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Resumo 

As tendências globais de crescimento do turismo nos centros históricos têm gerado diferentes tipos 
de impactes positivos e negativos cuja perceção é cada vez mais generalizada. Neste contexto, 
reconhece-se como fundamental, a definição de estratégias sustentáveis de planeamento e gestão 
que mitiguem ou minimizem os efeitos adversos causados direta ou indiretamente pelo turismo e que 
tirem partido das oportunidades que surjam com o crescimento desta atividade. No entanto, a 
definição destas estratégias está dependente de um efetivo conhecimento sobre as transformações 
que estão a decorrer, frequentemente de forma acelerada, não sendo fácil a sua monitorização em 
tempo real.  A construção de observatórios que integrem determinados indicadores, pode constituir-
se como uma abordagem útil para avaliar em contínuo essas transformações, permitindo a sua 
melhor compreensão. No entanto, a sua eficácia e eficiência estão dependentes da disponibilidade e 
adequabilidade da informação que permitirá quantificar ou qualificar as diferentes realidades 
observadas. 

Neste sentido, no âmbito da presente dissertação, procurar-se-á identificar quais as principais 
dimensões dos impactes gerados pelo turismo nos centros históricos que devem ser monitorizados, 
quais os indicadores que permitem quantificar e/ou qualificar essa avaliação em contínuo e, ainda, 
qual a informação necessária para que a sua operacionalização permita fundamentar a definição de 
estratégias sustentáveis de planeamento e gestão para estes territórios.  

A escolha do centro histórico de Lisboa como caso de estudo permitirá enquadrar os designados 
fenómenos de gentrificação e a turistificação enquanto impactes decorrentes do crescimento do 
turismo, identificando-se à luz do quadro teórico anteriormente estabelecido e da realidade específica 
do centro histórico de Lisboa, quais os principais desvios, omissões e entraves que se colocam à 
operacionalização de um observatório com os objetivos enunciados. 

Palavras-Chave: Turismo sustentável, centros históricos, monitorização, impactes, indicadores, 
informação, observatórios de turismo.  
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Abstract 

Global trends in tourism growth in historic centres have generated different types of positive and 
negative impacts whose perception is increasingly widespread. In this context, it is essential the 
definition of sustainable planning and management strategies that minimize the adverse effects 
caused directly or indirectly by tourism in order to take advantage of the opportunities that arise with 
the growth of this activity. However, the definition of these strategies depends on an effective 
knowledge about the transformations that are taking place, often in an accelerated way, which make 
the real time monitoring more difficult. The construction of observatories that integrate certain 
indicators could be a useful approach to evaluate these transformations in a continuous way, allowing 
for their better understanding. However, their effectiveness and efficiency are dependent on the 
availability and suitability of the information that will allow quantifying or qualifying the different realities 
observed. 

In this dissertation it was identified the main dimensions of the impacts (that should be monitored) 
generated by tourism in historic centres and which indicators allow quantification and/or qualification 
for this continuous assessment. It was analysed the required information so that its operationalization 
defines the sustainable strategies of planning and management in these kinds of territories. 

The selection of the historic centre of Lisbon as a case study allows the analysis of the so-called 
gentrification and touristification phenomena as impacts resulting from the tourism growth. In this way, 
it is possible to identify the main deviations, omissions and obstacles inside a tourism observatory 
operationalization with the mentioned objectives. 

 

Keywords: Sustainable tourism, historic centres, tourism monitoring, impacts, indicators, available 
data, tourism observatories. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento, Pertinência e Objetivos 

Atualmente, o turismo é a quarta maior indústria a nível mundial, demonstrando uma importância 
crescente na economia. Segundo o relatório anual do WTTC (World Travel & Tourism Council), em 
2016, o setor do Turismo contribuiu diretamente com 2 biliões de euros para a economia global e 109 
milhões de empregos em todo o mundo. A contribuição direta do turismo para o PIB cresceu para 
3,1% em 2016 (ultrapassando o crescimento da economia global, que cresceu apenas 2,5%) sendo 
estimado que este crescimento atinja os 4% durante a próxima década  (WTTC 2017). Em Portugal 
acompanha-se essa tendência, sendo esperados números mais elevados em 2017, relativamente a 
anos anteriores. Em 2016, o turismo contribuiu diretamente com 11,9 mil milhões de euros para o PIB 
nacional, ou seja, 6,4% da sua totalidade. Em 2017 esta percentagem tende para subir 
aproximadamente 3% - 12,2 mil milhões de euros (Figura 1.1).  

