objetivos da dissertação.
O segundo capítulo diz respeito à base teórica do trabalho, ou seja, à revisão da literatura que já foi
realizada até ao momento e que serve de base para a pesquisa. Deste modo, o capítulo abrange temas
como: o conceito de turismo, os seus impactes, a atividade em centros históricos, a perspetiva da
população sobre o fenómeno e o papel da administração pública na questão da governância com o fim
de regular e garantir a sustentabilidade da atividade. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia
aplicada a um caso de estudo específico para atingir os objetivos definidos inicialmente. O quarto,
quinto e sexto capítulo dizem respeito aos resultados obtidos, nomeadamente às dinâmicas sociais e
urbanas causadas pelo turismo, intervenção da administração pública e associações locais e à
perceção da população sobre o crescente fenómeno turístico. Ainda nesse capítulo procede-se à
discussão desses resultados face à revisão da literatura descrita no segundo capítulo. O sétimo, e
último capítulo, de acordo com o que foi inicialmente proposto, apresenta as principais conclusões
alcançadas neste trabalho.
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2. ESTADO DA ARTE
A revisão de literatura é realizada de acordo com os objetivos a que se pretende responder na
dissertação. Neste sentido, de forma a poder analisar quais os impactes positivos e negativos do
turismo nos centros históricos, é importante identificar quais são os impactes do turismo em centros
históricos. Para a análise das transformações, considerou-se importante também apreender o que foi
estudado sobre o fenómeno de gentrificação, que é frequentemente associado às transformações
decorrentes do crescimento do turismo. Nesta dinâmica, considerou-se relevante, ainda, conhecer o
que tem sido dito sobre a perceção dos residentes relativamente aos impactes causados pelo setor
turístico. Na perspetiva de compreender os intervenientes no processo de gestão e moderação destes
impactes e a sua ação relativamente ao turismo, procura-se também conhecer o que é estudado sobre
a intervenção da administração pública e associações.
2.1. Os conceitos de turismo e de turista
Segundo a World Tourism Organization (WTO) (2017), ocorreram, em 2016, 1235,2 milhões de
chegadas de turistas em todo o mundo. Atualmente, e cada vez mais, a indústria do turismo tem um
papel importante na economia global. Mas o que é o turismo?
Um dos mais reconhecidos conceitos de turismo foi definido em 1994 pela WTO, sugere que este:
“compreende as atividades que as pessoas realizam durante as suas viagens e permanência em
locais distintos do seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade
de lazer, negócios ou outras” (United Nations 1994 p.5).
O termo turista surgiu, na segunda metade do sec. XVIII, para denominar a usual viagem de
aproximadamente três anos feita por jovens aristocratas ingleses pelo continente europeu com fins
educativos: a Grand Tour. Atualmente, e após várias tentativas de definir a palavra, a ONU define
turista como “todo o visitante temporário que permanece no local visitado mais de 24 horas”.
Juntamente com este conceito, é definido visitante como “pessoa que se desloca temporariamente
para fora da sua residência habitual, quer seja no seu próprio país ou no estrangeiro, por uma razão
que não seja a de aí exercer uma atividade remunerada” e excursionista como “visitante temporário
que permanece fora da sua residência habitual menos de 24 horas”.
A importância que o setor adquiriu é inegável, tendo-se tornado a principal atividade económica e a
única fonte de desenvolvimento económico de várias cidades (Van Der Borg, Costa and Gotti, 1996).
Consequentemente, adquiriu valor, não só como um condutor, mas também como um acelerador dos
objetivos de desenvolvimento sustentável, devido ao seu efeito múltiplo e transversal nos vários
setores e indústrias (World Tourism Organization, 2017).
A intensificação do turismo, sobretudo nas cidades, tornou imprescindível: a integração do setor
turístico num planeamento mais regrado, a realização do estudo dos seus impactes, monitorização da
atividade e adoção de políticas adaptadas às necessidades das cidades. Neste sentido, destaca-se o
aparecimento de duas organizações principais, a nível internacional, das quais surgem as maiores
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iniciativas no desenvolvimento de normas de turismo sustentável: O Conselho Global de Turismo
Sustentável (GSTC - Global Sustainable Tourism Council) e a WTO.
As políticas de atração de turismo já fazem parte das estratégias de crescimento de muitas economias.
Neste processo de valorização da atividade há três principais intervenientes, com interesses distintos:
os residentes, os visitantes e a indústria turística e hoteleira (Go, Lee and Russo, 2005). Os residentes
procuram melhorar o seu estilo de vida, os turistas procuram experiências agradáveis e entretenimento
e a indústria visa otimizar lucros.
Nasser (2003a) aponta quatro objetivos para desenvolver sustentavelmente a relação entre o turismo,
conservação e planeamento: (1) necessidade de planear a longo-prazo, (2) proteger o património
cultural como de um recurso natural se tratasse, que se sobre explorado ficará degradado, (3)
aceitação da mudança e desenvolvimento e garantir continuidade, e (4) necessidade de considerar
igualdade no acesso ao património para locais e visitantes.
2.2. O turismo em centros históricos
As cidades encontram-se em constante mudança e adaptação e ao longo dos últimos anos muitos
foram os desafios que tiveram de ultrapassar e se adaptar, tal como o êxodo rural/migrações e o
desenvolvimento tecnológico. Depois de passarem uma fase de declínio e abandono, que durou até
ao início deste século, os centros das cidades começaram a apresentar uma maior vitalidade e a ficar
repletos de city users. Nestes novos utilizadores incluem-se visitantes em lazer, em trabalho e
estudantes, que utilizam a cidade por um período e mais tarde regressam à sua origem.
Uma extensa população, atracões bem desenvolvidas, boa acessibilidade e boa capacidade de
alojamento fazem partes de um conjunto de características chave para que uma cidade se assuma
como destino turístico (Law 1996). Nesta perspetiva, os centros históricos destacam-se pela sua oferta
cultural e centralidade tornando-se o local predileto para um visitante pernoitar. Aqui os visitantes
sentem ter uma experiência mais autêntica e uma maior conexão com a cultura local.
Simultaneamente, beneficiam da proximidade de atrações turísticas, serviços e equipamentos, e
também de uma grande parte da oferta hoteleira.
Com o aumento do interesse dos turistas nos centros urbanos, a promoção turística feita pelas cidades
acompanha esta tendência. O aumento da promoção do turismo urbano contribuíram dois fatores: a
desindustrialização sofrida por muitas cidades e consequente procura de formas de reocupar os seus
edifícios e o crescimento que o setor turístico sofria na altura (Law 1992). É neste contexto que a cidade
se transforma num produto, em que se utilizam estratégias de marketing, com o fim de ser
comercializado para responder à procura dos turistas: a cidade passa então, de centro de produção a
centro de consumo (Page, 1995).
Em termos de gerir um desenvolvimento sustentável e uma conservação urbana do património, Sudi
(2013) aponta quatro potencialidades de uma adequada gestão turística: primeiro, a possibilidade de
o turismo produzir desenvolvimento económico, segundo, o potencial para criar mais demanda para
conservação dos edifícios, incluindo os menos valorizados, terceiro, o turismo pode criar usos para os
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edifícios adjacentes e, se bem gerido, a sua preservação, quarto e último, o turismo pode potenciar a
apreciação do ambiente histórico e contribuir para um maior entendimento local e intercultural. No
entanto reforça a ideia de que as receitas geradas devem ser encaminhadas para a comunidade local.
O centro histórico, pelas suas características físicas e sociais, conta parte da história de um lugar,
conferindo-lhe assim uma identidade própria que o distingue dos restantes lugares. Esta identidade
urbana baseia-se na perceção de residentes e visitantes que observam um lugar, e que o distinguem
como sendo único. O carácter de autenticidade que atrai os visitantes é constituído, em parte, pelo
tecido social que reside no local visitado. Por sua vez, este tecido social preserva um sentimento de
familiaridade, pertença e identidade de um lugar, o chamado sense of place. Este termo, usado por
vários autores, na definição de uma nova dimensão de lugares sustentáveis, contribui para um lugar,
fortalecendo a identidade local e preservando as comunidades.
Quando é necessário um elevado número de visitantes para garantir a continuidade social e económica
do turismo, começam a ser violados os requisitos de sustentabilidade do mesmo(Van Der Borg, Costa
and Gotti, 1996). Consequentemente, a promoção do destino e a gestão das políticas relacionadas
com o mesmo começam a ser conflituantes.
Desta forma, os centros históricos constituem locais de grande interesse para o sector do turismo e,
como tal atraem turistas e infraestruturas para os servir que, por sua vez, impõe necessariamente
impactes positivos e negativos ao nível desses locais e da própria cidade.
2.3. Os impactes do turismo em bairros históricos
Têm sido feitos esforços consideráveis que visam a proteção do património, no entanto, a conservação
e reabilitação dos centros históricos enfrenta atualmente grandes desafios. Os que mais têm chamado
à atenção e sido estudados por muitos investigadores são a excessiva comercialização do património
e a exclusão da população local, que não tem capacidade para concorrer com o aumento do custo de
vida (Timothy and Boyd, 2003).
Nos centros históricos, o turismo tem a capacidade de reabilitar e conservar o património arquitetónico.
Neste contexto, Rezaei (2017) afirma que a atividade turística é uma ferramenta que potencia a
regeneração física, económica, social e o desenvolvimento urbano. No entanto, outros estudos
confirmam que a atividade turística pode exercer uma grande pressão nas cidades e essa pressão
revela-se mais intensa nos centros históricos. As cidades, tornam-se sobrelotadas devido ao número
elevado de turistas e consequentemente, afetam de uma forma negativa a mobilidade e a
acessibilidade sobretudo dos locais centrais.
A concentração e aglomeração do turismo nos centros históricos advém, em muito, do facto desses
lugares fornecerem uma identidade característica através das vivências dos habitantes e de outras
atrações turísticas num espaço limitado.
O crescimento do turismo pode representar uma ameaça para as funções do quotidiano urbano nos
centros históricos. O primeiro sinal da pressão do turismo é a utilização excessiva dos recursos centrais
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até à sua saturação, (Russo, 2002), tornando-se, assim, necessário gerar novos recursos a nível de
transportes, infraestruturas e equipamentos turísticos.
De forma a manter o bom funcionamento da atividade turística, sem comprometer a imagem do local,
defende-se que deve existir um equilíbrio entre o património cultural existente (material e imaterial) e
todos os outros equipamentos necessários para satisfazer as necessidades do turismo (Russo and
Borg, 2002). Borg e Costa (1996) referem as medidas restritivas na maioria destas cidades à gestão
do tráfego nos centros históricos, como resposta à poluição do meio ambiente causada pelos meios
de transporte.
Neste estudo foi também referido o aumento da quantidade de resíduos sólidos como um impacte
negativo. Para Garau-vadell etal (2016) os impactes negativos do turismo a nível ambiental são
relativos ao aumento dos níveis de poluição, à destruição dos recursos naturais e ao congestionamento
no uso de equipamentos e infraestruturas.
No entanto, o turismo traz também efeitos positivos a nível ambiental, relacionados com a melhoria da
aparência do destino, tornando-o num local atrativo para os turistas (Andereck et al., 2005; Almeida
García, Balbuena Vázquez and Cortés Macías, 2015; Garau-Vadell, Gutierrez-Taño and Diaz-Armas,
2016). O turismo pode ser considerado uma forma de sensibilizar a população sobre os problemas
ambientais de forma a promover estratégias sustentáveis tanto a nível de estabelecimentos hoteleiros
como em todo o território do destino turístico. Exemplos de impactes ambientais positivos para o local
são a reciclagem e tratamento de resíduos, o tratamento das águas e a utilização de energias
renováveis.
Os impactes sociais do turismo são alvo de muitos estudos, principalmente em centro históricos, onde
se encontram bairros mais antigos (Van Der Borg, Costa and Gotti, 1996; Gotham, 2005; MartínezPérez, García-Villaverde and Eche, 2016) e têm sido muito questionados ao longo dos últimos quarenta
anos (Ap, 1990).
O crescimento do turismo pode afetar a rotina social, os costumes, as crenças e os valores dos
habitantes locais (Dogan, 1989; Almeida García, Balbuena Vázquez and Cortés Macías, 2015)),
podendo mesmo criar conflitos entre residentes e turistas. Borg e Costa (1996) defende ainda que o
aumento do fluxo de turistas pode intensificar vandalismo e outros crimes nos centros históricos.
Contudo a interação entre ambos também pode despoletar impactes positivos como novas
oportunidades sociais, estimulando mais atividades culturais na comunidade.
Para além disso, Andereck et al.(2005) refere que em territórios com elevados níveis de turismo,
poderá existir um aumento da população, decorrente da atração de novos residentes provindos de
áreas mais externas ou mesmo do estrangeiro. Isto exige um planeamento definido para o aumento
da população, de forma a evitar a perda de identidade e o congestionamento do local.
Apesar dos grandes impactes positivos do turismo na economia a nível global, como a dinamização
económica e geração de emprego (Van der Borg et al. 1996), Nasser (2003a) chama a atenção para
o fato de a economia local sofrer o risco de ser perturbada devido ao fato de o turismo poder enriquecer
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mais uns residentes do que outros. Desta forma, o turismo pode conduzir à inflação dos preços dos
principais bens de consumo e serviços, determinando o aumento do custo de vida (Garau-Vadell,
Gutierrez-Taño and Diaz-Armas, 2016)). Neste contexto é importante realçar as mudanças no mercado
imobiliário: os preços dos imóveis e do arrendamento sobem, dificultando o acesso à habitação dos
residentes locais de classes mais baixas, consequentemente gera-se uma forte pressão para que os
residentes e comerciantes locais abandonem o centro das cidades (Russo, 2002). A este processo dáse o nome de gentrificação, que será abordado no próximo capítulo.
Com o objetivo final de aumentar a atratividade turística, o plano para o núcleo histórico de Singapura
incluía a conservação dos seus edifícios característicos e enfatizar o seu significado histórico através
da devolução das atividades tradicionais ao seu edificado (shop-houses). Num inquérito realizado por
Teo e Huang (1995) os resultados apontam que a reabilitação das shop-houses foi considerada pelos
locais como artificial, dado que passou apenas a satisfazer a procura turística e, alertam para o perigo
da preservação do edificado, sem a manutenção do seu anterior uso, dado que pode prejudicar o
turismo ao não ser bem aceite pela população local. Os autores concluem, no entanto, que a
conservação e reabilitação no núcleo histórico de Singapura tiveram um papel importante e positivo de
melhoramento da cidade, que anteriormente era marcada por um grande estado de degradação.
O que foi mencionado anteriormente, coloca uma pressão excessiva em cidades património mais
frágeis, pondo em risco não só a vitalidade da economia local, mas também a integridade do
património, juntamente com a qualidade de vida dos residentes (Van Der Borg, Costa and Gotti, 1996).
Além de se distinguirem entre positivos e negativos, a WTO, acompanhada de grande parte da
comunidade científica, dividiu-os segundo as seguintes dimensões: ambiental, económica e social.
Os impactes resultantes do turismo não são consensuais entre os investigadores e chegam muitas
vezes a ser contraditórios, como por exemplo a preservação/desaparecimento das tradições e a
conservação/degradação do património. Neste contexto, as características do local visitado, bem como
a quantidade e tipo de turismo são exemplos de fatores que podem causar variações os impactes
turísticos (Liu and Wall, 2006; UNESCO, 2009). Desta forma, a avaliação de custo-benefício do turismo
para o local de destino é, também, uma tarefa complexa, visto que as partes envolvidas (stakeholders)
têm visões e interesses diferentes (Van Der Borg, Costa and Gotti, 1996).
Apresenta-se na Tabela 2.1 uma compilação de impactes estudados na revisão da literatura.
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Tabela 2.1 - Impactes positivos e negativos do turismo
Componente

Impactes positivos

Ambiental

Valorização
dos
paisagísticos

Impactes negativos
espaços

naturais

e

Produção de resíduos;

Conservação dos recursos naturais;

Aumento de poluição;

Promoção da conservação ambiental;

Aumento de ruído;

Proteção e valorização do património;

Alteração da paisagem e do ambiente natural;

Melhoramento do ambiente construído;
Reabilitação urbana e reutilização de edifícios
obsoletos;
Reabilitação
públicas.
Económica

e

melhoramento

das

Desgaste do património devido a uso excessivo
ou inapropriado;

vias

Estimulação de emprego e as oportunidades
para residentes;

Aumenta o preço dos imóveis e do solo, e
consecutiva especulação imobiliária;

Desenvolvimento e persistência de negócios
privados;

Aumento do preço de bens e serviços;

Injeção de capital com “efeito multiplicador” na
economia,
que
beneficia
direta
ou
indiretamente vários setores;
Social

Pressão crescente sobre os recursos locais;

Desenvolvimento
e
infraestrutura pública;

manutenção

de

Uniformização do comércio, devido ao fato de
o comércio tradicional não conseguir competir
com o comércio direcionado ao turismo;
Desalojamento e exclusão
Conflito e exclusão dentro da comunidade;

Criação de novas atividades e entretenimento;
Potencia o senso de comunidade;

dos

residentes

na

Aumenta a reputação do local;
Melhorias no transporte público e, consequente
aumento na qualidade de vida da população;
Aumento da população e redução do
despovoamento, devido à imigração de
pessoas que vêm no local oportunidades de
trabalho;
Preservação das tradições;

Aumento de carências do parque habitacional;
Sentimento
residentes;

Reconhecimento da identidade cultural;
Aumenta o orgulho
comunidade local;

Sazonalidade do emprego;

de

exclusão

da

parte

dos

Aumento de comportamentos desordeiros e
violentos;
Aglomeração de multidões
públicos e equipamentos;

em

espaços

Congestionamento no uso de equipamentos e
infraestruturas;
Perturbação da rotina normal dos residentes;
Gentrificação turística e crise de identidade
social;
Desaparecimento de tradições e costumes;

Fonte: (Law, 1992, 1993; Swarbrooke, 2000; Nasser, 2003a; Go, Lee and Russo, 2005; Sudi, 2013; Mendes, 2014;
Garau-Vadell, Gutierrez-Taño and Diaz-Armas, 2016; Lundberg, 2017)