 
Figura 1.1 – Contributo direto do setor do turismo em Portugal para o PIB. Adaptado de WTTC (2017) 

Nos últimos anos Portugal tem ganho prestígio e importância a nível turístico em todo o mundo, o que 
se comprova através de prémios recebidos e da crescente visibilidade assegurada por parte dos 
media. Em 2017, Portugal conquistou 111 nomeações em 52 categorias diferentes no World Travel 
Awards. Também neste ano, a área composta pela Baixa Pombalina, Terreiro do Paço e pela colina 
do Chiado foi candidata a património cultural da UNESCO. Paralelamente, Lisboa foi considerada a 
cidade mais cool da Europa pela CNN (Cable News Network), sendo as características mais 
apreciadas pela população estrangeira, a gastronomia, o clima mediterrâneo, a cultura e a identidade 
própria da cidade. É um facto que o turismo urbano tem ganho mais popularidade, o que desencadeia 
uma crescente presença de turistas nas áreas centrais da capital e, sobretudo, no seu centro 
histórico. 



 2  

Apesar do seu impacte positivo para a economia mundial, o turismo pode provocar a degradação da 
qualidade ambiental e ter impactes negativos a nível social e cultural. O número de artigos publicados 
pelos media em Portugal sobre as vantagens e as desvantagens associadas ao crescimento deste 
setor tem vindo a aumentar, demonstrando que o turismo é um tema de enorme atualidade e 
relevância no país. A influência do turismo a nível económico conflitua com a preocupação dos 
residentes que assistem a alterações constantes e receiam a descaracterização da cidade, 
principalmente no centro histórico. Deste modo, Portugal associou-se à OMT (Organização Mundial 
de Turismo) para celebrar o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento 
(2017).   

A manifestação em Lisboa dos designados fenómenos de turistificação e gentrificação (Left Hand 
Rotation 2017), ambos relacionados com o aumento dos valores do mercado para arrendamento ou 
aquisição de fogos situados nas áreas históricas (aumento que, em grande medida, se deve ao 
crescimento da oferta significativa de novas unidades hoteleiras e de alojamento local) justifica as 
tendências de perda de população que se têm observado em alguns dos bairros históricos da cidade. 
A possibilidade de perda de identidade nestas áreas justifica a necessidade do desenvolvimento de 
estratégias e soluções que promovam a sustentabilidade do turismo (Russo & Borg 2002). 
Paralelamente, tem-se assistido a uma crescente divulgação por parte dos media sobre a ocorrência 
do mesmo tipo de tendências em outros centros históricos, nomeadamente em cidades europeias 
(como Barcelona, Praga, Amesterdão, entre outras), pelo que será relevante o estudo dos principais 
impactes observados e das políticas tomadas que se possam constituir como boas práticas de modo 
a regular a atividade turística e prevenir ou mitigar os seus efeitos negativos, ao mesmo tempo que se 
exploram as oportunidades que resultam do crescimento desta atividade. 

Neste contexto, a presente dissertação tem como principal objetivo contribuir para a construção de 
um observatório que permita identificar e monitorizar os diferentes tipos de impactes positivos e 
negativos causados directa ou indirectamente pelo crescimento do turismo nos centros históricos, de 
forma a que seja possível fundamentar a definição de estratégias sustentáveis de planeamento e 
gestão para estes territórios. Para atingir o objetivo central são definidos os seguintes objetivos 
específicos: 

OE1. Identificação e sistematização dos principais tipos de impactes do turismo no centro histórico de 
Lisboa;  

OE2. Identificação e sistematização dos principais indicadores que permitem monitorizar os impactes 
do turismo no centro histórico de Lisboa; 

OE3. Identificação e caracterização da informação necessária para a monitorização dos impactes do 
turismo, relativamente à sua disponibilidade e/ou adequabilidade através identificação dos métodos e 
entidades (atuais e potenciais) responsáveis pela sua produção e atualização; 
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OE4. Identificação de soluções que permitam a avaliação in continuum do turismo e dos seus 
impactes em centros históricos nas suas diferentes dimensões (ambientais, sociais, económica e 
urbanística) e a disponibilização da informação à sociedade civil. 