2.4. O caso específico da gentrificação
O turismo tem um papel importante na promoção da reabilitação urbana, ou seja, no processo de
melhoramento num ambiente construído, quer seja uma habitação, imóvel ou o espaço público. Este
processo está estritamente relacionado com o processo de gentrificação, pois confere uma melhor
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imagem social e um maior valor económico ao espaço reabilitado, podendo desta forma contribuir para
uma transição populacional (Mendes, 2014). Dado que o processo de gentrificação é um dos mais
mencionados impactes do crescimento do turismo em centros históricos, este conceito é alvo de
atenção neste estudo.
Este termo foi usado pela primeira vez por Ruth Glass (1964) (citada em (Atkinson, 2000, p. 149;
Slater, 2015, p. 1)) para definir a dinâmica que acontecia nos bairros operários de Londres. Dado o
término dos contratos de arrendamento das classes baixas, as casas iam sendo compradas e
reabilitadas e consequentemente a população ia sendo substituída por uma classe social com maior
poder de compra. No entanto, foi com Neil Smith (1996) que o tema foi estudado mais
aprofundadamente, e em The new urban frontiers: gentrification and the revanchist city de Smith (1996)
identificou e tentou sistematizar vários processos de gentrificação, especialmente os casos ocorridos
em Nova Iorque.
O conceito de gentrificação é contudo visto com alguma ambiguidade e várias interpretações e
definições surgem da mesma palavra: processo migratório com efeitos de desalojamento, dimensão
de mudança num bairro, revanchismo urbano, parte de uma relação de exclusão social (Bridge, Butler
and Lees, 2012).
Durante a revisão da bibliografia, foi possível encontrar estudos que tentam explicar a dinâmica e
evolução do fenómeno. Clay (1979) apresenta um modelo de estádios de gentrificação, de forma a
explicar a sua dinâmica. Este esquema de 4 estádios do fenómeno vai desde a “gentrificação pioneira”
até à “gentrificação madura”. Este processo inicia-se, normalmente, com famílias que procuram estilos
de vida alternativos (artistas, músicos, comunidades gays ou lésbicas) e criam pequenas comunidades
em bairros precários. Os estádios seguintes envolvem famílias de classe-média mais abastadas e
promotores imobiliários que investem na potencial inflação nesses bairros; compram, reabilitam e
revendem com fim lucrativo. Este processo de investimento é chamado de “rent gap” (Smith, 1996).
A dinâmica social que acontece através da reabilitação dos imóveis situados em bairros de classe
trabalhadora, que atrai a fixação de novos moradores com mais capacidade financeira, e leva ao
desalojamento de ex-moradores que deixaram de poder suportar os custos da habitação é designada
de efeito filtering up Hall (1998). Estudos realizados neste contexto e baseados nas classes de
mudanças urbanas, frequentemente, apontam os idosos e as classes sociais mais baixas como sendo
os residentes com maior risco de serem desalojados e “substituídos” num processo de gentrificação
(Atkinson, 2000).
Da relação entre gentrificação e a atividade turística, nasce o conceito mais específico de gentrificação
turística (Gotham, 2005). Aos impactes residenciais já estudados como diferenciação espacial e
transformação social dos bairros, o autor adiciona a componente comercial da gentrificação que advém
da proliferação de entretenimento corporativo e locais de turismo. O surgimento de alojamento turístico
no centro histórico e o aumento do número de turistas, cria oportunidades de comércio, sobretudo
aquelas dirigidas aos visitantes. Como consequência deste fenómeno, e devido ao aumento do preço
de arrendamento, o comércio local acaba por desaparecer e dar lugar a lojas de cadeias com maiores
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capacidades financeiras. Paralelamente a isto, o aumento dos preços da habitação provoca o
consequente abandono dos residentes, que já não se encontra servido por comércio adequado às suas
necessidades, levando, segundo Gotham (2005), a uma possível degradação da singularidade do
bairro. Esta excessiva comercialização no centro histórico conduz a uma preocupação da parte de
vários interessados relativamente à possível perda de autenticidade do local (Gutiérrez et al., 2017).
Outros conceitos como turistificação e disneyficação têm sido amplamente usados por investigadores
e pelos media para descrever o processo no qual o uso residencial dá lugar à atividade turística nos
centros históricos (Nasser, 2003b; Teo e Huang 1995). Ambos estão relacionados com o excesso de
atividade turística num dado lugar, sendo que o segundo termo, designa um lugar em que o turismo
passa a ser o seu uso exclusivo.
Vários exemplos de gentrificação, em diferentes fases e escalas já foram analisados, sobretudo nas
grandes cidades do continente Europeu.
Por exemplo, no centro de Barcelona, mais propriamente no bairro da Barceloneta, o boom turístico
que se instalou, após transformações e melhorias físicas ocorridas no bairro, levou à proliferação de
obras de reabilitação com a finalidade de servir de alojamento turístico. Esse fenómeno ocorreu à
escala de pisos e prédios inteiros e levou a uma desmedida especulação e inflação imobiliária que
também atraiu a atenção do investimento das classes altas. Consequentemente, com a falta de
capacidade da população residente em competir com os preços inflacionados e a sua deslocação para
bairros mais acessíveis, pôs-se em causa a identidade social do bairro da Barceloneta (Pareja and
Simó, 2014).
Neste contexto, além dos custos sociais associados ao desalojamento (aumento da necessidade de
habitação, sobrelotação de casas e aumento do número de sem-abrigos), podem existir outros
impactes como, por exemplo, ressentimento, sentimento de privação de direitos e de exclusão sentidos
pela população (Atkinson, 2000).
2.5. A perceção das comunidades locais em relação ao turismo
A continuação do desenvolvimento do turismo como uma força positiva para a população local depende
da resposta, envolvimento e apoio dos locais. (Liu and Wall, 2006). É neste contexto que se torna
importante avaliar a perceção dos residentes sobre a atividade de forma a compreender as suas
necessidades e contribuição para um turismo mais sustentável e próspero.
Vários autores tentaram definir um conjunto de variáveis que explicassem a causa das perceções da
população local. Até à década de 70, os estudos realizados concentravam-se apenas na perceção dos
turistas em relação ao destino visitado. A inevitabilidade de que o desenvolvimento do turismo causa
impactes (Ap, 1990), levou a que, a partir dessa época fosse tida em conta uma visão local, tal como
a perspetiva e atitudes dos residentes em relação à atividade turística. Segundo Andereck and Vogt
(2000) são os residentes quem tem a última palavra na conclusão sobre quais são os impactes
aceitáveis e quais são os problemáticos, e a este argumento é, também, adicionado por grande parte
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dos autores, que o sucesso do desenvolvimento do turismo depende em grande parte do apoio da
comunidade local.
Como já foi mencionado, os efeitos das práticas turísticas variam de lugar para lugar (Liu and Wall,
2006). Estas, podem ir da aceitação e do envolvimento, passando pelo reconhecimento dos benefícios
da atividade simultaneamente ao evitar de alguns impactes decorrentes deste, e até à retirada e
ausência dos residentes como consequência do turismo (Ap and Crompton, 1993). São ainda citadas,
na bibliografia existente, algumas estratégias mais extremas e mais raras, como a resistência através
de oposição agressiva.
Entender o motivo e as variáveis que influenciam a tomada de atitudes por parte dos residentes em
relação ao turismo foi tido em grande parte dos estudos como a próxima etapa da pesquisa. No estudo
da perspetiva dos residentes em relação ao turismo diferentes conceitos foram aplicados e analisados:
importância dos impactes (Lundberg, 2017), atitudes (Brougham and Butler, 1981; Lindberg and
Johnson, 1997; Ambroz, 2008; Almeida García, Balbuena Vázquez and Cortés Macías, 2015), apoio
(Nunkoo and Gursoy, 2012) e estratégias (Ap and Crompton, 1993).
A SET (Social Exchange Theory) é uma das bases de pesquisa mais utilizadas no campo da
investigação do apoio dos residentes em relação ao turismo. Baseia-se no princípio de que um
indivíduo irá entrar mais provavelmente numa troca (exchange) se o resultado dessa troca o justificar,
se for propício a resultar em recompensas positivas para o indivíduo e se os custos dessa troca não
excederem os seus benefícios (Ap, 1992). Os estudos que utilizam esta teoria procuram relacionar a
relação entre a perceção dos residentes dos impactes do turismo e o seu apoio relativamente à
indústria e ao seu desenvolvimento (Nunkoo and Gursoy, 2012).
Neste contexto, a tomada de atitude dos locais em relação ao desenvolvimento do turismo poderá ser
afetada pelo período de tempo que residem na área, a sua dependência do turismo, a distância do
local de residência à atividade turística (Garau-Vadell, Gutierrez-Taño and Diaz-Armas, 2016). A
importância atribuída aos impactes do turismo varia consoante o nível de envolvimento local e o
estatuto de ser residente permanente ou apenas proprietário de uma segunda habitação (Lundberg
2017).
Outro fator que pode influenciar os residentes numa tomada de posição é a situação económica e
política. Os resultados de um estudo de Garau-Vadell (2016) indicam que uma recessão económica
causa um significante crescimento do apoio dos residentes em relação ao turismo. Os residentes
desenvolvem uma visão mais permissiva, que se não for devidamente orientada, pode resultar em
descontrolados períodos de expansão, que por sua vez pode causar danos ambientais, culturais e
sociais. Consequentemente a autenticidade e atratividade do local é posta em causa, danificando a
sua sustentabilidade.
Enquanto muitos autores tendem a encontrar uma relação causa-efeito para o apoio da população
local ao turismo, Sharpley (2014), afirma que a relação entre a perceção e atitudes dos residentes não
é linear. Isto é: por mais que os residentes possam estar descontentes com certos impactes
provenientes da atividade turística, eles podem, no entanto, apoiar o turismo.
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Existem, no entanto, muitas limitações nos estudos efetuados no campo da perceção dos residentes
em relação ao desenvolvimento do turismo. São sugeridas, neste contexto, algumas abordagens a
fazer, como: testar mais aprofundadamente o envolvimento local, perceber o motivo de específicos
impactes serem importantes e o uso de abordagens mais qualitativas (Lundberg 2017).
Ao mesmo tempo que cria conflitos, o envolvimento entre turistas e residentes, pode ser uma
oportunidade de criar uma experiência sustentável e mais holística (Go, Lee and Russo, 2005). Neste
contexto, Go et all (2005) defende a criação de uma estratégia para transmitir confiança num destino
turístico através de uma abordagem baseada na comunidade residente, que parte da criação e
reconhecimento de uma identidade cultural e na transmissão dessa identidade aos turistas através dos
locais. Com este processo poderá obter-se uma maior sustentabilidade, rentabilidade e satisfação dos
visitantes.
2.6. A atuação das comunidades locais
A definição de turismo sustentável, além igualdade na distribuição de recursos, serviços e
oportunidades, implica ainda questões sobre a qualidade de vida e participação da comunidade no
processo de tomada de decisão (Beatley e Manning, citado em Nasser 2003). A participação pública
das comunidades significa, não só ganhar voz e ter influência nos processos de governância, mas
também partilhar o património e riqueza da comunidade e, portanto os resultados do sistema de
governância estabelecido (Friedmann, 1973). Neste contexto, Friedmann sugere:
“Voice in governance and fair shares in the wealth of the community are essential to the good
life. The alternatives, as Albert Hirsch- man has said recently, are either exit or revolt.”
(Friedmann, 1973)
“Voz na governância e partilha justa da riqueza da comunidade são essenciais para a boa vida. As alternativas,
como Albert Hirschman disse recentemente, são ou a saída ou a revolta.” (Friedmann, 1973)

Como mencionado no capítulo anterior, quando confrontada com grandes impactes negativos, a
população local pode tomar atitudes extremas em relação ao turismo, como mudar de local de
residência ou fazer resistência violenta contra o turismo. Por vezes, pode ser necessária a luta dos
residentes contra o desalojamento de forma a procurar soluções além das formas legais, através de
ação direta e “políticas inapropriadas” (Hubbard and Lees, 2018). Neste contexto, várias situações de
revolta e protesto da parte dos residentes têm tido lugar nas cidades que mais sofreram o processo de
gentrificação, como Veneza, Berlim e Barcelona (Minoia, 2017).
Santos (2007) analisa o caso de um bairro de porto-riquenhos, em Chicago, chamado Humbolt Park,
onde os residentes foram confrontados com um forte crescimento turístico e uma situação de
eminência de exclusão social. Os residentes deste bairro, que sempre foi um local de passagem para
várias comunidades de diferentes nacionalidades e que passou por vários processos de gentrificação
anteriormente, cultivaram um forte senso de comunidade sobre a identidade porto-riquenha,
enfatizando essa identidade no marketing turístico. Através de tours sobre o bairro e em contato direto
com os visitantes, enfatizam a sua cultura, nacionalidade, história e sentido de pertença do bairro,
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tirando partido não só dos benefícios económicos da atividade turística, como também reforçando a
sua união e identidade cultural.
No Rio de Janeiro, Gaffney (2016) estuda a relação entre o processo de gentrificação e megaeventos
atraídos através de uma estratégia de governância neoliberal (como os Jogos Olímpicos de 2016).
Neste processo de renovação da cidade, estes eventos funcionaram como uma estratégia para
catalisar e consolidar alterações urbanas, que se refletiram sobretudo no setor imobiliário. Desta forma,
a população mais desfavorecida foi, em vários pontos da cidade, e sob diferentes estratégias, forçada
a abandonar as suas áreas de residência. Segundo Gaffney, vários conflitos surgiram a partir desta
dinâmica, mas a sua velocidade e escala foram limitadas pela resistência de associações de residentes
e atores da sociedade civil.
Também em Istanbul, foi estudado um caso de gentrificação despontada por políticas locais. A
população, aliada a grupos de ativistas, organizou-se num movimento de resistência que incluiu realçar
a simbologia e identidade do bairro e simultaneamente chamar a atenção da imprensa nacional e
internacional para o fenómeno. O movimento de resistência conseguiu atrasar o avanço dos projectos,
que mais tarde acabaram por se concretizar (Islam and Sakizhoglu, 2015).
A gestão do desenvolvimento do turismo tem sido associada ao longo do trabalho à participação da
comunidade local no processo de tomada de decisão. Neste contexto, mostrou-se importante entender
que o sucesso do turismo depende da população que acolhe os visitantes e que a comunidade tem o
direito de decidir o próprio futuro (Mendes 2014).
Contudo, é nas grandes cidades históricas Europeias, como Barcelona, Berlim e Veneza que se
encontram os mais organizados protestos e ações anti-gentrificação e anti turismo (Minoia, 2017). Os
grandes temas debatidos são o acesso à habitação, a preservação do espaço público e a proteção do
património histórico.
Num contexto de crescente desenvolvimento do turismo apoiado por políticas municipais, em
Barcelona, a ABTS (Assembleia de Barris per un Turisme Sostenible), ganha legitimidade no uso de
atos de resistência que mostram o papel do turismo como um forte impulsionador no processo de
desalojamento e gentrificação (Cocola-Gant and Pardo, 2004). A ABTS, que se autodefine como um
grupo de bairros que trabalham coletivamente contra o turismo, tem como principal estratégia provar
que o atual modelo de crescimento do turismo é insustentável. Além de fóruns, debates e palestras,
que mostraram que a organização pode ser uma ferramenta de reflexão, colaboração e propostas,
também realizaram ações, marchas e mobilizações com o fim de sensibilizar e mostrar os efeitos e a
realidade vivida na cidade com o aumento da atividade turística. Cocola-Gant & Pardo (2004) concluem
que em dois anos de atividade, a ABTS conseguiu a mudar algumas questões: passou de uma opinião
pública que antes se conformava com as políticas estabelecidas por pequenas elites, para uma
situação em que mais de metade da população quer limitar o turismo.
Com base nos casos analisados, concluímos que os impactes sofridos pela população, podem ser
atenuados e minimizados através da sua participação cívica (seja em debates, movimentos de
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resistência, manifestações), sobretudo a partir do momento em que se chama a atenção da
comunicação social e consequentemente, se cria pressão sobre os agentes de governância.
2.7. O papel da administração pública e governância na gestão do turismo
A capacidade das cidades de sustentar e governar o processo de transformação causado pela
globalização é crucial (Go, Lee and Russo, 2005). Governância refere-se ao papel do estado na
sociedade, ou seja, nos termos das políticas públicas, governância, refere-se à relação entre
intervenção/ autoridade pública e a autonomia social ou autorregulação (Hall, 2011).
A globalização fez com que o poder fosse passando gradualmente das instituições públicas para as
privadas (Go, Lee and Russo, 2005). Nos países desenvolvidos, a história das políticas internacionais
com foco no turismo, dividem-se em 4 fases distintas: até 1970, o governo tinha apenas um grande
envolvimento no marketing turístico; entre 1970 e 1985, além de usar o turismo como uma ferramenta
de desenvolvimento, o governo também fornecia a infraestrutura básica para que a atividade se
desenvolvesse; a partir de 1985, apesar de haver um aumento de preocupação nos problemas
ambientais, o turismo continuou a ser visto como um potenciador de desenvolvimento, contudo, houve
uma redução no envolvimento do governo como fornecedor da infraestrutura turística, e dada maior
ênfase às parcerias público-privadas e autorregulação; desde o final dos anos 90, acrescenta-se a esta
última fase, uma maior regulação e acordos a nível internacional no que diz respeito a questões
ambientais, comércio de bens e serviços, investimentos e movimentos de pessoas (Hall, 2005).
Em 2016, é criado pela Comissão Europeia, um Sistema de Indicadores de Turismo (ETIS - European
Tourism Indicator System), que acrescenta, às dimensões do turismo (sociocultural, ambiental e
económica), a gestão do mesmo, com ênfase na questão da governância e políticas adotadas.
O turismo é visto quase universalmente pelos governos como algo positivo, o que leva a que o objetivo
das políticas adotadas sejam expandir a indústria turística (Hall 2011). Smith (1987, 1996) também se
refere ao processo de gentrificação como uma estratégia política de regeneração urbana e de
crescimento económico. Mendes (2014) interpreta esta última visão como um convite a repensar as
estruturas em que assentam os novos padrões de desenvolvimento urbano, mencionando uma
“presente crise capitalista”.
No entanto, demasiada proteção legislada contra o desenvolvimento do turismo pode restringir
crescimento e modernização essenciais, direcionando o crescimento para zonas periféricas (Nasser
2003a). Dado que o turismo pode produzir desenvolvimento económico aos níveis local, regional e
nacional, criando emprego e gerando receita estrangeira, o autor sugere que deve existir uma gestão
cuidada de mecanismos que assegurem a distribuição e igual acesso a recursos sociais e económicos
à população local.
De forma a contribuir para o desenvolvimento dos estudos sobre governância em relação ao turismo,
Hall (2011) apresenta um esquema de tipologias de formas de governância adotadas (Tabela 2.2). O
autor realça que nos últimos 20 anos as políticas e planeamento do turismo têm-se vindo a focar
estreitamente em vários elementos da governância em rede (network), e, sobretudo nos países
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ocidentais, tende-se a abolir a intervenção a nível central no planeamento e desenvolvimento,
passando estas funções a ser executadas a nível local e regional.
Tabela 2.2 - Estrutura de tipologias de governância. Adaptado de (Hall, 2011)

Atores
Atores públicos
Hierárquico

Atores privados

HIERARQUIAS

MERCADOS

Estado-nação e instituições

Marketização e privatização dos

supranacionais

instrumentos do estado

Modos
de
direção

REDES
Não
Hierárquico

Parceria público-privada

COMUNIDADES
Comunidades de parceria públicoprivada

Gaffney (2016) refere estratégias neoliberais de desenvolvimento adotadas, entre as quais, a captura
de grandes eventos culturais e desportivos, como forma de consolidar e potencializar alterações
urbanas. O autor conclui que, na fase pré Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, o estado criou as
condições para que o processo de gentrificação se desenvolvesse, atraindo empresas privadas,
subsidiando condomínios para a classe média, e simultaneamente, exercendo pressão sobre as
favelas para que fossem desocupadas.
As políticas e planos turísticos carecem de recursos humanos adequados à atividade e à necessidade
do envolvimento dos locais nesta atividade. Segundo Liu & Wall (2006), os planeamentos devem dar
maior notoriedade ao desenvolvimento de recursos humanos para o turismo, com mais sensibilidade
e adequada adaptação aos contextos sociais e culturais locais. Uma maior atenção às necessidades
e capacidades do local, deve ser ponderada nos planos turísticos, e que caso estas sejam ignoradas,
a vida dos locais vai continuar a mudar, mas os benefícios poderão ser obtidos por pessoas de fora e
direcionados para outros lugares.
Devido a alterações nas ideologias e políticas no mundo ocidental, as funções de planeamento e
desenvolvimento do turismo foram tendencialmente abolidas no poder central e passaram a ser cada
vez mais tomadas ao nível do poder local (Hall, Prayag and Amore, 2017). De acordo com a estrutura
definida pelo poder central, o governo local é responsável pelo fornecimento e manutenção da
infraestrutura de transportes e instalações públicas, planeamento local estratégico, promoção e
marketing local, zoneamento e regulação do uso do território, patrocinador e encorajador do
desenvolvimento do turismo local (Dredge, 2001).
Referindo a importância do papel do governo local na proteção dos interesses locais face ao interesse
corporativo e consumo turista, Minoia (2017) descreve a falta de governância no desenvolvimento da
cidade de Veneza. A autora aponta a falta de apoio das últimas administrações em relação aos direitos
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à habitação no centro histórico, que acabaram por priorizar a cidade como uma fonte de recursos
económicos em vez do complexo ambiente habitado.
Neste sentido, e tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável do turismo, Ruhanen (2013)
destaca o papel da administração local, que dado o seu posicionamento de proximidade com a
população e o local apresenta uma maior facilidade na articulação da atividade turística com os
objetivos de natureza territorial do município.
Em suma, existem várias barreiras para uma efetiva gestão do turismo pelo poder local, e estas incluem
a falta de: envolvimento da comunidade; recursos; pesquisa, informação e partilha de conhecimento;
compromisso na implantação; coordenação e comunicação das partes interessadas; e perícia técnica
(Dredge 2001).
2.8. Conclusão
A revisão da literatura realizada teve uma importância fundamental para focalizar e centralizar nos
aspetos que se consideraram mais importantes para realizar o estudo das dinâmicas resultantes do
crescimento do turismo em centros históricos no caso de estudo selecionado.
Assim, foi possível concluir que o crescimento do turismo urbano e a reabilitação urbana que lhe é
associada, podem ser encorajados por um conjunto de estratégias políticas. As melhorias a nível
urbano e o crescimento económico são os principais motivadores destas políticas. Surgem, no entanto,
um conjunto de impactes negativos que têm gerado uma crescente preocupação.
As dinâmicas provenientes da intensificação do setor turístico nos centros históricos, como o processo
de gentrificação, têm conduzido ao descontentamento dos residentes. É neste sentido, que a perceção
dos residentes relativamente aos impactes causados tem sido cada vez alvo de mais estudos, e
analisados segundo as dinâmicas ambiental, económica e social. Nesta análise, é de notar a carência
de indicadores pertencentes a uma dimensão urbanística, que reflita adequadamente os impactes
causados no meio urbano, tema que será abordado nesta dissertação.
Além de os impactes se refletirem sob a forma de gentrificação, causados pela proliferação de
alojamento local e conduzindo à dificuldade de acesso à habitação, estes podem ainda ter implicações
negativas ao nível da perda de identidade de um lugar através do processo de turistificação. Esta
dissertação tem como objetivo, além desta análise sobre os impactes, conhecer ainda o processo de
gestão desses impactes e os seus intervenientes (população, associações e administração pública).
Com este intuito, seguidamente, apresenta-se a metodologia que será utilizada de forma a cumprir os
objetivos estabelecidos.
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo do trabalho apresenta-se a metodologia utilizada para alcançar o cumprimento dos
vários objetivos específicos propostos no primeiro capítulo, e a partir destes analisar a questão
fundamental proposta, ou seja, as mudanças sócio-urbanísticas em centros históricos, tendo como
caso de estudo o bairro da Mouraria, em Lisboa. Para este efeito colocam-se as seguintes três
questões metodológicas (Quivy and Campenhoudt, 1992):
•

O quê? – Identificação das variáveis a analisar.

•

Onde? – Apresentação do caso de estudo.

•

Como? – Métodos de recolha e tratamento da informação.
3.1. O quê? Variáveis a analisar

Seguidamente apresentam-se as variáveis que vão ser objeto de estudo, tal como o seu objetivo neste
trabalho e as fontes de informação que serão utilizadas.
Tabela 3.1 - Variáveis a analisar

Variáveis a analisar Objetivo
Dinâmica
Demográfica

Evolução da população Conhecer a evolução da população
(desde 1960)

para entender o desenvolvimento
da área de estudo ao longo dos
últimos anos

Fonte de informação
Instituto Nacional de
Estatística (INE),
recenseamentos eleitorais,
Câmara Municipal de
Lisboa (CML) e
observação direta

Nacionalidade/país de

Conhecer e situar no tempo os

origem (1991,2011)

fluxos étnicos e sociais da

Instituto Nacional de
Estatística (INE)

ocupação do bairro histórico
Estratos etários

Compreender se estamos perante

Instituto Nacional de

uma realidade de população mais

Estatística (INE)

envelhecida ou mais jovem
Educação

Conhecer o nível de escolaridade
da população

Dinâmica

Ocupação dos fogos

Conhecer a quantidade de fogos
ocupados/vagos e o tipo de

Urbanística

Instituto Nacional de
Estatística (INE)
Instituto Nacional de
Estatística (INE)

ocupação.
Evolução do estado de

Entender o nível de degradação do

conservação do

edificado ao longo do tempo.

Instituto Nacional de
Estatística (INE)

edificado

21

Variáveis a analisar Objetivo
Dinâmica
Urbanística

Reabilitação do

Conhecer a dinâmica de

edificado (alvarás e

reabilitação do edificado do bairro.

licenças de ocupação

Fonte de informação
Câmara Municipal de
Lisboa (CML), Instituto
Nacional de Estatística

da via pública)

(INE)

Reabilitação do espaço Analisar a dinâmica de
público

intervenções no espaço público.

Turismo (oferta de

Conhecer a dinâmica da oferta de

alojamento, atividades

atividades e alojamento turístico na

e comércio)

área de estudo.

CM Câmara Municipal de
Lisboa (CML)
Registo Nacional de
Turismo, Registo Nacional
de Alojamento Local,
observação direta

Evolução e

Conhecer como é que o preço do

comparação do preço

mercado imobiliário da área de

do mercado imobiliário

estudo tem evoluído ao longo do

Sistema de Informação
Residencial (SIR)

tempo.
Políticas públicas com

Conhecer as políticas nacionais

das entidades

impactes no

dos últimos anos que tiveram

governantes e

crescimento do turismo

influência no crescimento do

e da reabilitação

turismo e reabilitação urbana.

Intervenção

associações

Legislação (DR)

urbana
Intervenções locais

Analisar a intervenções e leis

Legislação, documentos

(municipal e junta de

municipais aplicadas na área de

da Câmara Municipal de

freguesia)

estudo com impacte ao nível da

Lisboa (CML) e da Junta

atividade turística e das alterações

de Freguesia de Santa

sócio urbanísticas na área de

Maria Maior (JFSMM),

estudo.

entrevistas a moradores

Intervenções e

Analisar a posição dos grupos e

Análise documental da

iniciativas de grupos

associações locais em questões

CML, da Associação

locais

relacionadas com o turismo, tal

Renovar a Mouraria

como a sua influência na atividade

(ARM), entrevistas a

turística

moradores e associações
locais
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Variáveis a analisar Objetivo
Perceção da

Analisar a opinião dos residentes

população

comunidade local

em relação ao turismo no bairro e

sobre o

relativamente aos

focar nas principais problemáticas

impactes do turismo e

a melhorar

Perceção da

crescimento
turístico pelos
residentes e
comerciantes

Fonte
Inquérito

ao bairro
Nível de interação

Analisar o tipo de relação entre

entre turistas e

visitante/visitado, reciprocidade de

população residente

experiências, criação de novos
postos de trabalho…

Satisfação da

Entender a recetividade e nível de

população com o

satisfação por parte dos habitantes

crescimento da

relativamente à atividade turística

atividade turística

Entrevista ao Mediador
Comunitário da Mouraria
(MCM) e inquérito à
população
Entrevista ao Mediador
Comunitário da Mouraria
(MCM) e inquérito à
população

Perceção da

Entender a perceção e avaliação

população sobre a

da população relativamente à

intervenção das

intervenção das entidades mais

entidades mais

próximas

próximas

Entrevista ao Mediador
Comunitário da Mouraria
(MCM) e inquérito à
população e observação
direta

3.2. Onde? Apresentação do caso de estudo
3.2.1. Delimitação da área de estudo
O fenómeno de intensificação turística em Lisboa, teve o seu foco inicial nos bairros da Baixa, Alfama,
Chiado e Belém e vários estudos já foram realizados sobre as alterações que têm vindo a acontecer
nestas zonas. Torna-se pertinente dar continuidade a estes estudos, focando-se nas áreas
envolventes, que nos últimos anos sofreram cada vez mais mudanças com o aumento da atividade
turística e o seu alastramento pela cidade.
O bairro da Mouraria adquire um papel secundário ao nível da atividade turística no centro histórico:
apesar de não possuir nenhuma das principais atratividades da cidade, nem pontos marcantes para
os visitantes, assume uma importância através do seu conjunto urbano e edificado que lhe conferem
um estatuto de bairro típico e histórico lisboeta. É neste contexto, e dada a sua proximidade com as
maiores zonas de fluxo turístico (Alfama, Castelo e Baixa), que a Mouraria acaba por fazer o papel de
zona turística de passagem e bairro “dormitório” para os visitantes.
Inicialmente, tomou-se como base para a delimitação da área de estudo a planta do PU do Núcleo
Histórico da Mouraria (1996). A esta área decidiu-se acrescentar as praças do Martim Moniz e
Intendente, pela sua relação com a Mouraria, o seu uso turístico, e pela importância como área de
transição. Após alguma dificuldade na obtenção de dados estatísticos que possibilitassem uma análise
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uniforme, reduziu-se a área de estudo ao conjunto das antigas juntas de freguesia do Socorro e de S.
Cristóvão e S. Lourenço, a mesma estratégia adotada no diagnóstico social da freguesia de Santa
Maria Maior em 2015. Esta área situa-se na atual freguesia de Santa Maria Maior, que anteriormente
a 2015, se dividia em várias freguesias (Figura 3.1 e Figura 3.2).

Figura 3.2 - Antigas Freguesias de Lisboa
(Adaptado CML e Google Maps)

Figura 3.1 - - Reagrupamento de freguesias (lei
nº85/2015) (Adaptado CML e Google Maps).

3.2.2. Mouraria, o bairro histórico Lisboeta
Situado no lado norte da colina do castelo, e datado praticamente da mesma época da criação da
cidade de Lisboa, o bairro da Mouraria deve o seu nome aos mouros que habitaram a colina no exterior
das muralhas após a sua conquista por D. Afonso Henriques em 1143. A sua história começa quando
a população de Olissipo (denominação romana de Lisboa) ultrapassa o limite das muralhas do castelo
e cria os primeiros arrabaldes neste território.
No ano de 714, Olissipo foi ocupada pelo povo Árabe, passando a designar-se Al-Uxbuna ou Lixbuna,
dando origem à cidade islâmica medieval. No início da ocupação Muçulmana, a cidade ocupava o topo
da colina e a encosta sul, mas com um aumento da atividade portuária que lhe deu um estatuto de
porto importante, a cidade desenvolveu-se rapidamente ao longo do rio e a baixa tornou-se um
importante centro comercial de Lixbuna. É durante esta altura, que na área da atual Mouraria,
começaram a aparecer campos de cultivo e herdades.
A reconquista cristã ocorreu em 1147. Neste processo de alteração de domínio houve alguma
tolerância em relação ao povo muçulmano, que antes dominavam a cidade. Como não havia mão-de24

obra nem população fixa suficiente para manter o bom funcionamento de Lisboa, foi-lhes permitido
permanecer e acordou-se também uma tolerância religiosa e étnica. Foi desta forma que a população
“moura” ocupou os terrenos além muralhas, nos locais menos atrativos relativamente a clima,
topografia e função. As comunas mouras surgiam desta forma em vários pontos do sul país, sendo a
de Lisboa das poucas que não adquiriu uma malha regular.
Ao nível de desenho urbano, na Lisboa muçulmana, o beco apresenta-se como o elemento base da
forma da cidade. A cultura árabe priorizava o espaço privado em detrimento do espaço público, dando
assim origem a ruas e becos estreitos, que surgiam como sobra do edificado construído, em que
frequentemente, o primeiro piso se estendia sob a via pública, podendo até a ligar-se com o edifício da
frente (azzika e sabat respetivamente).
O arrabalde Lisboeta seguiu os métodos urbanísticos árabes, com ruas e becos estreitos, pequenas
casas sobrepostas e irregularmente alinhadas, criando reentrâncias no espaço público. Mesmos com
o aparecimento das primeiras políticas urbanas Manuelinas, de ruas mais amplas e espaços mais
abertos, a Mouraria manteve-se isolada e aquém das novas reformas. Instalado na colina norte do
castelo, a organização do bairro partiu de dois polos funcionais, com mesquitas e outros equipamentos
úteis à rotina diária da população. Na parte mais baixa junto à porta de entrada do arrabalde (no
cruzamento das atuais Rua do Capelão com a Rua da Mouraria), situava-se a zona comercial e
industrial, juntamente com a mesquita pequena. Numa zona de cota superior e mais longe da porta de
entrada da cidade de Lisboa situava-se a grande mesquita, formando assim o polo religioso. O bairro
em si não era um espaço público e circulável, sendo que a população passava grande parte do tempo
fora do arrabalde e nas suas proximidades.
Na segunda metade do sec. XIII dá-se um notório aumento populacional, que fez com que o bairro se
expandisse para nordeste, para lá da atual Calçada de Santo André, criando-se novos becos que
deram origem, ao que são hoje a Rua dos Lagares e a Rua das Olarias.
Já no final do séc. XV, em 1496, D. Manuel I erradicou os judeus e os muçulmanos do território
português. Os que ficaram foram convertidos em cristãos novos e tentou-se eliminar os vestígios do
Islão. No séc. XVI surgiram as primeiras leis urbanísticas com o objetivo de standartizar Lisboa,
assume-se uma visão racionalista da cidade. Os balcões e balcoadas, típicos da arquitetura
muçulmana, deviam ser eliminados, de forma a criar fachadas retas. Muito se alterou nesta época,
mas apesar de todos os esforços, na Mouraria estas alterações não foram tão evidentes, e muito da
sua arquitetura sobreviveu até aos dias de hoje. A zona da baixa afirmou-se, entretanto, como centro
comercial burguês, aumentando a procura, o preço das rendas e expulsando assim as classes mais
baixas para zonas menos centrais, insalubres e com pior qualidade construtiva: Alfama e Mouraria. É
com este aumento populacional que os problemas de limpeza, salubridade e sobrepovoamento na
Mouraria assumem dimensões mais extremas.
No séc. XVIII, assume-se uma estratégia urbanística polarizadora e é implementada a primeira rede
de esgotos da cidade. Em meados do século, dá-se um dos acontecimentos mais marcantes para a
história da cidade: o terramoto de 1755. As zonas mais atingidas pela destruição foram as zonas
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ribeirinhas e de baixa altitude, desde o Terreiro do Paço até ao Rossio, de Alfama até a São Vicente.
A mouraria ficou devastada, mas não destruída, tanto que ainda hoje podemos observar grande parte
da sua arquitetura e do seu urbanismo pré-terramoto. Durante os trabalhos de reconstrução, apenas
alguns dos grandes edifícios foram reabilitados. Começa, nesta fase, uma segregação entre duas
Lisboas, a que renasce das cinzas com o novo plano de reabilitação da baixa pombalina e, a outra,
que cai no esquecimento, enfatizando ainda mais a degradação. A partir deste momento, com um
aumento de fluxo migratório para os bairros populares, o número de habitantes da mouraria aumenta
exponencialmente, diminuindo a qualidade de vida. Os edifícios ganham mais pisos e ocupam-se os
poucos logradouros e espaços verdes com mais fogos de dimensões reduzidas. As famílias mais
abastadas mudam-se para a atual Costa do Castelo, construindo lá os seus palácios e casas de
grandes dimensões.

Figura 3.3 - Espaços públicos da Mouraria de Lisboa no séc. XV (Oliveira and Viana, 1998)

É nesta época, marcada pela vitalidade da cidade, que a vida boémia associada ao vinho e às
guitarradas começa a reconstruir outra imagem negativa do bairro. A prostituição, atividade recorrente
ali desde os tempos dos romanos, junta-se às conotações de má vida, vadiagem e fadistagem para
mais tarde vir a ganhar o nome de Maria Severa Onofriana. Esta fadista e prostituta do sec. XIX, criou
uma imagem mítica da vida boémia que pôs o bairro no mapa da cidade. Mais tarde, uma espécie de
aristocratização do fado, levou a que classes mais abastadas começassem a frequentá-lo.
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Seguidamente, em meados do séc. XIX, num momento em que se estudava os planos de Haussmann
em Paris, decidiu-se fazer o prolongamento da Rua Nova da Palma e a abertura da Avenida dos Anjos
de forma a conectar a cidade, e desta forma também garantir uma melhor higienização do bairro. Mais
tarde, durante o Estado Novo, nomeadamente na década de 40, com o objetivo de melhorar o território
e diminuir a segregação social ali existente, nasce o Largo do Martim Moniz, através de uma
intervenção de demolição que apagou completamente a parte baixa da Mouraria.
No entanto, estas últimas alterações continuaram a não ser bem-sucedidas, a Mouraria continuou com
os problemas sociais e de estigmatização, e só nas décadas de 80 e 90 é que se voltou a rever a
situação deste bairro. Foi neste momento que emergiram o Centro Comercial da Mouraria (1989) e o
Centro Comercial do Martim Moniz, sendo estes dois equipamentos complementados em 1997 pela
Praça do Martim Moniz.
Estas alterações tiveram um forte impacte na dinâmica do bairro, visto que dinamizaram o comércio
grossista. Estas alterações, aliadas, a vagas de migrações que começaram na década de 70 e
continuaram até à atualidade (africanos, indianos, chineses, brasileiros entre outros), contribuíram
fortemente para a distinguir, entre tantas semelhanças, a Mouraria dos restantes bairros históricos, tal
como descreve Menezes (2013):
“Um mundo em que o fado, as severas e os marialvas, as tascas, as peixeiras, os operários, os
migrantes, os desempregados e os reformados coexistem com as lojas e mercearias chinesas, os
cabeleireiros luso-africanos, os bazares indianos, a Associação Comercial China Town, os
toxicodependentes, os sem-abrigo, etc.”

Como veremos mais à frente, surgem no sec. XXI novas políticas de reabilitação urbana, que
impulsionadas pelo investimento privado e pelo aumento da atividade turística tiveram um forte impacte
na melhoria da imagem e vida da Mouraria.
3.3. Como? Recolha e tratamento da informação
A análise será sustentada por pesquisa documental, análise quantitativa de dados; e através de visitas
que campo, que incluem: entrevistas a entidades locais, inquéritos à população e observação direta
do local de estudo (Tabela 3.1).
3.3.1. Mudanças sócio-urbanísticas na Mouraria
Esta análise será realizada em duas partes: a dinâmica sócio-demográfica e a dinâmica urbanística.
A primeira parte pretende analisar os aspetos caracterizadores da população residente no bairro e das
suas dinâmicas demográficas. Esta análise é sobretudo quantitativa, e realizada com base nos Censos
e na informação disponibilizada pelo INE. Dado a discrepância temporal entre os últimos Censos
realizados e a atualidade, utilizam-se os valores do recenseamento eleitoral para fazer uma estimativa
mais realista da população atual. É ainda adicionado o contributo do Mediador Comunitário da Mouraria
(MCM), através de um levantamento da população realizado pelo próprio.
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Nas alterações urbanísticas serão analisados os aspetos relacionados com o conceito urbano da área
de estudo: desde o edificado, o espaço público, reabilitação ao uso turístico e dinâmicas do mercado
imobiliário. A análise quantitativa de dados é feita com dados estatísticos do INE, site lxi2 e SIR. A
análise sustentada por pesquisa documental é baseada em documentos disponibilizados pela CML e
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, planos de ordenamento do território e relatórios de
consultoras de forma a compreender as recentes alterações na área de estudo. Para compreender a
dimensão da dinâmica turística na área de estudo recorre-se a fontes como o Turismo de Portugal,
Registo Nacional de Turismo, Registo Nacional de Alojamento Local e plataformas online de
alojamento.
As visitas de campo adquirem uma enorme importância neste trabalho, pois conseguem refletir e captar
as transformações mais atuais da área escolhida.
Em certos momentos torna-se pertinente comparar a área de estudo, com a envolvente zona histórica,
de forma a poder ser compreendido em que dimensões estas se distinguem e se assemelham. Na
recolha de informação no INE, agrupou-se o resultado por bairros, de forma a facilitar a leitura, quando
assim se justifica, sendo que se considerou o agrupamento da seguinte forma: Mouraria (Socorro e
S.Cristóvão e S.Lourenço), Alfama (Sé, S.Miguel e Santo Estevão) e Baixa (Madalena, S.Nicolau e
Santa Justa). Verificou-se também pertinente usar comparações a diferentes escalas com a JFSMM,
com o concelho de Lisboa e a sua área metropolitana para contextualizar o problema à escala urbana
e regional.
3.3.2. Intervenção da administração pública e comunidades locais
Para a análise da intervenção da administração pública neste panorama de mudança é consultada
legislação disponibilizada no Diário da República, no site CML e JFSMM, de forma a compreender as
medidas aplicadas pelos órgãos executivos. As visitas de campo também se tornam importantes, visto
que vários eventos, relativamente às mudanças atuais, decorrem na área de estudo. Debates,
conferências, reuniões são acompanhados presencialmente sempre que possível. São efetuadas
visitas à Associação Renovar a Mouraria e ao Grupo Desportivo da Mouraria de forma a compreender
as dinâmicas das coletividades.
3.3.3. Perceções sobre o turismo
Esta parte da pesquisa baseia-se sobretudo nos inquéritos realizados à população local (residentes e
comerciantes) e numa entrevista ao Mediador Comunitário da Mouraria.
Inquéritos à população
Os questionários realizados tiveram como público alvo a população local: residentes e comerciantes.
Objetivos gerais do questionário:
- Conhecer a perceção da população local em relação à atividade turística
- Conhecer a perceção da população local em relação ao bairro
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- Conhecer a perceção da população em relação à intervenção de associações de proximidade e do
poder local
Os resultados estão estruturados em quatro grupos de questões: 1) análise geral da população
inquirida, 2) perceção dos impactes do turismo, 3) perceção sobre o bairro e 4) perceção sobre a
presença de entidades junto da população.
Os primeiros dois conjuntos de questões do inquérito visam caracterizar a população inquirida quanto
a um conjunto de atributos (idade, género, nacionalidade, residente/comerciante, tempo de
residência/negócio, proprietário/arrendatário, contacto com o turismo) que poderiam ter alguma
influência na análise efetuada.
Seguidamente, no terceiro conjunto, pretende-se analisar a perceção sobre os impactes do
crescimento do turismo no bairro. Utiliza-se uma pergunta de resposta aberta sobre a opinião geral
sobre o turismo (positivo, negativo ou indiferente) e duas perguntas de resposta aberta sobre os
impactes positivos e negativos (pede a indicação de 3 impactes cada uma).
No quarto conjunto de questões, é feita uma análise das perceções dos residentes sobre os aspetos
(positivos e negativos) do bairro, com a mesma metodologia do anterior (resposta aberta, 3 aspetos
positivos e 3 negativos).
A última questão do inquérito pretende fazer a análise da perceção da população face à presença de
entidades (governativas e associações).
Tabela 3.2 – Síntese do Inquérito realizado e respetivo enquadramento na dissertação.