1.2 Síntese do Estado da Arte 

A pesquisa bibliográfica centra-se no principal tema: O papel do turismo em centros históricos. Deste 
modo, considerou-se relevante apresentar a evolução do crescimento deste setor de atividade, a 
nível mundial, e dos métodos de gestão e planeamento ao longo de décadas. A sustentabilidade do 
turismo é uma abordagem seguida por grande parte dos autores, sendo esta uma base de apoio para 
a monitorização dos impactes do turismo. Neste contexto, salientam-se os objetivos-base do turismo 
sustentável criados pela OMT (2005). Destacam-se, igualmente, os trabalhos do Programa Ambiental 
das Nações Unidas (UNEP 2005), da OMT (2006), da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO 2009) e do Conselho Global de Turismo Sustentável 
(GSTC 2013), que apresentam etapas para o processo da monitorização sustentável do turismo, 
tendo como meta a integridade cultural, os processos ecológicos e a biodiversidade dos destinos. 

 A necessidade do estabelecimento de medidas que visem o desenvolvimento sustentável do turismo 
em centros históricos, justifica-se dada a limitação dos recursos existentes. A proteção e conservação 
dos recursos naturais e culturais dos destinos turísticos é uma das maiores preocupações, não só 
dos residentes locais como da sociedade em geral, o que justifica o envolvimento por parte da 
comunidade científica (Blancas et al. 2015). Autores como Borg e Costa (1996), Pearce (2001), 
Russo (2002), Russo e Borg (2002) e Rezaei (2017) focam-se nos impactes positivos e negativos que 
o turismo causa em centros históricos a nível ambiental, social e económico. Dois dos principais 
impactes referidos são a gentrificação e a turistificação nas áreas centrais das cidades. Gotham 
(2015) e Gutiérrez (2017) dão exemplos de bairros afetados por estes fenómenos, como é o caso de 
Vieux Carré, o bairro Francês de Nova Orleães, e os bairros históricos da cidade de Barcelona. 

Para monitorizar os impactes são utilizados indicadores de turismo. Os indicadores são ferramentas 
de natureza quantitativa e qualitativa que desempenham um papel fundamental para parametrizar a 
atividade turística no local e a sua sustentabilidade. Autores como Lozano-Oyola et al. (2012), Torres-
Delgado & Palomeque (2014), e Blancas et al. (2015) apresentam trabalhos de monitorização, dando 
exemplos de indicadores a utilizar. É também o caso da OMT que desenvolve, em 2004, um livro guia 
com indicadores quantitativos e qualitativos a utilizar para diferentes destinos. 

Neste contexto, são criados alguns Observatórios que têm como objetivo a monitorização do turismo 
e o desenvolvimento sustentável desta atividade. Sendo promovidos por entidades de natureza 
diversa, focam-se também em diferentes tipos de destinos. A INSTO (Rede internacional de 
Observatórios de Turismo Sustentável/Internacional Network of Sustainable Tourism Observatories) e 
o VTO (Observatório Virtual de Turismo/Virtual Tourism Observatory) são exemplos de dois dos 
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Observatórios criados pela OMT e pela Comissão Europeia, respetivamente. A nível Municipal são 
também criadas estratégias de gestão do turismo por parte do governo local. O planeamento e 
desenvolvimento de estratégias orientadas para a comunidade desencadeiam ações benéficas para o 
município (Nunkoo 2015). Para além da sua proximidade física, os governos locais estão melhor 
posicionados para gerir o turismo devido ao seu conhecimento local, em comparação com outras 
entidades e instituições distantes. 

 

 
Figura 1.2 – Figura-síntese do Estado da Arte  
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1.3 Resumo da Metodologia 

Para alcançar os objetivos apresentados no final do capítulo 1.1 é necessário responder às três 
perguntas seguintes: Observar O quê?, Onde? e Como? (Quivy & Campenhoudt 2005). No 
subcapítulo O quê? São identificadas todas as variáveis analisadas na presente dissertação: 
Impactes do turismo em centros históricos; Indicadores para a monitorização do turismo; Matriz-
síntese; Disponibilidade e adequabilidade da informação; e Estrutura organizacional da entidade 
gestora do observatório. No subcapítulo Onde? é feita a delimitação e a caracterização do local: O 
centro histórico de Lisboa, que foi o caso de estudo considerado para a aplicação das variáveis 
analisadas. Por último, no subcapítulo Como?, são apresentadas as fontes de recolha de informação 
que foram utilizadas, sendo elas através de análise documental (revisão bibliográfica, pesquisa 
documental, observação empírica baseada em plataformas de comunicação social) e observação 
direta (visitas de campo, participação em conferências e entrevistas a entidades responsáveis). 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação é estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1: Introdução – Abordagem introdutória ao tema da presente dissertação, tendo em conta a 
sua pertinência espacial e temporal. 

Capítulo 2: Estado da Arte – Revisão bibliográfica do tema como base teórica auxiliar para o 
desenvolvimento dos objetivos do trabalho. 

Capítulo 3: Metodologia – Descrição da metodologia utilizada de modo a cumprir os objetivos 
principais da presente dissertação. 

Capítulo 4: Resultados e discussão – Apresentação dos resultados através da utilização da 
metodologia descrita no capítulo anterior e consequente discussão, confrontando-os com o capítulo 2 
(Estado da Arte). 

Capítulo 5: Conclusões – Apresentação das principais conclusões após a análise dos resultados 
obtidos, com base nos objetivos propostos no primeiro capítulo.  
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Monitorização para um Turismo Sustentável  

2.1.1 Conceito de Turismo e de Turismo Sustentável 

Ao longo dos anos têm-se assistido a uma evolução do setor turístico a nível global. O turismo é 
considerado uma indústria e representa uma das maiores fontes de riqueza no mundo, contribuindo 
de forma significativa para o crescimento económico e para o desenvolvimento dos destinos turísticos 
(WTO 1980; Sharpley 2014). Além de fortalecer o setor económico, o turismo é também gerador de 
mudança nos países noutros setores (Lozano-Oyola et al. 2012). O seu desenvolvimento permite 
gerar recursos para preservação e manutenção do património existente e promove a construção e 
melhoria de equipamentos públicos e infraestruturas (Russo & Borg 2002). 

A prática de viajar já existe, segundo registos históricos, desde os povos nómadas que se 
deslocavam por motivos de proteção e de sobrevivência, aos povos egípcios, por motivos religiosos. 
Sem ainda existir uma clarificação do conceito de “turismo”, no século XVII, o inglês Richard Lassels 
utiliza a expressão francesa Grand Tour para descrever a sua viagem educacional a Itália. Surge 
também o termo touriste, na obra “Memoires d’un Touriste” de Stendhal (1838), usado para definir um 
viajante da Grand Tour.  

A ideia do turismo afirmou-se no início do século XIX. O seu desenvolvimento está diretamente ligado 
ao desenvolvimento tecnológico na área dos transportes, nomeadamente com a introdução do 
caminho de ferro e de empresas ferroviárias. Fatores como a segurança e a alfabetização 
contribuíram também para o aumento desta atividade. Em 1841, Thomas Cook, o inglês considerado 
“pai do turismo moderno” organizou a primeira excursão de grupo da História. Estas viagens 
tornaram-se tão lucrativas que o negócio expandiu, surgindo a primeira grande operadora turística, 
Thomas Cook, ainda hoje reconhecida (Gouveia Barros 2015). 

O turismo é um conceito difícil de limitar pois não existe uma perspetiva universal, tendo vindo a ser 
alterado no decorrer das últimas décadas. No início do séc. XX surgem as primeiras definições. Em 
1910,  o austríaco Herman Von Schullern propõe uma primeira definição para o turismo, sendo este 
um conceito mais técnico e principalmente orientado para os que praticam a atividade (Heeley 1980). 
Mais tarde, em 1937, o comité de estatística da Sociedade das Nações introduz a primeira noção de 
turista, aplicando-se a qualquer individuo que viaje por um período de 24 horas para um país 
diferente da sua residência, não sendo considerando turista alguém que viaje pelo país de residência. 
Esta definição alarga os motivos da viagem, incluindo motivos profissionais. Sujeito a críticas, em 
1942, é apresentado um novo conceito por Walter Hunziker e Kurt Krapf. De acordo com estes 
autores, o turismo é o conjunto das relações e dos fenómenos produzidos pelo deslocação e 
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permanência de pessoas fora do seu local de residência, desde que essas mesmas deslocações e 
permanências não sejam motivados por uma atividade lucrativa principal, permanente ou temporária. 

Em 1994, a OMT formula uma nova definição estabelecendo que o turismo “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), esclarecendo que o termo “entorno habitual” representa a área 
que circunda a residência habitual e todos os lugares visitados frequentemente pela pessoa. 