Tema

Variável

Objetivo

Género

Variáveis demográficas

Questionário a residentes
1)

Informação Pessoal:

Idade
Nacionalidade
2)

Análise Residencial:

Tempo de residência

Variáveis geográficas

Regime de propriedade
Se pensa procurar casa noutro
local e por que motivo
3)

Impactes do turismo no seu diaa-dia

Se contacta diretamente com o
setor turístico e de que forma
Visão global sobre o turismo
Impactes positivos

Nível de interação entre população local e
visitantes. Perceção da população local
sobre os aspetos positivos do turismo.
Perceção da população local sobre os
aspetos negativos e positivos do turismo.

Impactes negativos
4)

Opiniões sobre a Mouraria

Aspetos positivos
Aspetos negativos
Classificar a presença de
entidades (JFSMM, ARM,
GDM) junto da população

Perceção da população local sobre os
aspetos positivos e negativos do bairro.
Perceção da população sobre a intervenção
de associações de proximidade e do poder
local
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Tema

Variável

Objetivo

Género

Variáveis demográficas

Questionário a comerciantes
1)

Informação Pessoal:

Idade
Nacionalidade
Freguesia de residência
2)

Análise da atividade comercial:

Tempo de atividade comercial

Variáveis geográficas

Tipo de atividade
Regime de propriedade
3)

Impactes do turismo no seu diaa-dia

Percentagem de clientes
turistas
Visão global sobre o turismo
Impactes positivos

Nível de interação entre população local e
visitantes. Perceção da população local
sobre os aspetos positivos do turismo.
Perceção da população local sobre os
aspetos negativos e positivos do turismo.

Impactes negativos
4)

Opiniões sobre a Mouraria

Aspetos positivos
Aspetos negativos
Classificar a presença de
entidades (JFSMM, ARM,
GDM) junto da população

Perceção da população local sobre os
aspetos positivos e negativos do bairro.
Perceção da população sobre a intervenção
de associações de proximidade e do poder
local

Todo o inquérito é tratado com recurso a uma folha de cálculo. As questões de resposta fechada, que
visam uma análise mais quantitativa, são analisadas diretamente através de tabelas e gráficos, e
relacionadas entre si sempre que se mostrar pertinente. As questões de resposta aberta, pretendem
realizar uma análise qualitativa sobre as perceções, como sugerido por Lundberg (2017), e serão
agrupadas segundo dimensões de impactes do turismo: ambiental, económica, social e urbanística.
Além das três principais dimensões verificadas durante a revisão bibliográfica, houve a necessidade
de adicionar ao estudo a dimensão urbanística. Dado que a análise a realizar será sobre centros
históricos de cidades, nesta dimensão serão incluídos indicadores que visem uma cidade funcional,
tais como acessibilidade, mobilidade, espaço urbano e edificado. Além de apresentadas segundo a
dimensão dos indicadores, serão agrupadas por subtemas e analisadas segundo a frequência com
que são mencionados.
Entrevista Mediador Comunitário
A entrevista ao Mediador Comunitário da Mouraria (MCM) enquadra-se transversalmente em todas as
variáveis estudadas. A existência deste agente é algo diferenciador dos restantes bairros históricos. A
sua função implica ter uma visão mais abrangente e com contacto com os principais grupos
intervenientes e afetados pelo crescimento do turismo: turistas, residentes, associações e governantes
(Associação Renovar a Mouraria (ARM) e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (JFSMM)). Neste
contexto, o mediador tornou-se uma pessoa chave no estudo.
A entrevista ao MCM visou os seguintes objetivos gerais:
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- Compreender o papel de mediador comunitário.
- Conceber um panorama geral do turismo no bairro: quando começou o crescimento do setor,
atividades no bairro e impactes.
- Qual a posição e perspetivas do mediador em relação ao setor turístico.
Tabela 3.3 - Tabela síntese das questões colocadas e respetivo enquadramento na dissertação.

Questões
1- Como funciona o seu cargo e a sua função (se só trabalha
na Mouraria, há quanto tempo)

Objetivo
Conhecer o papel de mediador comunitário, a
sua relação com a associação, a junta de
freguesia e a população

2- Que tipo de apoio é dado às famílias de Junta de
Freguesia?
3- Sentiu mudanças no bairro devido ao crescimento do
turismo? Em quê? Desde quando?
4- Qual o feedback da população relativamente ao turismo?

Perceber a intervenção da JFSSM junto da
população local
Perceção do mediador sobre as alterações
sofridas no bairro
Conhecer a opinião transmitida pela população
ao mediador em relação à atividade turística

5- Como precederam relativamente aos moradores que iam

Compreender os intervenientes e o processo

ser despejados na Rua dos Lagares? (o que foi feito e quem

de acordo de um mediático caso de despejo no

interveio para chegar a acordo)
6- Há estimativas de quantas famílias já foram despejadas?

bairro
Avaliar a dimensão de impactes do turismo
relacionados com o acesso à habitação

7- Existe alguma base de dados com o registo dos
moradores?

Estudar possibilidade de recolher dados
demográficos atualizados

8- E relativamente ao alojamento local? Possuem acesso

Compreender se há algum tipo de

aos dados sobre a atividade, quantitativamente por

monitorização nas entidades locais sobre

exemplo?
9- Sabe qual a percentagem da população residente que vive
no bairro com contratos de arrendamento?

turismo e possível obtenção de dados
Compreender a dinâmica habitacional do bairro
face ao risco de desalojamento associado ao
processo de gentrificação

10- Há alguma área específica do bairro que recorra mais ou

Compreender a dinâmica social do bairro

menos ao apoio da Junta de Freguesia?
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3.4. Dificuldades e Limitações
Delimitar o bairro histórico da Mouraria mostrou-se uma tarefa complicada. Primeiro, porque não há
um limite “oficial”, há várias delimitações usadas em Planos de urbanização e em estudos, e todos
variam. Em segundo, porque tornou-se pertinente incluir alguns “lugares fronteira” que ganham
relevância neste estudo. Inicialmente tomou-se como base a planta do PU do Núcleo Histórico da
Mouraria (1996). A esta área decidiu-se acrescentar as praças do Martim Moniz e Intendente, pela sua
relação com a Mouraria, o seu uso turístico, e pela importância como área de transição. Após alguma
dificuldade na obtenção de dados estatísticos que possibilitassem uma análise uniforme, reduziu-se a
área de estudo ao conjunto das antigas juntas de freguesia do Socorro e de S. Cristóvão e S. Lourenço.
Contudo, a grande dificuldade deste trabalho foi a obtenção e análise das variáveis para entender o
fenómeno de gentrificação turística que estava em curso na área de estudo. Os dados dos últimos
censos (2011) mostraram ser insuficientes para entender o desenvolvimento turístico na Mouraria, pois
apenas nos mostraram a situação inicial do bairro no início do fenómeno que cresceu
exponencialmente a partir de 2015, como veremos mais à frente. Outra grande limitação, deve-se ao
facto de ter ocorrido o agrupamento de freguesias, momento a partir do qual, apenas existem dados
de Santa Maria Maior no seu todo. Por todos estes motivos, este trabalho baseou-se em grande parte
na análise de campo e contacto com a população residente e comerciantes para perceber o
desenvolvimento e os impactes do aumento do turismo no centro histórico.
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4. MUDANÇAS SÓCIO-URBANÍSTICAS NA MOURARIA
Este subcapítulo visa verificar as alterações sociais e urbanas de que a área de estudo foi alvo como
consequência do crescimento do turismo.
4.1. Dinâmica sociodemográfica
4.1.1. Evolução da população
O fenómeno de crescente abandono do centro da cidade ocorre ao mesmo tempo em que a mesma
se expande para a periferia (Figura 4.1), sendo notável, o decréscimo populacional desde a década de
60 no centro histórico (Figura 4.2). Apenas se torna visível um estagnamento dessa perda populacional
entre os anos 70 e 80 devido ao fluxo migratório causado pela perda das antigas colónias. A situação
só se inverte a partir do ano 2000, sobretudo na Mouraria, causada pelo aumento de imigrantes no
bairro.
É seguido de Alfama, o bairro mais populoso do centro histórico, 34,0% e 30,5% respetivamente.
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Figura 4.1 Evolução da população de Lisboa e da AML entre 1960 e 2011 (INE,2011)
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Figura 4.2 Evolução da população nos bairros da Mouraria, Alfama e Baixa entre 1960 e 2011 (INE,2011)

Para ter uma melhor ideia quantitativa da população no bairro atualmente, utilizaram-se os dados dos
recenseamentos eleitorais (entre 2009 e 2017) para fazer uma estimativa (Figura 4.1). A população
estimada para 2017 é de 3189 habitantes, o que representa um decréscimo de 27% no espaço de 8
anos.
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Figura 4.3 - Evolução da população, com base nos recenseamentos eleitorais, entre 2009 e 2017.

4.1.2. Nacionalidade
A Mouraria distingue-se pela percentagem de população estrangeira que reside dentro dos seus
limites, sendo este valor superior ao da Grande Lisboa e da sua área metropolitana, apenas
acompanhado pela Baixa (Figura 4.4). A nacionalidades asiáticas são predominantes, seguidas pelas
africanas, podendo assim assumir-se este como um bairro multicultural, cujas vivências e costumes
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internacionais se cruzam pelas suas ruas estreitas. A Baixa também apresenta valores elevados de
população residente estrangeira, no entanto, comparativamente à Mouraria, apresenta mais europeus
e americanos e por sua vez menos africanos e asiáticos (Figura 4.5 e Figura 4.6), isto remete-nos
imediatamente para ambientes e vivências distintas entre os dois bairros.
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88.6%
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Figura 4.4 Percentagem de população portuguesa e estrangeira (INE,2011)
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Figura 4.5 - Continente de proveniência da população
estrangeira na Mouraria. (INE, 2011)
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Figura 4.6 - Continente de proveniência da população
estrangeira na Baixa. (INE, 2011)

É importante, ainda, mencionar o facto de ser visível a discrepância de população estrangeira entre as
antigas freguesias da Mouraria, sendo que na freguesia do Socorro a percentagem de população
estrangeira é significativamente superior à de S. Cristóvão e S. Lourenço (Figura 4.7). Obtêm-se desde
já a ideia da existência das várias Mourarias que compõem o bairro histórico da Mouraria (Menezes,
2009).
Em 1991 as freguesias da área de estudo já apresentavam uma percentagem de população
estrangeira significativa, 2,70% em S. Cristóvão e S. Lourenço e 2,27% no Socorro, um pouco superior
à da Grande Lisboa que era 1,83%.
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Esses valores dispararam nessa década, registando-se, respetivamente 8,37% e 6,58% nas freguesias
da Mouraria e 4,82% em Lisboa. Na década seguinte este crescimento manteve-se e foi praticamente
linear, com exceção da freguesia do Socorro, em que este crescimento foi bastante acentuado.
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Figura 4.7 – Evolução da percentagem de população estrangeira entre 1991 e 2011(INE,2011)

Através dos dados fornecidos pelo MCM, fez-se uma estimativa da percentagem de estrangeiros por
local de proveniência. Os valores que o mediador forneceu, resultantes de um levantamento feito pelo
próprio, durante o ano de 2017, tinham como unidade “a família”. Estes dados foram transformados
em percentagens, tal como os dados do INE relativos a 2001 e 2011, de forma a ser feita a comparação
entre as duas fontes. Da análise realizada concluiu-se que há uma queda nas percentagens de
estrangeiros vindo de todos os continentes, exceto do continente asiático, ainda que se verifique menor
do que nos anos anteriores vindo de todos os continentes, exceto do continente asiático, ainda que se
verifique menor do que nos anos anteriores (Figura 4.8).
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Figura 4.8 – Estimativa da evolução da percentagem população estrangeira por continente de proveniência entre
2001 e 2017 (INE,2011 e MCM)
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4.1.3. Estrutura etária
Em termos de estrutura etária, a Mouraria acompanha a tendência de Lisboa e da restante freguesia.
É de notar, no entanto, que se distingue dos bairros adjacentes do Castelo e de Alfama que apresentam
uma população mais envelhecida. Relativamente à evolução dos dois últimos censos, reforça-se o
rejuvenescimento da estrutura etária em idade ativa, possivelmente oriunda de dinâmicas migratórias
nacionais e internacionais.
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Figura 4.9 - Grupos etários da população residente em 2001 e 2011 respetivamente. (INE,2011)

Relativamente à análise das pirâmides etárias na freguesia, o diagnóstico social da freguesia refere:
“(…)

o

envelhecimento

populacional

e

a

tendência

para

algum

despovoamento

são

contrabalançados por uma reconfiguração populacional em termos etários e de origens geográficas.”

4.1.4. Educação
Além de bastante abaixo da média da junta de freguesia onde se insere, a Mouraria apresenta os mais
baixos índices de escolaridade do centro histórico. Segundo o INE, o bairro em estudo, apresenta a
maior percentagem de residentes sem nenhum nível de qualificação: 18,8% e a maior taxa de
analfabetismo: 5,65% (a freguesia apresenta 4,42%).
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Figura 4.10 - Escolaridade da população com 65 e mais anos (%). Fonte: SCML, Estudo InterGerações Idosos,
2012
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4.2. Dinâmica Urbanística
4.2.1. Edificado
O edificado desta parte do território é indubitavelmente uma componente chave da sua caracterização.
Neste sentido torna-se pertinente uma breve análise das dinâmicas do parque habitacional que
compõe a área de estudo.
Segundo o INE (2011) na Mouraria, 62,8% dos alojamentos familiares clássicos estão ocupados como
residência habitual, 11,8% com uso sazonal e 25,4% estão apresentam-se vagos. A par do que
acontece no restante centro histórico, é de notar a discrepância do número de alojamentos vagos em
relação a Lisboa e a sua área metropolitana. Dos alojamentos vagos, o bairro apresenta a maior
percentagem do centro histórico destinada a arrendamento (46,4%).
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Figura 4.11 - Forma de ocupação dos alojamentos na AML, Lisboa e Mouraria. (INE, 2011)

É de voltar a realçar a discrepância entre as várias Mourarias que constituem o bairro: a antiga
freguesia do socorro apresenta maior percentagem de alojamentos vagos (Figura 4.12), e relativamente
a estes, também maior percentagem de alojamentos a demolir (Figura 4.14); a antiga freguesia de S.
Cristóvão e S. Lourenço, por sua, vez, apresenta uma maior proporção de alojamentos de uso sazonal
ou residência secundária (Figura 4.13).
Segundo os últimos censos, o bairro apresenta uma densidade populacional bastante superior ao
restante centro histórico, isto faz com que consequentemente, a Mouraria tenha também a maior
percentagem de sobrelotação dos alojamentos (19,4%) da freguesia, que já apresenta valores
superiores ao concelho.

Socorro

1486

São Cristóvão e São Lourenço

590

876
0%

10%

20%

30%

Alojamentos ocupados

40%

216
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alojamentos vagos

Figura 4.12 - Forma de ocupação dos alojamentos na Mouraria, segundo as antigas freguesias. (INE, 2011)
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Figura 4.13 - Tipo de ocupação dos alojamentos ocupados na Mouraria, segundo as antigas freguesias. (INE,
2011)
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Figura 4.14 - Tipo de ocupação dos alojamentos vagos na Mouraria, segundo as antigas freguesias. (INE, 2011)

4.2.2. Estado de conservação do edificado
Grande parte do edificado do bairro (45,5%) foi contruída até 1919, e consequentemente, a par de
outros bairros no centro histórico, a Mouraria apresentava em 2011 uma grande quantidade de edifícios
com necessidade de grandes reparações. Contudo, por este bairro apresentar maior densidade
populacional e menor quantidade de edifícios abandonados, a degradação mostrou ser menor quando
comparado, por exemplo, com áreas circundantes como a Baixa e Alfama.
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Figura 4.15 – Proporção de edifícios com necessidade de grandes reparações ou muito degradados por
localização geográfica (INE, 2011)

4.2.3. Reabilitação dos edifícios
A evolução do estado de conservação do edificado é um efeito inegável do aumento da procura
turística nos centros históricos. Os próprios habitantes relatam a mudança com orgulho: “O nosso
bairrinho está mais bonito”. Prédios inteiros foram reabilitados nos últimos anos (Figura 4.17 e Figura

39

4.17), muitos estão em processo de reabilitação e de acordo com entrevistas realizadas durante visitas
de campo, estima-se que este número continue a aumentar.
“Havia muitas casas devolutas (…) porque o dinheiro que o proprietário gastava a fazer as obras não
era compensado pelos aluguéis” - Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo
próprio)

Neste processo de reabilitação é visível que há zonas mais afetadas do que outras. A antiga freguesia
de São Cristóvão e São Lourenço, além de possuir ruas mais amplas e edifícios mais nobres,

Figura 4.17 – Largo das Olarias (Google 2014)

Figura 4.17 – Largo das Olarias (Fotografia da autora
2017)

apresenta uma grande proximidade a monumentos e roteiros turísticos (Alfama e Baixa), tornando esta
parte do bairro a área de eleição dos turistas. Esta procura reflete o estado de conservação do
edificado, que além originalmente possuir mais pormenores arquitetónicos e áreas mais amplas, se
apresenta em melhor estado ao nível das fachadas. Na antiga freguesia do Socorro, o fenómeno ocorre
de forma menos homogénea, apresentando lugares onde a reabilitação do edificado ocorre de forma
mais concentrada do que outras. O conjunto formado pelo largo das Olarias e Rua dos Lagares é uma
dessas áreas “foco” de reabilitação. O largo das Olarias apresentou nos últimos anos um grande
número de obras de reabilitação. Segundo um comerciante local, prédios inteiros foram comprados
para dar lugar ao alojamento local, e pelas suas contas, das várias dezenas de habitantes que se
encontravam ali há 5 anos, devem restar cerca de 10 pessoas. O edifício, onde tem a sua mercearia,
é dos poucos que apresenta algum estado de degradação e que há data já tem ordem de despejo do
proprietário. Num processo de reabilitação semelhante encontra-se também a Rua dos Lagares que
lhe é adjacente. Este foco de reabilitação encontra-se numa zona área de estudo com melhor
acessibilidade comparadamente com os becos que compõem o núcleo central da Mouraria. É no
núcleo central e nas áreas de menor acessibilidade que se encontra uma grande parte dos imóveis
degradados e os conjuntos edificados em pior estado de conservação.
De acordo com os dados disponibilizados pela CML, excetuando picos de 2006 e 2009, houve um
aumento constante na última década de alvarás emitidos para obras de edificação na Mouraria. Esta
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última tendência, teve um pico em 2016, que foi acompanhada pelos pedidos de ocupação da via
pública.
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Figura 4.18 - Alvarás emitidos entre 2004 e 2018 para obras da Mouraria (Câmara Municipal de Lisboa, 2019)

4.2.4. Espaço público
Durante toda a história da Mouraria, o espaço público foi um elemento importante de coesão social,
amplamente usado e usufruído, tanto pelos seus moradores, como pelos transeuntes.
Segundo o INE (2012), em 2012, apenas 6% do bairro possuía boas acessibilidades. Este fato tornou
urgente a intervenção pública neste território, que levou a cabo uma operação de melhoramento com
o intuito de revitalizar o tecido urbano e social.
“Não havia a beleza que há hoje, as ruas estavam tortas, cheias de altos e baixos, estavam sujas, não
havia bancos de jardim, não havia um parque infantil, não havia um jardim para as pessoas descansarem,
havia tráfico de droga em vários sítios “- Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo
próprio)

Esta operação incluiu o melhoramento das ruas (endireitar e reperfilar), melhoramento de
infraestruturas (águas e esgotos) e inserção de novos elementos urbanos (bancos de jardim, árvores
e espaços de permanência) (Figura 4.20). Em 2015 foi também inaugurado o Jardim da Cerca da
Graça (Figura 4.20), que com 17.000 metros quadrados, se tornou o maior espaço verde de acesso
público na zona histórica e liga a Mouraria à Graça. Ainda, na rua do capelão foi inaugurado um parque
infantil e relocalizada a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública na rua da Palma. Esta última
alteração reforçou a segurança da população, questão que há muito era desejada pelos locais. Outra
intervenção realizada, e que gerou mais discórdia entre a população residente, foi a tentativa de “retirar
os carros” do bairro, numa operação de reordenamento do trânsito e estacionamento, levada a cabo
pela CML e Pela JFSSM. Em questões de salubridade, e dado as dificuldades de acessibilidade deste
bairro, vários esforços municipais foram realizados, tanto na recolha de resíduos como na educação
para a cidadania.
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Figura 4.20 - Espaço público de
permanência na Rua da Guia (Fonte:
arquivo pessoal)

Figura 4.20 - Jardim do Cerco da Graça (Fonte: arquivo pessoal)

Realizaram-se também intervenções com o objetivo de exaltar a cultura do bairro, evocando e
valorizando os seus bens culturais, como por exemplo, o fado. Neste seguimento, a fim de se relembrar
a fadista Maria Severa, criou-se, na casa onde ela viveu, o Sítio do Fado, na Casa da Severa. No
contexto cultural e social, foi ainda inaugurado o Centro de Inovação da Mouraria, num edifício
multifuncional no Quarteirão dos Lagares.
Apesar das melhorias que têm vindo a acontecer no bairro a nível urbano, há alguma problemáticas
que se têm vindo a desenvolver e intensificar. É o caso do elétrico 28 (Figura 4.21) que parte da praça
do Martim Moniz e que a sua utilização tem sido fustigada pelo uso turístico. Este problema que afeta
sobretudo a população mais idosa do bairro tem sido mencionado em inúmeras reuniões e
conferências.
“(…) para os habitantes de Lisboa o elétrico deixou de ser opção, neste momento o elétrico 28 é um
transporte obsoleto (…) uma das formas de nos deslocarmos ao centro de saúde (na Graça) é o elétrico,
e ninguém vai.” - Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo próprio)

Neste contexto de acessibilidades foram inauguradas escadas rolantes que ligam a praça do Martim
Moniz à rua Marquês Ponte Lima, vencendo um desnível de 13 metros. Foi um investimento feito
pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) e é “parte integrante do
Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, que liga a Praça do Martim
Moniz ao Castelo”.
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Figura 4.21 - Fila para o elétrico 28 no Martim Moniz. (Fonte: arquivo pessoal)

4.2.5. Turismo
Desde 2011, com o processo de renovação a que foi sujeita, a Mouraria apresenta um crescimento
exponencial de visitantes de ano para ano. A “cara lavada” que o bairro apresenta atrai turistas,
população local e investidores, e estima-se que o seu processo de revitalização continue no futuro.
Durante as várias visitas de campo foi possível perceber de uma forma geral os principais fluxos dos
visitantes nesta zona da cidade. Distinguiram-se quatro lugares que definiam estes percursos: a praça
do Martim Moniz, o miradouro da Graça, Castelo de São Jorge e o bairro de Alfama. Desta forma
entendemos que o bairro tem um papel importante como zona de passagem e como ligação entre
Baixa e Castelo. Numa análise dos principais equipamentos culturais do centro histórico, percebemos
que estes se encontram no limite ou fora da área de estudo, sendo esta falta de pontos de interesse
uma possível explicação para o fato de o bairro não ser um bairro de permanência constante de turistas
como, por exemplo, Alfama. A falta de equipamentos culturais contrasta com a oferta de alojamento
para turistas, esta com uma percentagem elevada no centro da cidade e na Mouraria. Além de espaço
de passagem, o bairro torna-se importante para o setor turístico como bairro dormitório, pois oferece
uma grande parte de dormidas para visitantes que procuram uma experiência no centro histórico. É
um bairro tradicional cheio de becos, histórias e vielas, tal como Alfama, permitindo assim que o
visitante tenha uma experiência mais autêntica. Situando-se num local central, perto das principais
atrações e oferecendo alojamento a preços economicamente mais acessíveis do que outros bairros
nas mesmas condições, torna-se altamente competitivo como local para pernoitar.
Dentro dos tipos de alojamento disponíveis, mais de 99% são alojamento local.
Existe apenas um empreendimento turístico na área de estudo. É um hotel de 4 estrelas, que pertence
a uma cadeia de hotéis, situado na Costa do Castelo, que está em funcionamento desde 2008 com
capacidade para 48 pessoas em quartos duplos. A restante oferta de alojamento baseia-se numa
grande escala de alojamento local que está presente por todo o bairro.
O alojamento local representa praticamente toda a oferta turística na área de estudo. Segundo o RNAL,
a par de um empreendimento turístico, existem 964 alojamentos locais registados na Mouraria. Destes,
a sua maioria representa apartamentos inteiros (95,7%) e a maior parte (60%) dos titulares do registo
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são proprietários do imóvel. Esta oferta de alojamento no bairro tem a capacidade de 4380 utentes.
Isto significa que se considerarmos a taxa de ocupação das camas a 100%, o bairro apresenta um
número de turistas 37% superior ao número de habitantes permanentes.
Modalidade

Qualidade do titular

Apartamento

Estabelecimento de hospedagem

Moradia

95,7%

3,8%

0,6%

Proprietário

Arrendatário

Outro

57%

30%

13%

O número de registos de alojamento local começou a crescer exponencialmente em toda a cidade a
partir de 2014, sendo em 2017, 10 vezes maior do que o número registado no final do ano de 2014.
Para isto, contribuiu, também, a lei que obriga a que o número de registo esteja visível nas plataformas
de reservas online. Segundo a análise efetuada, verificou-se que o crescimento de Alojamento Local
anual é, com exceção de 2013, sempre superior ao da freguesia e concelho onde se insere.
Tabela 4.1 - Evolução anual de alojamento local (número e percentagem), na Mouraria, Freguesia de SMM e
Município de Lisboa (RNAL, 2019)

Mouraria
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7
14
17
51
153
321
538
964

SMM
75.0%
100.0%
21.4%
200.0%
200.0%
109.8%
67.6%
79.2%

43
85
128
371
1002
1761
S/D
S/D

Lisboa
26.5%
97.7%
50.6%
189.8%
170.1%
75.7%
S/D
S/D

137
227
420
1077
3213
6367
10655
14461

28.0%
65.7%
85.0%
156.4%
198.3%
98.2%
67.3%
35.7%

Contudo, os dados apresentados pela RNAL, diferem de outros apresentados pela AirDNA’s, uma
plataforma online que analisa os dados de plataformas de alojamento temporário como o Airbnb e o
Homeaway. Em 2017, a AirDNA’s contabilizava nas antigas freguesias do Socorro e S. Cristóvão e S.
Lourenço mais 141 propriedades ativas do que as registadas oficialmente (com total de 647
propriedades ativas, para 506 registadas nesse mesmo momento). Uma possível explicação, seria a
situação de ilegalidade de muitos AL’s. Numa outra sobreposição dos valores, efetuada em maio de
2019, o resultado é contrário. A par dos 966 registos efetuados na área de estudo (RNAL, 2019), a
mesma plataforma de análise (AirDNA’s) apenas apresenta 770 ofertas publicitadas. Analisando a
evolução apresentada nessa mesma plataforma, é de notar um decréscimo de ofertas durante o
primeiro trimestre de 2019. Uma possível explicação para estas incongruências, poderá ser a cessação
de muitos registos, contudo, não é possível confirmar esta hipótese, dado que apenas estão
disponíveis para consulta o número de registos.
De uma forma geral, a oferta turística concentra-se sobretudo em alojamento para turistas. Existe
pouca oferta cultural e os edifícios de interesse histórico encontram-se devolutos, fechados ou
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pertencem a privados. A escassa atividade comercial relacionada com turismo, como o aluguer de
bicicletas e estabelecimentos que guardam bagagem a turistas, situa-se em “locais fronteira” do bairro
com outras áreas da cidade mais turísticas. Durante as visitas de campo foi possível encontrar algumas
tours pelo bairro: sobre a sua história, imigração e até sobre saúde na Mouraria, no entanto são visitas
que acontecem esporadicamente e apenas sob marcação.
4.2.6. Mercado Imobiliário
Durante um processo global de alterações demográficas, económicas e sociais, o mercado imobiliário
continua a ser visto como uma interessante forma de investimento para atingir maiores rentabilidades,
ficando à frente de tradicionais setores de investimento.
Este panorama global, aliado às baixas taxas de juro, ao renascimento do mercado de crédito, às
políticas de atração de investimento e ao incremento do turismo como resposta à crise, tem provocado
fortes e inesperadamente rápidas alterações ao mercado imobiliário nacional, atingindo mais
vigorosamente os centros históricos. Esta parte antiga da cidade de Lisboa está na moda, e agora
contraria o fluxo de procura.
Neste contexto de mudança, o centro histórico de Lisboa, mais especificamente o bairro da Mouraria,
mostrou ainda mais fragilidade perante este cenário devido a vários fatores:
•

A população envelhecida

•

Grande parte das habitações era arrendada

•

Valores de mercado mais baixos que os bairros similares (como Alfama e Baixa)

•

O elevado estado de degradação do edificado

É inegável, o forte aumento de preços que assolou nos últimos anos o centro histórico de Lisboa (Figura
4.22). O processo de gentrificação que tem sido amplamente mencionado, justifica este aumento.

Figura 4.22 - Índice de preços no centro histórico de Lisboa (2012=100). (Fonte: Confidencial Imobiliário SIR-RU
(março 2017))

Com uma breve pesquisa numa das plataformas de alojamento local mais utilizadas (Airbnb) pudemos
observar que, numa parte da área de estudo, mais precisamente no “coração da Mouraria, os
alojamentos disponíveis alugavam a casa completa, enquanto os restantes disponibilizavam apenas
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uma fração do fogo. Isto, além de consequências ao nível social, tal como o despovoamento do bairro,
tem também consequências ao nível económico. Com a diminuição do número de casas disponíveis
para habitação residente é esperada especulação imobiliária e aumento de preço por m² do edificado.
Através da consulta dos meios de comunicação social e de entrevistas durante as visitas de campo,
tornou-se evidente a vaga de despejos com que os residentes se têm confrontado e que resultam deste
aumento de procura e incomportabilidade dos preços praticado.
Segundo a JLL (2018) espera-se que o mercado imobiliário “suavize”, devido à oferta de nova
construção. Este setor que estagnou nos últimos anos, pautado pelo “boom” na reabilitação, deve
crescer nos próximos anos, de forma a suprimir a carência habitacional que atinge sobretudo as
classes médias e baixas. Dado que a área de estudo é uma zona consolidada, não é espectável que
ali seja realizada nova construção (mas sim na periferia da cidade), contudo este crescimento do
parque habitacional deve ter repercussões como a diminuição da pressão imobiliária na Mouraria.
4.3. Discussão dos resultados obtidos
Estima-se que o crescimento populacional que a Mouraria apresentou na passada década, muito
devido a fluxos migratórios vindo da Ásia e África, esteja nos últimos anos a ser invertido.
O crescimento da atividade turística, acompanhado pela forte presença de alojamento local que se tem
vindo a verificar na Mouraria, afetou diretamente a atividade residencial. Neste momento a capacidade
de alojamento de turistas no bairro é 37% superior à população residente estimada. Grande parte do
parque imobiliário do bairro, que era sobretudo para arrendamento, passou a satisfazer as
necessidades de alojamento de curta duração para turistas, o Alojamento Local (AL).
Estes fatores associados à atração de investimento estrangeiro, incentivos à reabilitação e o
descongelamento das rendas (temáticas a abordar no próximo capítulo), despontaram uma forte onda
de reabilitação urbana do centro histórico, mais precisamente na Mouraria.
A nova onda de alojamento local, a reabilitação do edificado e urbana revitalizaram um bairro histórico
que há muito era marginalizado e estigmatizado, tornando-o renovado e atrativo para novos residentes,
isto vai de encontro aos estudos de Swarbrooke (2000) e Law (1992). Como consequência deste rápido
processo de revitalização, são claras as melhorias da imagem do bairro, do edificado, da acessibilidade
e o empenho em enfatizar os seus aspetos culturais.
A população residente, que ali habitava, no início deste processo, e que era constituída por uma grande
parte de idosos, maioritariamente arrendatária e com baixos níveis de escolaridade, apresentava por
essas características, um maior risco de desalojamento, segundo o estudo de Atkinson (2000). Os
fatores que tornaram o bairro renovado e mais atrativo para novos residentes, levaram também a uma
forte pressão imobiliária no bairro que, por sua vez, fez com que a população tenha dificuldade em
competir com os preços. Desta forma, o bairro foi induzido a um processo de gentrificação, tal como
dizia Mendes (2014), levando a uma substituição social. Neste caso, dado que os residentes são
substituídos por infraestruturas de apoio à atividade turística, como alojamento e lojas turísticas,
encontramo-nos perante o que Gotham (2005) designa de gentrificação turística.
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Outros impactes urbanos são intrínsecos ao processo de mudança neste bairro centenário de vielas
estreitas, que pouco se adequa à procura da atualidade. Como Garau-Vadell (2016) previa, dá-se o
congestionamento no uso de equipamentos e infraestruturas, tais como o espaço público e os
transportes.
As melhorias urbanas e económicas decorrentes do aumento do turismo na Mouraria são inegáveis.
No entanto, alerta-se nesta análise das dinâmicas atuais na área de estudo, para os impactes sociais
negativos, os quais devem ser ponderados numa estratégia, com o intuito de minimizar a perda de
identidade e interesse no bairro, e assim viabilizar um turismo sustentável, como é sugerido por Go et
all (2005).
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5. INTERVENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COMUNIDADES LOCAIS
5.1. Políticas públicas de nível central
A crise mundial que se desenvolveu a partir de 2008 faz com que os países do sul da europa
adotassem políticas públicas de austeridade, levando assim a ruturas sociais e económicas. O
aumento de impostos e a diminuição de transferências sociais, tiveram um forte impacte no mercado
imobiliário, na procura de imóveis, tanto para venda, como para arrendamento e levando assim ao
estagnamento do setor. É neste contexto de crise, e com a baixa do mercado imobiliário, que se
propicia o desenvolvimento do conceito de Alojamento Local (AL), através da atração de investidores,
sobretudo estrangeiros.
A política de congelamento das rendas existe em Portugal desde 1943, contudo interessa salientar a
sua relevância após a Revolução de 1974, um momento com grande procura do parque habitacional,
em que este começou a ficar com carência de manutenção. Com a finalidade de alargar o poder público
em operações de reabilitação no centro histórico das cidades foi criada a Lei de Solos (Decreto-Lei
794/76), que introduz os conceitos de: «Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística21»
(ACRRU) e «Medidas Preventivas».
O poder político, que no passado apostou sobretudo em medidas de financiamento, subsídios e apoios
à reabilitação do edificado, adquire nos últimos anos uma estratégia mais neoliberal, visando
essencialmente medidas de atração de investimento e benefícios fiscais a particulares aliadas à
reabilitação do espaço público. Esta forma de atuação alivia os encargos financeiros das finanças
públicas na reabilitação do edificado.
A junção de várias medidas torna os cidadãos estrangeiros nos potenciais investidores do mercado da
reabilitação nos centros urbanos.
O Relatório de Estratégia de Reabilitação Urbana 2011/2024, que assume a reabilitação urbana como
uma política prioritária para as cidades e crise habitacional, previu medidas que visam a diminuição de
burocracias, incentivos e benefícios fiscais a investidores privados como forma de desenvolver este
potencial.
O PDM de Lisboa 2012 aponta como objetivo estratégico promover a reabilitação e regeneração
urbana a fim de alargar o conceito de área histórica a toda a cidade consolidada como forma de defesa
e preservação do património histórico, cultural e paisagístico.
Segundo o Relatório do Mercado Imobiliário da JLL (2013), 2013 foi o ano em que a reabilitação
urbana, através das melhorias económicas, retomou a atração de investidores, que foram cativados
por medidas como a Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), vulgo de vistos
gold e pelo novo regime de arrendamento urbano (NRAU).
O NRAU 2012 interveio no congelamento de contratos antigos (anteriores a 1990), pois encontravamse abaixo dos preços de mercado. Sofreu alterações em 2017, para prorrogar por oito anos (mais três
anos em relação aos cinco estabelecidos anteriormente) do período transitório de atualização das
rendas antigas. Em suma, os contratos abrangidos, prolongar-se-ão até 2020.
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O decreto de Lei n°53/2014 de 8 de abril, que foi aprovado para incentivar a reabilitação, dispensou a
aplicação de vários requisitos legais (regulamento geral das edificações urbanas, o regime legal de
acessibilidades, os requisitos acústicos, eficiência energética e de qualidade térmica) a edifícios ou
frações concluídas há mais de 30 anos. Esta política possibilitou a intervenção de muitas edificações,
dado que 66% da construção no centro histórico de Lisboa antecede a 1951.
O Portal da Habitação define o conceito de área de reabilitação urbana como: “a área territorialmente
delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização
coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana
aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”.
O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi criado em 2016 e publicado a 1 de
setembro. Segundo portal da habitação, o FNRE “tem como principal objetivo o desenvolvimento e a
concretização de projetos de reabilitação de imóveis para a promoção do arrendamento, em especial
o habitacional, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos,
pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma valorização crescente do
investimento”.
Grande parte deste edificado reabilitado entrou diretamente para o mercado turístico como Alojamento
Local. Este conceito de AL, que apareceu na passada década, respondeu às necessidades criadas
pelo aumento do turismo na cidade, inicialmente de uma forma desregulamentada. A sua primeira
aparição na legislação portuguesa remonta ao ano de 2008, criada pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7
de março, para regular a prestação de serviços de alojamento temporário em estabelecimentos que
não reunissem os requisitos legalmente exigidos para se qualificarem como empreendimentos
turísticos. Esta regulamentação teve como objetivo dar cobertura legal a um “fenómeno”, ainda
reduzido, de forma a evitar encerramentos e as consequências negativas que isso poderia implicar.
A residualidade do fenómeno em 2008 teve um exponencial aumento após a sua regulação, levando
a que em 2014 fosse criado um regime jurídico próprio e que fosse reconhecida a sua relevância
turística. O Alojamento Local passou a ser regulado pelo DL 128/2014, mais tarde alterado pelo
DL63/2015.
Após uma breve análise da legislação, foi possível verificar que, a grande diferença entre
“empreendimento turístico” e “alojamento local” baseia-se na facilidade burocrática de abertura de um
alojamento local, quando comparado com um estabelecimento hoteleiro. Após um cenário que
favorecia a abertura de alojamentos locais, a 30 de junho de 2017, o governo implementa a medida
«Licenciamentos Turísticos+ Simples» facilitando o processo de abertura e diminuindo o tempo de
análise dos processos de novos empreendimentos turísticos. Contudo, ainda existe uma grande
discrepância legal entre as duas modalidades de alojamento. O Decreto-Lei n.º 80/2017 tinha também
como objetivo monitorizar os números de alojamento local, que ainda se encontravam em grande parte
à margem da lei. Desta forma, visa aplicar penalizações às plataformas digitais e proprietários que não
50

apresentem o número de registo de alojamento local nos seus anúncios. Esta medida mostrou ser
eficaz e fez nesse mesmo ano quase dobrar o número de registos.
Além de não existir praticamente nenhuns requisitos e pouca fiscalização para os AL’s, estes apenas
necessitam de fazer um aviso prévio, preenchendo um formulário disponível online, dias após os quais,
é emitido um número de registo ao proprietário para poder abrir o estabelecimento. Além da facilidade
burocrática, durante este trabalho foram encontrados registos de alojamento local mal preenchidos
(Figura 5.1), como por exemplo: “localidade: Avenidas Novas; freguesia: Santa Maria Maior” ou registos
datados de 1930, isto leva a crer que apesar de se ter criado a legislação e ter-se enquadrado esta
atividade dentro dos parâmetros legais, estes registos estão muito aquém do esperado e carecem de
qualquer controlo e fiscalização.