O termo "turismo" faz parte do quadro conceptual das ciências sociais e é recorrentemente utilizado, 
não só pela sociedade e pelos média, mas também em áreas políticas e técnicas pela administração 
pública. O termo continua sem uma definição definitiva, integrando os diferentes contextos históricos, 
políticos económicos e sociais e a sua evolução ao longo do tempo.  

Com o crescimento desta atividade observado nas últimas décadas, surgem novas preocupações 
relacionadas com o seu planeamento e a sua gestão (Torres-Delgado & Palomeque 2014). 
Nomeadamente, é a partir de meados dos anos 70, com base em estudos desenvolvidos pela OMT, 
que é evidenciada a influência do turismo na preservação dos recursos naturais, identificando-se os 
eventuais impactes negativos resultantes do aumento desta atividade.  

É neste contexto, que a noção de desenvolvimento sustentável, que pressupõe que as respostas às 
necessidades atuais não comprometam a capacidade das gerações futuras responderem às suas 
próprias necessidades (WCED 1987), surge associada ao turismo, como modo de prevenção dos 
impactes negativos desta atividade, e consequentemente, como forma de melhorar o seu 
planeamento e gestão (Castellani et al. 2007).  

Tal como referido anteriormente, a indústria do turismo passou a ter um grande peso na criação de 
postos de trabalhos (diretos e indiretos) e na geração de receitas, sendo  cada vez maior o número 
de países economicamente dependentes da atividade turística (Gutiérrez et al. 2017). Esta 
dependência económica cria uma expectativa no mercado turístico como principal impulsionador do 
planeamento turístico sem considerar outro tipo de questões, observando-se uma falta de atenção 
para os impactes do turismo (Getz 1986; Moscardo 2011). Essa dependência gerou um vasto número 
de pesquisas nas últimas décadas, que se têm concentrado na identificação de problemas na prática 
e na gestão do turismo (Budeanu, A. et al. 2015). Estas pesquisas focam-se maioritariamente no 
crescimento do turismo nos diferentes tipos de destinos e no conceito de sustentabilidade. Outra das 
principais questões é o significado de “uso equilibrado” que se relaciona com o uso e a distribuição de 
recursos no turismo de modo a que estes beneficiem todas as partes interessadas ao mesmo tempo 
(Hall et al. 2015).  

No entanto, apesar da existência de um grande número de estudos com metodologias que propõem a 
sustentabilidade do turismo, a aplicação prática desses métodos em destinos turísticos é bastante 
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limitada. De acordo com Moscardo e Murphy (2014), embora a gestão dos impactes do turismo e a 
relação turismo-sustentabilidade tenham uma importância considerável por parte de académicos, 
existem poucas evidências de mudanças significativas na prática do turismo. 

Lozano-Oyola (2012) refere que o turismo sustentável não é uma forma de turismo mas sim uma 
abordagem. Esta pode ser tomada para apoiar a monitorização dos impactes do turismo de um modo 
contínuo, respeitando a integridade cultural, os processos ecológicos e a biodiversidade dos destinos. 
Segundo a OMT, os princípios de sustentabilidade referem-se aos aspectos ambientais, económicos 
e sociais do desenvolvimento do turismo. Deve ser garantido um equilíbrio entre estas dimensões 
para garantir uma sustentabilidade a longo prazo. Na figura 2.1 podemos observar os 12 objetivos do 
turismo sustentável de acordo com a OMT (2005): 

 
Figura 2.1 - Relação entre os impactes e os 12 objetivos do Turismo Sustentável. Adaptado de World Tourism 
Organization & United Nations Environment Programme (2005) 

2.1.2 Monitorização e indicadores de Turismo Sustentável 

O conceito de monitorização confunde-se com o conceito de avaliação mas distingue-se pela 
regularidade e continuidade com que deve ser feita. A monitorização pressupõe também ao longo do 
tempo a avaliação ex ante e ex post (ex ante focada no que vai acontecer e ex post o direcionada 
para o que aconteceu) na medida em que, para além de uma boa compreensão do passado deve 
também, a qualquer altura, equacionar o futuro de modo a preparar e/ou corrigir ações (Batista e 
Silva et al. 2009) A avaliação ex post tem um papel essencial na monitorização devido ao seu suporte 
da aprendizagem a partir da experiência e de fornecimento de alertas que podem proporcionar a 
contínua melhoria de planos e projetos. 
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A monitorização assume-se como um elemento essencial na avaliação regular e em tempo real dos 
órgãos responsáveis pela aplicação dos planos e projetos, tendo como finalidade a clarificação do 
processo de planeamento e os seus instrumentos. (Batista e Silva et al.2009) 