Figura 5.1 - Algumas incongruências encontradas nos registos de alojamento local (Turismo de Portugal, 2017)

A Lei nº62/2018, de 22 de agosto, veio alterar o regime de autorização de exploração de
estabelecimentos de Alojamento Local (AL) atribuindo novas competências aos órgãos municipais,
nomeadamente para preservar a realidade social dos bairros e lugares. Através de regulamento
municipal podem ser, fixadas regras para a instalação e impostos limites ao número de
estabelecimentos de alojamento local por freguesia no todo ou em parte, podendo ter em conta limites
percentuais em relação aos imóveis disponíveis para habitação. Passou também a requerer a
aceitação do condomínio em que o alojamento se insere e a exigir um “seguro multirrisco de
responsabilidade civil”, que "cubra riscos de incêndio e danos patrimoniais e não patrimoniais causados
a hóspedes e a terceiros".
A partir deste momento de descentralização há uma maior autonomia e responsabilidade das
autarquias locais no processo de monitorização dos impactes do turismo.
Além de legislação aplicada ao alojamento turístico, 2018 foi um ano em que foram discutidas e
implementadas várias medidas para colmatar a dificuldade no acesso à habitação. Foi estabelecido
neste sentido estratégico, a 2 de maio, objetivos e instrumentos de atuação para uma Nova Geração
de Políticas de Habitação (NGPN). Este plano foca-se em dois objetivos principais: garantir o acesso
a todos de uma habitação adequada e criar condições para que a reabilitação do edificado e urbana
se tornem formas de intervenção predominantes. Durante este mesmo ano uma personalidade
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governativa, que tem acompanhado de perto e apoiado os moradores em risco de desalojamento na
Mouraria, foi pioneira a redigir um projeto de lei para a criação de uma lei de bases da habitação.
Com o objetivo de colocar mais habitações no mercado, sobretudo no de arrendamento, foram
implementadas medidas como a aplicação de benefícios fiscais para contratos de arrendamento de
longa duração e o agravamento de impostos para prédios devolutos em zonas de pressão imobiliária.
Estas são temáticas que continuam diariamente a ser discutidas e que criam grandes divergências de
opinião de partido para partido, tornando difícil e demorada a aplicação de medidas para colmatar as
problemáticas sentidas nos últimos anos.
5.2. Políticas públicas de nível local
Mitigada e estigmatizada perante a cidade de Lisboa, a Mouraria foi alvo de inúmeras tentativas de
reabilitação ao longo das últimas décadas, no entanto como é afirmado no relatório de Alteração do
Plano de urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria, em 2012, estes foram ineficazes:
“A renovação da população percecionada não terá, assim, decorrido do investimento público na
renovação, mas antes do seu relativo insucesso” ou ainda, “A dinâmica urbana da Mouraria
mantém-se, assim, essencialmente como à data da entrada em vigência do Plano de
Urbanização, […]. Não se assinalando, portanto, a revitalização e requalificação urbana
pretendida pelo Regulamento em vigor.” in Relatório de Alteração ao Plano de Urbanização do
Núcleo Histórico da Mouraria, 2012.

As necessidades evidentes do bairro da Mouraria, relacionadas com segregação, pobreza e exclusão
social, levou a CML a intervir juntamente com a ação conjunta do grupo de moradores. Um ano depois
da fundação da Associação Renovar a Mouraria (ARM), em 2009, e desenvolvido por parte gabinete
municipal da Unidade de Projeto da Mouraria (UPM), surgiu o “Programa Ação: as cidades dentro da
cidade” (PA), e com o qual, em 2010, se constituiu a candidatura ao Quadro de Referência Estratégica
Nacional (QREN). A candidatura aprovada visava: requalificação do espaço público, melhoria da
acessibilidade e mobilidade, a adaptação do quarteirão dos Lagares a Centro de Inovação da Mouraria,
recuperação da casa da Severa como sítio do fado, restauro da igreja de S. Lourenço e a ampliação
da junta de freguesia. Pretendeu-se também que o plano não incidisse apenas nas questões de
reabilitação urbana, mas também sobre a dimensão imaterial, ou seja, sobre a vida dos habitantes e
comunidades (CML, 2012, abril 19), o que levou a que em 2010 se formulasse conjuntamente um
Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM).
O Programa desenvolveu-se em três fases principais e teve a duração de vários meses. Inicialmente,
com o objetivo de realizar uma intervenção aberta e participada pela comunidade, constituíram-se e
analisaram-se vários parceiros (associações locais) para cooperarem com o programa. Seguidamente,
as entidades envolvidas, em parceria com uma equipa multidisciplinar, fizeram um diagnóstico dos
problemas sociais do bairro. A última fase do PDCM, passou pelo desenvolvimento de um plano
estratégico, indicando um conjunto de objetivos a seguir de forma a responder às problemáticas
identificadas na fase anterior.
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Outro objetivo do programa de reabilitação foi a integração da Mouraria nas rotas turísticas da cidade
com a criação de um percurso turístico-cultural. Neste sentido, além de serem instalados 11 totens
com informação turística, foram identificadas estruturas identitárias, como o Quarteirão dos Lagares,
para as indústrias criativas, a Casa da Severa, para o fado, e o Marim Moniz, para a valorização
transversal da interculturalidade.
Os resultados do plano que teve o seu auge a partir de 2012 (início das obras de reabilitação) foram
exponenciados pelo forte envolvimento político. A par da reabilitação de 36 fogos municipais, o
presidente da CML, em 2010, decidiu mudar o seu gabinete para o largo do intendente. Esta iniciativa
deu credibilidade e incentivo a este quadro de mudanças, tanto a moradores como a possíveis
investidores.
Em 2011, foi criado, com carácter temporário, o GABIP (Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção
Prioritária), tendo este sido fundamental no acompanhamento do plano de reabilitação.
Esta reabilitação arrecadou vários prémios, tanto a nível nacional como a nível internacional: "Academy
of Urbanism" de Londres (2012), do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (2013) e
o de “Município do Ano Portugal 2014”, atribuído pela Universidade do Minho (2014).
A par destes planos públicos, a CML impulsionou a entrada do setor privado neste quadro de
reabilitação urbana, criando vários programas de apoio à reabilitação.
O programa “reabilita primeiro paga depois”, baseia-se na venda de edifícios municipais devolutos ou
em mau estado de conservação, com obrigação de realização de obras de reabilitação e permitindo o
diferimento do pagamento do preço até ao termo do prazo contratual, que incluirá o licenciamento, a
execução das obras e a colocação do imóvel no mercado;
O R9 é outro programa promovido pela autarquia local, que visa a reabilitação da habitação da cidade.
É um programa mais abrangente, que estabelece parcerias diretas com quem regula e viabiliza a
reabilitação e construção em lisboa, e dotado de vários incentivos: múltiplas isenções, benefícios
fiscais, projetos de arquitetura e engenharia a preços acessíveis e programas de financiamento
especiais.
Neste cenário de reabilitação urbana, e face aos resultados tanto a nível de edificado como de espaço
público, o bairro da Mouraria teve uma rápida regeneração, e associada a ela uma rápida inflação do
mercado imobiliário. Ao acompanhar a evolução dos preços praticados no centro histórico, a CML
apresentou programas com o objetivo de mitigar os elevados valores praticados no parque
habitacional. Implementou desta forma programas de renda acessível: o PRA e o PRC. Ambos os
programas visam a disponibilização de milhares de habitações a preços controlados, inferiores aos
praticados no mercado de arrendamento privado. Esta oferta continua a ser, no entanto muito inferior
às necessidades do parque habitacional da cidade.
A partir do dia 1 de janeiro de 2016 passou a ser cobrada pela CML taxa turística. Esta taxa é aplicada
a empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento, por dormida por hóspede, com idade
superior a 13 anos até a um máximo de 7 dormidas por estadia. O valor cobrado é de 1 euro por dia
53

(até a um máximo de 7 euros, correspondentes a 7 dormidas). O valor arrecadado reverte para o Fundo
de Desenvolvimento Turístico de Lisboa e é aplicado em projetos, estudos, equipamentos ou
infraestruturas que produzam impacte direto ou indireto na promoção e qualidade do turismo na cidade
de Lisboa numa perspetiva de crescimento sustentável e a prazo.
É em 2018, com a aplicação da lei nº62/2018, anteriormente referida, que o poder local tem a
possibilidade de estabelecer regras e impor limites à propagação do Alojamento Local no Centro
Histórico. Foi neste sentido que se definiram “zonas turísticas homogéneas” (ZTH), aglomeradas com
base nos traçados urbanos, tipo de espaços e concentração de unidades turísticas. A Mouraria ficou
incluída na zona 3 (Figura 5.2), constituída também pelos bairros do Castelo e Alfama.

Figura 5.2 - Delimitação da zona de suspensão Castelo, Alfama e Mouraria. Disponível em: http://www.cmlisboa.pt/viver/urbanismo/alojamento-local

Após a análise destas zonas, foram estipuladas zonas de contenção, onde se suspenderam novos
registos de alojamento local pelo período de um ano, devido ao fato de mais de 25% da habitação
disponível estar afeta ao alojamento local, mais concretamente: Castelo/Alfama/Mouraria e Bairro
Alto/Madragoa.
5.3. Associativismo e comunidade local
As alterações recentes e o estado atual do mercado imobiliário têm despontado uma forte preocupação
da população local. Várias manifestações têm sido realizadas como forma de protesto face ao aumento
do valor da habitação e da falta de oferta no mercado de arrendamento de longa duração. As
transações de imóveis arrendados, com destino turístico, causaram uma vaga de desalojamentos no
centro histórico. Como resposta a esta situação, a união dos moradores fortaleceu-se e surgiram várias
formas de protesto.
O Grupo Desportivo da Mouraria (GDM), criado a 1 de maio de 1936, assume-se como a mais antiga
coletividade do bairro. Segundo os seus estatutos, tem por objetivo “promover a educação física dos
seus associados, desenvolver entre eles a prática de desportos, proporcionando-lhes meios de
distração e de cultura e ainda acudir aos mais necessitados". Este grupo de forte iniciativa cultural e
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social, é responsável pela anual Marcha da Mouraria, por aulas, concertos de fado e pela união de ex
e atuais residentes. Foi distinguido com a medalha de prata do bem fazer e tem o estatuto de utilidade
pública desde 1988.
Criada por um grupo de moradores preocupados com o futuro do bairro, nasceu a 19 de março de
2008 a Associação Renovar a Mouraria (ARM), com o objetivo primordial estabelecer a coesão social
através de atividades culturais e de lazer. Para o cumprimento desse objetivo era indispensável fazer
a ligação entre os agentes políticos e a população local. É neste contexto, que entra o papel inovador
de Mediador Comunitário da Mouraria, assumido por um morador antigo do bairro:
“sou um problem maker (…) quando saio para a rua, o meu papel é trazer (para a Junta de
Freguesia) problemas” - Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo próprio)

O Movimento Morar em Lisboa (MML) foi criado por um grupo de cidadão que pretende lutar e discutir
pelo direito à habitação na cidade. No início de 2017, fizeram uma petição à qual chamaram carta
aberta, e que tem atualmente mais de 4.900 assinaturas. Esta é uma carta dirigida ao governo, aos
deputados, ao município e aos cidadãos e tem como objetivo sensibilizar para vários problemas na
política de habitação, como a reduzida oferta de arrendamento, a subida dos preços da habitação e a
insegurança sentida pelos arrendatários. No mesmo documento apontam falhas e erros no sistema
atual e propõem soluções. As grandes causas do problema aqui mencionadas são a intensificação do
turismo e respetivo crescimento de alojamento turístico na cidade, tal como o novo regime de
arrendamento urbano de 2012. Os membros envolvem-se ativamente em vários debates e
conferências, promovem o diálogo, trazem convidados e incitam a participação da população. Alguns
debates tomaram lugar na Associação Renovar a
Mouraria com a presença de vários académicos,
população e intervenientes do setor turístico.
No dia 11 de novembro de 2017, surgiu a Comissão
de Residentes da Mouraria. A iniciativa partiu do
grupo de moradores no número 25 da Rua dos
Lagares e foi apresentada à população durante um
magusto solidário. Estes moradores vivem em casas
arrendadas, das quais tentaram despejá-los durante
o ano de 2017. A partir desse momento, envolveramse numa luta de sensibilização desde o início:
fizeram eventos sociais solidários, chamaram a
atenção da comunicação social, reuniões e cartazes
no prédio foram alguns dos meios utilizados. Como
resultado de várias formas de protesto e apelo a
alternativas viáveis, a CML interveio, e conseguiu
através de um acordo com o proprietário renovar os
Figura 5.3 - Protesto contra ordem de despejo na Rua
dos Lagares. Fonte: arquivo pessoal

contratos por mais 5 anos. Estes 5 anos de contrato
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acalmaram os residentes, contudo, estes, ainda mostram sinais de insegurança em relação ao futuro.
Durante a apresentação da comissão prometeram apoiar todos os moradores do bairro, continuar a
lutar pelos direitos à habitação no bairro e apelaram à união de todos.
Historicamente, a Mouraria sempre se assumiu como um bairro de forte cariz identitário e coesão
social. As novas dinâmicas decorrentes do turismo reavivaram o espírito comunitário, dando origem a
inúmeros eventos de partilha de ajuda e informação, debate e luta por uma melhoria das condições de
vida dos habitantes.
5.4. Discussão dos resultados obtidos
As políticas adotadas nos últimos anos foram tanto impulsionadoras como moderadoras do processo
de transformação que tem vindo a decorrer. O poder central seguiu, no início deste século, uma
estratégia neoliberal que se baseia nos princípios de atração de investimento estrangeiro, incentivos
para a reabilitação urbana e promoção do turismo e das cidades. Após o período de crise vivida
internacionalmente, a expansão da indústria turística foi vista pela administração pública portuguesa
como uma força positiva e um motor de desenvolvimento económico tal como sugere Hall (2005, 2011).
Os resultados positivos para a economia são evidentes, contudo, aliado à imprevisibilidade do
crescimento turístico existiu também falta de planeamento a longo prazo para que este processo se
mostrasse sustentável, como propõe o estudo de Nasser (2003a).
A revitalização urbana da Mouraria, que teve lugar na última década, deve-se em grande parte à
iniciativa à CML e aos seus programas de reabilitação da zona histórica. O bairro recentemente
revitalizado e mais atraente passa por um momento de especulação imobiliária que leva a vários
cenários de desocupação dos residentes para dar lugar a alojamento para turistas. Desde o final de
2018, foi delegado à CML o poder de monitorizar e controlar o alojamento local na cidade, que assume
a responsabilidade de minimizar as repercussões que este tem causado, nomeadamente a falta de
acesso à habitação. No início desta década, e antes do boom turístico, a forma de governância
existente carecia de apoio à habitação e via a cidade como fonte de recurso.
Neste quadro de mudança, e com o despontar de inúmeros impactes sociais que abalaram a população
mais frágil do centro histórico, a ação de movimentos sociais e coletividades tiveram um papel
importante na discussão dos impactes causados. Várias iniciativas surgiram de forma a alertar,
protestar, pressionar e colaborar com os órgãos de gestão pública com o intuito de minimizar as
repercussões negativas do turismo. É de destacar que a reunião da população residente com
associações, movimentos, investigadores, estudantes e entidades públicas, tornaram a Mouraria como
uma sede de discussão e de troca de ideias relativas ao problema. Aliados ao facto de que, a inflação
imobiliária se alastrou pelo resto da cidade e do país com o efeito “bola de neve”, os movimentos
sociais pressionaram as forças governativas a alertaram-nas face às dificuldades vividas no acesso à
habitação. No entanto, é difícil avaliar a participação da comunidade na gestão pública: ainda não é
possível saber se este movimento vai atingir os seus resultados, ou se apenas vai diminuir a velocidade
e a escala das dinâmicas de gentrificação, tal como mencionado no estudo realizado por Gaffney
(2016).
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Desta forma, foram aplicadas medidas para colmatar as falhas à medida que iam surgindo, como
resposta aos movimentos associativos, manifestações e a reportagens que ocuparam toda a
comunicação social. A passagem de poder, de governância do turismo, do nível central (governo) para
o local e regional (CML e JFSMM) vai de encontro ao sugerido por Hall (2011), e classifica
tipologicamente a atual governância do turismo como uma Network (governância em rede). Partindo
da ideia de que os impactes do turismo variam de local para local, este tipo de distribuição de poder
permite um controlo e planeamento mais adaptado a cada lugar específico.
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6. PERCEÇÕES SOBRE OS IMPACTES DO TURISMO
6.1. Perceção da população – Residentes e Comerciantes
Neste capítulo, vamos analisar a perceção dos residentes e dos comerciantes em relação à atividade
turística e aos seus impactes. Durante este capítulo, é feito um acompanhamento dos resultados com
a perspetiva do mediador comunitário da Mouraria que será abordado seguidamente, em capítulo
próprio.
6.1.1. Caracterização dos inquiridos
a) Caracterização da população inquirida - Geral
Foram inquiridos um total de 74 indivíduos, sendo que 53 eram residentes e 21 comerciantes (Figura
6.1) Relativamente ao género, apenas é notável uma discrepância nos comerciantes, sendo que na
atividade comercial é predominante o género masculino, numa proporção de 6:1 (Figura 6.3). A
população portuguesa é maioritária nos agentes inquiridos, nomeadamente, na totalidade, os
estrangeiros são quatro vezes menos do que os lusos, contudo, é pertinente notar que nos
comerciantes essa proporção é apenas metade (Figura 6.5). A faixa etária entre os 40 e 65 perfaz mais
de metade da população inquirida, sendo baixa a amostra de jovens e idosos (Figura 6.6).
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Figura 6.1 – Amostra da população inquirida, residentes e comerciantes

sexo feminino

sexo masculino

Figura 6.2 - Género dos residentes inquiridos.
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Figura 6.3 - Género dos comerciantes inquiridos.
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Figura 6.4 - Nacionalidade dos residentes inquiridos.
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Figura 6.6 - Faixa etária dos inquiridos.

b) Caracterização da população inquirida - Residentes
Quanto aos agentes residentes é predominante a residência de longa data no bairro, e a menor
percentagem de novos residentes, designadamente mais de 64% dos inquiridos habitam há mais de
30 anos na Mouraria (Figura 6.7). Tal como acontece no restante centro histórico, a percentagem de
arrendatários é de mais de 86% (Figura 6.8), sendo uma percentagem diminuta de população a viver
em habitação própria. Quando questionados sobre a possível procura de habitação noutro local, quase
89% respondeu que não estava a pensar mudar de local de residência (Figura 6.9), sendo que parte
dos que afirmaram fazê-lo”, justificaram essa opção com “vou ser despejado”, “fui obrigado” e “não
tenho cá ninguém”.
O Mediador Comunitário confirma que, em questão de habitação, grande parte da população é
arrendatária, num de dois tipos de contrato: arrendamento a particulares e arrendamento
convencionado com a CML. Afirma que a CML tem a posse de “muitíssimos” prédios no bairro e a
população que arrenda esses prédios camarários sente uma segurança maior em relação ao futuro
quando comparados com os arrendatários comuns.
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Figura 6.7 - Tempo de residência no bairro
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Figura 6.8 - Tipo de propriedade
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Figura 6.9 - Respostas dos inquiridos, quando questionados se pensam procurar casa noutro local

c) Caracterização da população inquirida - Comerciantes
No comércio há uma maior volatilidade do que na habitação, visto há uma grande predominância de
novos negócios. Quase 20% dos inquiridos iniciaram a atividade comercial há menos de um ano e
apenas menos de 15% mantêm o seu negócio na Mouraria há mais de 30 anos (Figura 6.10). Estes
valores mostram que há uma vaga recente de investimento em novos negócios na área de estudo.
Perto de 50% dos comerciantes trabalham com restauração, sendo que nos 33% relativos a “outros”,
incluem-se um alojamento local e uma loja voltada para o turismo (guardar bagagem, souvenirs e
aluguer de bicicletas) (Figura 6.11). No comércio também é predominante o aluguer do espaço, ainda
que em menor proporção do que em relação aos residentes inquiridos (Figura 6.12). Os comerciantes
mostram-se maioritariamente satisfeitos, havendo apenas uma resposta de insatisfação relativamente
à atividade comercial (Figura 6.13).

61

4
0%

4

10%

20%

6

30%

menos de 1 ano

40%

1 - 4 anos

4

50%

60%

5 - 14 anos

70%

15 - 30 anos

3
80%

90%

100%

mais de 30 anos

Figura 6.10 - Tempo de atividade comercial no bairro
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Figura 6.11 - Tipo de atividade comercial no bairro
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Figura 6.12 - Tipo de propriedade do espaço comercial
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Figura 6.13 - Grau de satisfação com a atividade comercial

6.1.2. Perceção sobre os impactes do turismo no bairro
a) Visão global sobre o turismo
Quando questionados com uma pergunta de resposta fechada sobre o turismo como positivo, negativo
ou indiferente, os inquiridos não mostraram hesitação em afirmar o turismo como algo positivo e
globalmente benéfico (Figura 6.14). Houve no total menos de 18% a considerar a atividade com algo
negativo ou indiferente. Entre residentes e comerciantes a discrepância nas respostas é diminuta,
sendo que uma proporção ligeiramente superior de residentes, comparativamente com comerciantes,
considera o turismo positivo.
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Figura 6.14 - Perceções sobre o turismo na sua globalidade.

De acordo com as faixas etárias, as opiniões são mais divergentes. Destacam-se os inquiridos com
menos de 18 anos, que unanimemente foram otimistas, e a faixa etária entre os 40 e 65 anos, que foi
a menos otimista e em que apenas 67,75% colocaram a opção positivo (Tabela 6.1).
Tabela 6.1 - Representações sobre o turismo na sua globalidade, segundo residente/comerciante e faixa etária.

Positivo
Não positivo
(negativo ou
indiferente)

Residente

Comerciante

80,49%

76,47%

Menor
18
100%

19,51%

23,53%

0%

de

18 - <40

40 - <65

65 ou mais

83,33%

67,75%

84,62%

16,67%

32,25%

15,38%

Após a análise geral, e segundo o agrupamento proposto na metodologia, verificamos que são
mencionados como positivas as transformações urbanas, mas em menor escala do que as económicas
e sociais. Quanto às dinâmicas negativas consequentes do aumento do turismo, os inquiridos
mencionaram mais vezes as questões socais, seguidas das urbanas. Os impactes económicos e
ambientais negativos também foram referidos, contudo menos vezes do que os restantes.
b) Impactes do turismo – Por dimensão
Ao analisar os resultados, podemos genericamente afirmar, que o crescimento do turismo na Mouraria
causa na perceção da população impactes económicos e sociais positivos e impactes urbanos e
sociais negativos (Figura 6.15). Torna-se necessário fazer a análise dos impactes de cada dimensão
mais detalhadamente para que se possam contrapor os prós e contras da atividade turística no bairro.
É de notar que enquanto comerciantes percecionam em maior escala os aspetos económicos, os
residentes mencionam mais a vertente social, e logo seguida da económica (Figura 6.16 e Figura 6.17).
Relativamente às repercussões negativas, as sociais são predominantes em ambos os inquéritos,
encontrando-se ainda em maior escala na perceção dos residentes. Os urbanos são positivos na
perceção dos comerciantes, mas negativos na visão dos residentes. A dinâmica ambiental é negativa
na opinião dos residentes.
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c) Análise dos impactes positivos
Relativamente às respostas abertas sobre encontram-se seguidamente agrupadas por tema e
subtema, acompanhadas pela frequência da sua utilização (Tabela 6.2).
Quanto aos impactes positivos do turismo no bairro, a palavra economia foi destacada (Figura 6.18),
sendo mesmo a mais utilizada. Mais de dois terços dos inquiridos colocaram os benefícios económicos
no topo dos impactes positivos percecionados. Neste contexto, mediador comunitário explica que
houve várias melhorias económicas trazidas pelo alojamento local, em que muita gente ficou com
“trabalhitos”, o desemprego diminuiu bastante, contudo, muitos dos serviços revelam ser precários,
pois são pagos “por baixo da mesa”.
Seguidamente destacaram-se os impactes sociais, onde se incluem o desenvolvimento da cultura,
dinamismo e a divulgação da cultura local e local, tendo sido este último ponto, isolado dos restantes
devido a uma exaustiva menção da população. Isto mostra-nos uma certa recetividade e vontade de
dar a conhecer o local a visitantes.
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“Os habitantes gostam que os turistas aqui venham, porque isso dá-lhes uma perspetiva de que o bairro
agora já é valorizado ao contrário do que se passava antigamente” - Mediador Comunitário da Mouraria
(será abordado em capítulo próprio)

As melhorias a nível urbano também são mencionadas, usando sobretudo expressões relativas à
dinamização. Apenas três dos inquiridos referiram a reabilitação do edificado como um impacte positivo
do turismo”.
Tabela 6.2 - Análise dos impactes positivos percecionados pelos inquiridos.

Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

ECO

Melhoria da
economia em
geral

44

Melhoria da
economia
familiar

7

"bom para o negócio" (3), "aumento das vendas", "mais clientes",
"aumento do lucro", "ajuda financeira".

Criação de
emprego

2

"mais emprego", "trabalho na restauração".

Divulgação do
local/cultura

19

"mostrar a nossa cultura" (3), "dá a conhecer a cultura do país" (3), "dar
a conhecer a nossa cultura" (2), "dar a conhecer lisboa" (2), "dar a
conhecer os nossos costumes", "mostrar a nossa gastronomia",
"divulgação da cidade", "mostrar o nosso país", "provar a nossa
comida", "dar a conhecer os nossos hábitos", "divulgar os nossos
costumes", "bairro mais conhecido", "servir bem".

Desenvolvime
nto cultural

18

"troca de conhecimento sobre costumes" (3), "cultura" (2),
"conhecimento" (2), "alargar horizontes ", "novas perspetivas", "trocas
culturais", "bom para o artesanato português", "treinar as línguas",
"novas culturas", "diversidade", "contato com os povos",
"desenvolvimento cultural", "desenvolve as línguas", "globalização",
"cultural".

Dinamização
social

7

"social" (2),"mais gente no bairro" (2),"mais pessoas", "caras novas",
"simpatia".

Segurança

2

"segurança", "promove um aumento na segurança".

Outros

6

"bom ver o interesse”, "ambiente internacional", "multicultural", "eventos
na zona", "agora tenho um jardim para brincar", "população mais
unida".
“ruas mais limpas”.

SOC

53

52

Expressões utilizadas pelos inquiridos

"economia " (11), "bom para a economia" (10), "bom para o país" (4),
"bom para a economia do país" (2), "melhora comércio local",
"económico", "oportunidades de negócio", "melhora a economia",
"investimento", "mais impostos para o estado", "entrada de divisas",
"potencia a economia local", "mais investimento", "negócio", "mais
comércio", "oportunidades de negócios", "mais dinheiro", "bom para a
localidade", "traz dinheiro", "dinheiro", "conhecer a nossa economia".

AMB

1

Limpeza

1

URB

18

Dinamização
urbana

10

movimento" (2), "melhoramento do bairro", "dinamiza a cidade", "mais
vida ao bairro", "movimentação", "nova vida ao bairro", "revitaliza o
bairro", "dinâmica", "evolução".

Reabilitação
urbana

6

"novas obras", "prédios bonitos", "as ruas estão arranjadas", "melhor
edificado", "ruas sem buracos", "prédios arranjados".

Melhoria das
infraestruturas

2

"melhoria nos transportes" (2).
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Figura 6.18 - Frequência dos subtemas mencionados nos impactes positivos

d) Análise dos impactes negativos
Relativamente aos impactes negativos, o mais mencionado pela população local foi falta de respeito
por parte dos turistas, seguidamente são mencionados com relativa frequência o excesso de
alojamento e turismo e a falta de residentes e habitação (Tabela 6.3 e Figura 6.19). O fundo da tabela
ficou reservado para as questões ambientais, como lixo e ruído, acompanhados da inflação causada
pelo turismo.
“por outro lado, não gostam tanto, porque os turistas ocupam os espaços e invadem tudo, sentam-se nos
restaurantes onde antigamente havia vaga para eles e agora deixou de haver, fazem com que os preços
das coisas aumentem” - Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo próprio)
Tabela 6.3 - Análise dos impactes negativos percecionados pelos inquiridos

Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

ECO

Inflação

6

"aumento do custo de vida" (3), "aumento dos preços" (2),"inflação"

Falta de
comércio

3

"falta de comércio tradicional" (2), "não deixam dinheiro no comércio
local"

Inflação
imobiliária

2

"inflação do mercado de arrendamento", "inflação na habitação"

Falta de
respeito

15

"falta de respeito" (5), "falta de respeito por parte dos turistas" (3),
"antipatia", "pessoas mal-educadas", "turistas faltam ao respeito",
"turistas não respeitam locais", "desrespeito aos moradores", "alguns
turistas são mal-educados e barulhentos", "falta de civismo"

Desalojamento

10

"despejos" (2), "despejos de moradores" (2), "população desalojada",
"pessoas desalojadas", "residentes expulsos", "proporcionar despejos
no bairro", "desalojamento", "muitos despejos"

Falta de
habitação

10

"falta de habitação" (5), "aluguer de casas a estrangeiros", "ocupam as
casas", "falta de casas para arrendar", "ausência de habitação",
"residências para turistas"

Falta de
população
local

7

"residentes vão-se embora", "não há convívio", "está a ficar sem
habitantes", "agora tenho poucos amigos", "falta de população", "muitos
amigos foram embora", "pouca população"

SOC

11

54

Expressões utilizadas pelos inquiridos
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Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

SOC

Descaracteriza
ção

3

"descaracterização do bairro", "bairro a morrer", "descaracterização"

Dificuldade em
comunicar

2

"dificuldade em comunicar", "dificuldade em entender e comunicar"

Outros

5

"aumento de carteirismo", "isolamento", "beneficia estrangeiros",
"turistas intrusos", "linguagem"

Ruído

7

"barulho" (5), "muito barulho" (2)

Lixo

6

"lixo" (4), "lixo nas ruas", "acumulação de lixo"

Excesso de
alojamento
local

12

"excesso de alojamento local"(2), "alojamento local"(2), "alojamento
local em excesso", "alojamentos", "muito al", "excesso de alojamentos",
"al em demasia", "al a mais", "muitos hostéis", "muitos hotéis"

Excesso de
turismo

10

"turismo em massa" (2), "turismo em excesso"(2), "excesso de
turismo"(2), "turismo a mais", "turistas em excesso", "excesso", "turismo
a mais prejudica"

Multidão/confu
são

7

"confusão nos transportes", "muitas obras", "mais confusão nas ruas",
"muitas pessoas nas ruas", "ocupação do espaço", "multidão", "muitas
pessoas no elétrico"

Infraestrutura

4

"falta de infraestrutura", "pavimento péssimo", "estacionamentos",
"desgaste das ruas"

Outro

2

"mau para o bairro", "prejudicial ao bairro"

AMB

URB

54

13

35

Expressões utilizadas pelos inquiridos
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Figura 6.19 - Frequência dos subtemas mencionados nos impactes negativos

6.1.3. Perceção sobre a Mouraria
a) Aspetos do bairro – por dimensão
Seguidamente apresentam-se os aspetos (positivos e negativos) percecionados pela população
inquirida sobre o bairro onde habitam/trabalham.
Mais uma vez a população destaca a dimensão social, sendo esta, bastante mais expressiva nos
aspetos positivos do que negativos (Figura 6.20). De uma forma sumarizada, os aspetos económicos
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e ambientais são geralmente negativos, enquanto que os sociais e urbanos são positivos. No entanto,
é nestas duas últimas dimensões que se focam as respostas dos inquiridos.
Económicos
100
80
60
40
20

Urbanos

Positivos

Sociais

0

Negativos

Ambientais
Figura 6.20 - Perceções sobre o bairro, segundo as quatro dimensões

Após comparar as respostas de residentes e comerciantes torna-se necessário fazer algumas
considerações. Nos aspetos positivos do bairro é de notar a ausência de aspetos urbanos na
perspetiva dos comerciantes, face à dos residentes (Figura 6.21). Quanto aos aspetos negativos, a
análise é praticamente oposta entre os dois: enquanto os comerciantes destacam a componente
ambiental, os residentes focam-se nas outras três, com destaque para a urbana e social (Figura 6.22).
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Figura 6.21 – Aspetos sobre o bairro percecionados Figura 6.22 - Aspetos sobre o bairro percecionados
pela população residente segundo as dimensões dos pela população comerciante, segundo as dimensões
indicadores.
dos indicadores

b) Análise dos aspetos positivos
Quando questionados sobre os aspetos positivos da Mouraria, os inquiridos mostraram que a própria
população do bairro é um fator importante e aglutinador. Palavras como “entreajuda”, “convívio” e
“vizinhança” foram em grande escala as mais referidas nesta questão (Tabela 6.4). Seguidamente foi
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mencionado o processo de reabilitação urbana que têm vindo a acontecer recentemente e fortes
fatores identitários do bairro: o bairrismo, afeição em relação ao território estudado, e a cultura local,
fatores ligados à tradição local como o fado e as marchas populares. A segurança, multiculturalidade
e a economia do local foram também citados, embora em menor escala (Figura 6.23). Relativamente
ao turismo, houve apenas duas pessoas que indicaram esta atividade como algo benéfico.
Tabela 6.4 – Perceção sobre os aspetos positivos da Mouraria.

Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

ECO

Dinamismo
económico

3

“mais investimento", "investimento", "muito comércio"

Lugar
acessível

2

"renda acessível", "económico"

População/
vizinhança

31

“convívio" (6), "entreajuda" (6), "as pessoas" (3), "pessoas boas" (2),
"vizinhança" (2), "proximidade social", "viver em comunidade", "amigos
no bairro", "união entre vizinhos", "boa vizinhança", "muito convívio",
"vizinhança solidária e compreensiva", "vizinhos unidos", "população
amigável", "vizinhança unida", "unida", "amigos e família"

Cultura

16

"bairro popular" (2), "bairro histórico", "lugar histórico", "proximidade
com o castelo", "zona típica portuguesa", "cultura ", "restauração",
"restaurantes típicos", "história", "marchas", "zona histórica",
"tradicional", "cultura fadista", "boa restauração", "fadista"

Bairrismo

11

"bairrismo" (6), "ambiente bairrista", "orgulho no bairro", "o bairro",
"bairrista", "amor ao bairro"

Outros

8

"vive-se bem" (2), "cheio de vida", "muitos hotéis e restaurantes",
"alegria", "festiva", "nova comissão de moradores", "bom viver aqui"

Acolhedor

7

"acolhedor" (2), "recetiva", "calorosa", "simpática", "gente simpática",
"familiar"

Multicultural

4

"multicultural" (2), "imigração", "internacional"

Segurança

2

"segurança" (2)
"ruas mais limpas" (4), "mais limpeza" (2), "limpeza"

SOC

5

84

Expressões utilizadas pelos inquiridos

AMB

7

Limpeza

7

URB

38

Reabilitação

18

"ruas sem buracos" (3), "prédios reabilitados" (3), "prédios devolutos
arranjados" (2), "obras nas ruas" (2), "edificado reabilitado" (2), "obras
urbanas" (2), "ruas arranjadas", "melhoria do pavimento e das ruas",
"ruas mais lindas", "obras nos prédios"

Bairro

10

"linda" (3), "bonito" (2), "bairro bonito" (2), "gosto do bairro", "mouraria é
linda", "era um bairro lindo"

Localização

6

"central", "localização central", "perto do centro", "todos os serviços",
"localização", "centro da cidade"

Turismo

2

"muitos turistas", "desenvolvimento devido ao turismo"

Outros

2

"prédios construídos", "dinâmica"
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Figura 6.23 - Frequência dos subtemas mencionados nos aspetos positivos

c) Análise dos aspetos negativos
Quanto aos aspetos negativos do bairro, a falta de população é o ponto mais mencionado, seguida do
excesso de alojamentos turísticos (Tabela 6.5 e Figura 6.24). O tráfico e consumo de droga assume o
terceiro lugar onde são também mencionadas características relacionadas com o aumento do turismo
como: Inflação imobiliária, excesso de turismo, falta de habitação e falta de limpeza.
Tabela 6.5 - Perceção sobre os aspetos negativos da Mouraria.

Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

ECO

Inflação
imobiliária

7

"rendas elevadas" (3), "rendas muito altas", "arrendamentos altos",
"habitação", "arrendamento excessivo"

Falta de
comércio

6

"falta de comércio tradicional" (2), "não há comércio tradicional" (2),
"falta de comércio local", "não temos onde fazer as nossas compras"

Outros

1

"pobreza"

Falta de
população

14

"falta de população" (2), "está deserta" (2), "mouraria está deserta",
"não tenho amigos", "as pessoas que existem são mais velhas",
"abandono dos residentes", "desertificação do bairro", "desertificação",
"falta de residentes", "população idosa", "idosos abandonarem as suas
casas", "pouca população"

Tráfico e
consumo de
droga

9

"droga"(5), "tráfico de droga" (3), "drogas e álcool"

Outros

9

"morreu" (2), "estrangeiros", "estarem a desabitar as casas",
"prostituição", "falta de respeito pelos idosos", "falta de respeito por
parte dos turistas", "falta de apoio a inquilinos", "alguns restaurantes
ou tascos"

Falta de
habitação

6

"falta de habitação" (3), "falta de habitação para a população" (2),
"habitação"

Insegurança

5

"assaltos" (3), "insegurança", "noite assustadora"

Perda de
identidade

2

"está a perder o bairrismo", "perda de cultura"

SOC

13

46

Expressões utilizadas pelos inquiridos
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Dimensão
e no de
menções

Subtema e no de
menções

AMB

Falta de
limpeza

6

“sujidade" (3), "falta de limpeza" (2), "limpeza"

Ruído

5

"barulho" (2), "ruído", "muito barulho", "turismo e barulho"

Resíduos

3

"lixo" (3)

Excesso de
Alojamentos
Turísticos

13

"excesso de alojamento local" (2), "AL em demasia" (2),"alojamento a
mais", "excesso de alojamento", "demasiados hosteis", "excesso de
hostéis", "excesso de alojamento para turistas", "alojamento local", "só
apartamentos de luxo", "hostéis", "al a mais"

Excesso de
Turismo

6

"muitos turistas", "muito turistificada", "massificação turística", "turismo
em excesso", "muitos tuk tuk's", "turismo em demasia"

Falta de
estacionamento

5

"falta de estacionamento para moradores" (3), "estacionamento", "falta
de estacionamento"

Degradação
urbana

4

"buracos na rua" (2), "falta de reabilitação", "degradação"

Outras

3

"obras", "casas pequenas", "acessos condicionados"

URB

14

31

Expressões utilizadas pelos inquiridos
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Figura 6.24 - Frequência dos subtemas mencionados nos aspetos negativos

6.1.4. Perceção dos inquiridos sobre as entidades (associações e poder local)
Quando questionados sobre a presença de entidades como associações e Junta de Freguesia junto
da população, os inquiridos, de uma forma geral avaliaram a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
como a entidade com mais presença (Figura 6.25). Destaca-se a população mais envelhecida, que é
a mais positiva nesta análise. Uma possível explicação deste facto é a presença e maior preocupação
das entidades face ao envelhecimento da população residente. O próprio mediador comunitário revela
que o apoio aos mais idosos é umas das suas tarefas diárias de trabalho.
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Figura 6.25- Perceção dos inquiridos relativamente à presença de entidades junto da população, segundo a faixa
etária.

A percentagem de respostas em branco (Tabela 6.6), quando questionados sobre a presença de
entidades junto da população, mostra um grande desconhecimento e pouco envolvimento dos
residentes estrangeiros com o poder e associações locais quando comparados com os inquiridos de
nacionalidade portuguesa. É também relevante a maior percentagem que inquiridos que não avaliaram
as coletividades (ARM e GDM), quando comparadas com a JFSMM. Possíveis explicações são a falta
de envolvimento e até o desconhecimento da sua existência.
Tabela 6.6 - Percentagem de respostas em branco, segundo a entidade e a nacionalidade.

Percentagem de respostas em branco na avaliação da presença de entidades segundo a nacionalidade
JFSMM

ARM

GDM

Estrangeiros

21.43%

42.86%

64.29%

Portugueses

3.57%

17.86%

16.07%

Quando questionado sobre a existência das várias Mourarias e do seu convívio:
“(…) normalmente as pessoas não convivem, as pessoas vivem no mesmo território, mas de costas
voltadas, cada um faz a sua vida (…) não há a empatia (…) não há hipótese, não há integração. “Mediador Comunitário da Mouraria (será abordado em capítulo próprio)

6.2. Perceção – O Mediador Comunitário da Mouraria
A entreviste teve lugar no Gabinete de empreendedorismo da JFSMM, durante o mês de outubro de
2017. A conversa começou com a apresentação e explicação das funções a cargo como mediador
comunitário: a sua principal função é fazer a ponte entre a administração local e a comunidade.
Questionado sobre desde quando exerce tal função, ele responde que nasceu com ele, quase como o
dever de um sacerdote, sempre o fez, mas oficializou-se com a abertura da associação Renovar a
Mouraria, no âmbito do programa QREN. Além do contacto próximo entre comunidade e JFSMM, o
mediador tem contacto próximo com o setor turístico: é o único guia local, e grande parte dos que ali
fazem tours são de outros países.
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Segue-se a tabela com os principais tópicos discutidos:
FUNÇÃO DE MEDIADOR COMUNITÁRIO
Resumo

Quando questionado sobre a sua função, o mediador assume-se como alguém que
procura os problemas da população residente e os apresenta na administração local
e associação de forma a serem resolvidos:
“sou um problem maker (…) quando saio para a rua, o meu papel é trazer problemas”

Rotina

Na sua rotina de trabalho além de procurar resolver a problemática geral da população
(financeira, saúde, alimentar, mobilidade), dá apoio constante à população mais
idosa:
“eu vou frequentemente à casa das pessoas, estou frequentemente com os idosos,
estou todos os dias população do bairro, e depois à medida que os problemas vão
surgindo, eu vou tentando resolver os problemas das pessoas; e estamos a falar todo
tipo de problemas: necessidades alimentares, dificuldade em pagar as contas de água
ou da luz ou da renda de casa, problemas de saúde, marcações de consultas para
pessoas idosas que têm dificuldade em andar”

Diferenciação

Apesar de já lhe ter sido ponderado alargar a sua função a outros bairros, o mediador
diz que ainda não existe mais ninguém a executar uma função similar. Além de ver o
emprego como uma função de enorme desgaste, que obriga a uma grande
capacidade de resiliência, o papel desempenhado é visto como uma “missão”, a qual
grande parte da população não está capacitada para desempenhar. A sua principal
missão é apoiar as famílias em risco, como idosos, arrendatários e famílias de baixo
rendimento.

PASSADO
Marginalização e
decadência do bairro

Das muitas alterações que observou ao logo da sua vida, realça a mais marcante: “a
degradação vivida nos anos 80/90 juntamente com o tráfico de droga”.
Descreve as melhorias urbanas sentidas no bairro nos últimos anos:
“Não havia a beleza que há hoje, as ruas estavam tortas, cheias de altos e baixos,
estavam sujas, não havia bancos de jardim, não havia um parque infantil, não havia
um jardim para as pessoas descansarem, havia de tráfico droga em vários sítios “
Descreve a evolução da atividade turística:
“Em 2008 não havia turismo no bairro (…) podia passar um turista de vez em quando,
mas perdido.”
Segundo ele, nessa época, os hotéis aconselhavam os turistas a não ir para a
Mouraria.
Segundo o mediador, a associação teve um papel unificador. Manteve uma posição
assumida contra o tráfico e consumo de droga no bairro, no entanto conseguiu o apoio
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de toda a população (inclusivamente traficantes), por ser vista no geral como algo
bom para a Mouraria.
“Mesmo assim muito consumidores e traficantes assinaram a petição que pedia o fim
do tráfico, porque além disso também pedia outras coisas que eram boas para o
bairro.”
Início da atividade
turística no bairro

“O processo começa a pouco e pouco com a reconstrução do bairro em 2012, que é
quando avança o plano QREN da mouraria. Mas o início da procura de casas para
alojamento local e hosteis começa mais ou menos em 2015”
“Havia muitas casas devolutas (…) porque o dinheiro que o proprietário gastava a
fazer as obras não eram compensado pelos os aluguéis (….) claro, que a partir do
momento em que se apercebe que há uma oportunidade de negócio e que pode fazer
dinheiro, ele fica estimulado e começa a fazer obras para chamar àquilo alojamento
local”
O mediador comunitário fala como começa por, apenas, mostrar o bairro a amigos e
a amigos dos amigos, e apercebendo-se assim que as pessoas gostavam de
conhecer o bairro, começou a olhar o bairro de outra maneira, a procurar as suas
histórias e origens. A partir deste momento cria pequenas tours. Depois a ARM
começou a fazer esses passeios, e os lucros eram divididos entre a associação e os
guias.
Questionado sobre um dos mediáticos casos de despejos num prédio da Rua dos
Lagares, e sobre a existência de mais casos semelhantes no bairro, o mediador afirma
que poucos mais casos houve: “dramatizou-se muito esta situação”.

PRESENTE
Droga

O mediador admite que o consumo de droga tem diminuído nos últimos anos.

Perspetiva dos
residentes em
relação ao turismo

“Os habitantes gostam que os turistas aqui venham, porque isso dá-lhes uma perspetiva
de que o bairro agora já é valorizado ao contrário do que se passava antigamente, por
outro lado não gostam tanto porque os turistas ocupam os espaços e invadem tudo,
sentam-se nos restaurantes onde antigamente havia vaga para eles e agora deixou de
haver, fazem com que os preços das coisas aumentem (…) para os habitantes de Lisboa
o elétrico deixou de ser opção, neste momento o elétrico 28 é um transporte obsoleto
(…) um dos meios de nos deslocarmos ao centro de saúde (na Graça) é o elétrico, e
ninguém vai.”
De uma forma mais informal, fala das melhorias económicas trazidas pelo alojamento
local: muita gente ficou conseguiu trabalho e o desemprego diminuiu bastante, contudo,
muitos são pagos “por baixo da mesa” a apresentam alguma precariedade.
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Resistência contra o
desalojamento

O mediador explica o tipo de resistência que a população, com ajuda da associação
e junta de freguesia, aprendeu a fazer ao longo dos últimos anos:
“(…) agora as pessoas vão à associação dos inquilinos lisbonenses ou então aos
advogados da junta de freguesia”.
Fala seguidamente num processo de “resistência passiva” dos inquilinos: não sair,
recorrer, arranjar um advogado. Isto faz com que os proprietários desistam, ou sejam
prejudicados por ver o processo e o dinheiro parado, sem a certeza de um desfecho
positivo para o seguimento das obras no edifício.

Habitação social

Em termos de habitação, segundo Nuno, grande parte da população é arrendatária,
num de dois tipos de contrato: arrendamento a particulares e arrendamento
convencionado com a CML. Nuno afirma mesmo que a CML tem a posse de
“muitíssimos” prédios no bairro.

“Várias Mourarias” e
convivência

Questionado sobre a existência das várias Mourarias e do seu convívio:
“(…) normalmente as pessoas não convivem, as pessoas vivem no mesmo território,
mas de costas voltadas, cada um faz a sua vida (…) mas não há a empatia, mesmo
os portugueses olham para o imigrante uma forma (…) não há integração. “

FUTURO
Insegurança social

A população que arrenda os prédios camarários sente uma segurança maior em
relação ao futuro.

Expetativas de
crescimento

Deixou uma certeza de que o turismo na Mouraria nunca atingirá a dimensão que
atinge o bairro histórico adjacente, Alfama, “porque Alfama sempre foi Alfama! (…) e
sempre vai ser”.

Ao sair da sala, observou-se, pela janela, duas locais a dar indicações a turistas asiáticos que,
claramente, não se compreendiam, mas gesticulando e apontando satisfizeram as dúvidas dos
visitantes.
6.3. Discussão dos resultados obtidos
De uma forma geral, as perceções da população local – residentes e comerciantes – face aos impactes
do turismo coincidem com as dinâmicas apresentadas anteriormente. São, portanto, coincidentes os
impactes económicos como positivos e os sociais como negativos. A discrepância entre a perceção de
residentes e comerciantes é na sua essência intuitiva: os residentes destacam a dimensão social e
urbana, enquanto os comerciantes a económica.
Verificou-se o apoio da população relativamente ao turismo quando este foi classificado pela grande
maioria como globalmente positivo. Face à dimensão dos impactes negativos percecionados, o facto,
citado por Garau-Vadell (2016), de que um cenário de recessão económica causa o crescimento do
apoio ao turismo, pode estar na explicação desta visão mais permissiva dos locais. No entanto, este
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fato também se enquadra na teoria de Sharpley (2014), que afirma que perceção e atitudes dos
residentes não é linear, ou seja, mesmo descontentes, os residentes podem no entanto apoiar o
turismo.
Quando questionados sobre aspetos positivos e negativos do bairro foi notável a indicação de
características relacionadas com o aumento do turismo nos aspetos negativos. Nos aspetos positivos
da Mouraria destacaram-se a população e as tradições locais. É de notar o conflito entre os aspetos
mais mencionados do bairro, a população/vizinhança como o mais mencionado aspeto positivo, e a
falta de população/desalojamentos como o negativo. Como descrito anteriormente, este decréscimo
populacional diretamente causado pelo aumento do turismo, pode-nos remeter para uma possível crise
de identidade social na Mouraria.
Dado o número de respostas em branco relativas à presença de entidades junto a população, por
desconhecimento ou desinteresse pessoal, é de notar uma menor participação da comunidade
imigrante face à discussão de políticas de acesso à cidade. As duas Mourarias não se opõem
necessariamente, mas enquanto os residentes de longa data privilegiam tradições, fado e marchas
populares, a comunidade imigrante destaca a multiculturalidade do local.
Não análise dos resultados não foi encontrada nenhuma correlação entre a perceção da população e
o período de tempo de residência, dependência do turismo e distância do local de residência à
atividade turística, tal como sugerido por Garau-Vadell (2016).
Neste contexto de complexidade social e urbana, o papel de Mediador Comunitário é um elemento
chave e diferenciador dos restantes bairros do centro histórico. A ponte de ligação entre população,
associação e administração local além de uma rápida reação e atuação face aos impactes, possibilita
uma maior facilidade na articulação de atividade turística com os objetivos da natureza territorial do
bairro (Ruhanen, 2013).
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7. CONCLUSÕES
O crescimento exponencial do turismo nas últimas décadas faz deste uma das principais atividades
económicas da atualidade, gerando uma maior circulação de dinheiro e decisivamente contribuindo
para a economia dos destinos turísticos. Segundo as previsões para o futuro, espera-se que o setor
continue a aumentar, contudo não se consegue quantificar esse crescimento. As conclusões da
investigação sobre as dinâmicas resultantes do crescimento do turismo, na Mouraria, encontram-se
estruturadas de acordo com três os objetivos específicos traçados.
OE1. Analisar as mudanças nas dinâmicas demográfica e urbanística
No contexto sociocultural, realça-se o benefício da interação entre diferentes culturas. A procura pelo
bairro permitiu desenvolver um maior sentimento de orgulho e valorização dos residentes na
comunidade local. Relativamente às situações de desalojamento e sentimento de exclusão, sentidas
pelos moradores, potenciou nestes o desenvolvimento do sentido de comunidade.
No contexto urbano, várias marcas foram deixadas no bairro da Mouraria. A mudança de uso do
edificado, causada pelo elevado crescimento da oferta de alojamento para turistas, levou a que parte
das casas fosse retirada do mercado habitacional. Além da inflação imobiliária que esta dinâmica
causou existem outros impactes urbanos, como a superlotação dos transportes, o congestionamento
pedonal, a modificação da paisagem urbana, o ruído e o aumento de resíduos. Em contrapartida, o
turismo impulsionou o mercado da reabilitação, que fez com que grande parte do edificado fosse
conservado e reabilitado. A reabilitação do espaço público, o incentivo à preservação do património e
a dinamização urbana causadas são outros aspetos positivos para os quais contribuiu o aumento do
setor. Após muitas tentativas de revitalização, a Mouraria estigmatizada e vista como um local a evitar,
conseguiu agora, impulsionada pelo setor turístico, tornar-se num bairro dinâmico repleto de eventos,
e visitantes.
A influência do turismo no crescimento de atividades de suporte ao turismo (restaurantes, alojamento,
comércio e lazer) é evidente, assim como o setor imobiliário e da construção civil foram impulsionados,
direta e indiretamente, pelo aumento da procura. Estes aspetos contribuíram positivamente para a
economia, através ao aumento de postos de trabalho e de contribuições de impostos. No entanto,
existem algumas contrapartidas como a precariedade dos novos postos de trabalho e a inflação que
não consegue ser acompanhada pela população local.
OE2. Avaliar as intervenções das entidades governativas e comunitárias
As políticas adotadas pelo estado mostraram ser grandes impulsionadores das novas dinâmicas do
bairro. No caso da reabilitação urbana, que aliada à estratégia de atração de investimento privado
(vistos gold e regime de residentes não habituais), tornou-se rentável, em muito, devido ao fato de ser
alimentada por um setor turístico em expansão. No entanto, as falhas e superlotação de algumas
infraestruturas, sobretudo nos centros históricos, mostraram a falta de previsão e planeamento da
gestão pública. As medidas impulsionadoras do turismo, economia e reabilitação, deveriam ter sido
paralelas a um plano de gestão e monitorização dos seus impactes, assim como as intervenções dos
órgãos governativos, como resposta às manifestações de desagrado da população e investigadores,
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que acabaram por ser tardias. A descentralização de poderes, como a que sucedeu na gestão do
alojamento local (que passou do órgão de gestão central para o municipal), mostra ser uma boa
estratégia para acelerar a resolução dos problemas sociais e urbanos da metrópole, que assim são
debatidos e tratados com uma maior proximidade da população. É neste contexto de proximidade que
o Mediador Comunitário adquire um papel de extrema importância: minimizar a distância entre as
entidades governantes e a população local, tornando, assim, o processo de ação mais rápido e
eficiente. O facto de ser residente de longa data, ter um vasto conhecimento sobre o lugar e ter a
confiança dos residentes, são fatores chave no desempenho do papel de mediador. Esta figura poderá
ser uma estratégia de minimização de impactes semelhantes, em outros bairros históricos, no entanto
é importante que tenha este nível de proximidade com a população local.
Simultaneamente, a população mais vulnerável que se viu confrontada com o problema de acesso à
habitação e múltiplas situações de despejo, reuniu-se de forma a arranjar soluções para o problema
social que afetava o bairro. Nasce num momento de crise social, a par de vários movimentos que lutam
pelo direito à cidade, a Comissão de Residentes da Mouraria, que, com o apoio de várias entidades,
leva a sua voz até aos órgãos de gestão (municipal e central). Neste processo de consciencialização
do problema e participação pública, os moradores do bairro contaram com o apoio de investigadores,
associações, coletividades e mesmo personalidades governativas, ganhando mais credibilidade e
agilidade. Esta participação da população no processo de governância mostrou-se essencial para o
diagnóstico, estratégia e planeamento de um plano de ação de qualidade que viabilize a diminuição
dos impactes negativos do turismo.
OE3. Analisar a perceção da população local relativamente ao setor turístico
A perceção da população (residentes e comerciantes) relativa aos impactes do turismo, reflete a
realidade das dinâmicas dos anos precedentes. Os fatores mais valorizados relativamente ao bairro
(população, vizinhança, tradições), são precisamente os mais afetados pelas repercussões do
crescimento do setor turístico. Desta forma a Mouraria poderá entrar em crise identitária, e
consequentemente ser colocado em risco o seu património imaterial.
Além dos benefícios económicos, a população, que sempre sentiu um estigma relativo ao bairro, vê na
entrada de turistas uma oportunidade de melhorar as suas condições e partilhar o orgulho identitário
que sentem da Mouraria como um bairro tradicional. Tal como foi confirmado pelo Mediador, existe um
clima de insegurança dos residentes quanto à sua permanência no bairro, e mais preocupantemente
em relação ao acesso à habitação. No entanto os residentes, sobretudo os de longa data, mostram
uma elevada afeição com o local, e não revelam intenções de querer sair.
De uma forma geral, a população tem mostrado apoio pelo setor, envolvendo-se e considerando o
turismo como algo positivo. Foi possível, no entanto, analisar alguns casos de aversão e apatia, que
podem futuramente proliferar se os impactes negativos persistirem.
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SÍNTESE FINAL
Insere-se no interesse político a gestão de um turismo sustentável, que mantenha uma cidade
equilibrada e socialmente diversificada. É do interesse da população local a preservação de uma
identidade cultural e do património imaterial. É também do interesse dos turistas a realização de uma
experiência autêntica, onde sintam a singularidade do local visitado.
Para o desenvolvimento de um setor turístico equilibrado e com potencial torna-se fundamental
minimizar os conflitos que resultam do choque entre a atividade turística e residencial. Dado que o
turismo no centro que Lisboa continua em crescimento, paralelamente às receitas provenientes deste,
mostra-se, neste momento, prioritário minimizar os impactes para os residentes e criar todas as
condições para que o setor continue a ter o apoio e envolvimento dos autóctones.
Como resultado do que foi mencionado anteriormente, temas como a criação de uma lei base da
habitação, incentivos ao arrendamento de longa duração e controlo do fenómeno de alojamento local,
tornaram-se dos assuntos mais debatidos pelos governos e autarquias das grandes cidades
portuguesas. A curto prazo espera-se que as repercussões negativas causadas pelo turismo no centro
histórico da Mouraria sejam minimizadas num processo de constante mutação e regeneração da
cidade.
Futuramente, será possível analisar de uma forma mais empírica todas as alterações que têm vindo a
acontecer na última década. Os censos 2021 serão o ponto de partida para fazer o balanço social e
urbano que o crescimento exponencial do turismo teve nos centros históricos, mais precisamente na
Mouraria.
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ANEXO 1 – Formulário de inquéritos aos residentes
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ANEXO 2 – Formulário de inquéritos aos comerciantes
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