Ainda de acordo com o autor, a monitorização tem 5 exigências: a existência de objetivos, que atuam 
como referência para a monitorização em complemento de standarts e de normas aceites; a 
capacidade de avaliação, que permite medir e analisar o sucesso; a noção de temporalidade, que 
está ligada à transformação e trajetória intencional e às que são despoletadas indiretamente ou 
ocorrem independentemente dela; a existência de informação, compreendendo a sua disponibilidade 
atual e quais os mecanismos de retroação positiva e negativa que o sistema incorpora; e a orientação 
para a ação, de modo a agir de forma correta. 

Para alcançar o equilíbrio em todas as dimensões é necessário recorrer a uma monitorização 
constante através da seleção de indicadores de turismo sustentável. A monitorização (enquanto 
processo de avaliação em contínuo) pode levar a uma melhoria no planeamento e na criação de 
soluções nos destinos turísticos (WTO 2004). Os indicadores funcionam como “ferramentas” da 
monitorização, de modo a avaliar e medir determinados critérios. Estes critérios são aplicados para 
garantir os objetivos estabelecidos inicialmente no planeamento do turismo. A monitorização é, 
portanto, utilizada na melhoria da gestão do turismo que consiste em três principais etapas: recolha 
de dados, análise e discussão de resultados através de relatórios (UNESCO 2009). Para garantir a 
qualidade dos dados recolhidos devem ser selecionados um conjunto de indicadores adequados. Na 
Figura 2.2 verifica-se o desenvolvimento do processo de monitorização e dos respetivos indicadores: 

Figura 2.2 - Processo de desenvolvimento de indicadores segundo a OMT. Adaptado de (World Tourism 
Organization 2006) 

Os indicadores desempenham um papel fundamental como principais instrumentos quantitativos e 
qualitativos utilizados para parametrizar as atividades e sua sustentabilidade. A utilização de 
indicadores de turismo sustentável possibilita a identificação de riscos emergentes na gestão do 
turismo e permite uma melhor tomada de decisão num espaço contínuo.  

Para Choi & Sirakaya (2006), a maioria dos países não possuem políticas nacionais claramente 
definidas nem uma visão estratégica sobre o desenvolvimento sustentável da atividade turística e 
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sobre a sua eventual implementação. Não existe um plano comum de gestão nem indicadores para 
monitorizar sistematicamente as mudanças socioeconómicas e políticas nas comunidades. No 
entanto, várias organizações têm vindo a desenvolver um sistema de indicadores de turismo 
sustentável que possa ser aplicado de um modo mais universal. O GSTC (Conselho Global de 
Turismo Sustentável/ Global Sustainable Tourism Council) e a OMT são duas das principais 
organizações responsáveis pelas maiores iniciativas a nível internacional no desenvolvimento de 
indicadores de turismo sustentável. 

O GSTC tem como objetivo criar e gerir critérios globais sustáveis, aplicados na gestão dos destinos 
turísticos e na indústria do turismo (hotéis e outros operadores turísticos). Os critérios visam orientar 
empresas e destinos turísticos mundiais baseados em requisitos ou limites mínimos sustentáveis a 
fim de proteger os recursos naturais e culturais. A “GSTC Criteria” foi formada em 2007 com um 
conjunto de 32 parceiros entre eles o UNEP (Programa Ambiental das Nações Unidas/ United Nations 
Environment Programme), a Fundação das Nações Unidas e a OMT. Os Critérios e Indicadores do 
GSTC foram desenvolvidos com base em aplicações e abordagens já reconhecidas como é o caso 
dos indicadores da OMT. Eles refletem padrões de certificação de turismo sustentável e melhores 
práticas de diferentes contextos culturais e políticos. Os potenciais indicadores foram examinados 
quanto à sua relevância e à sua aplicação num vasto número de destinos. 

Segundo a GSTC (2013), os destinos turísticos devem ter em conta alguns objetivos que satisfaçam 
a definição de turismo sustentável. Demonstrar a gestão de destinos sustentáveis; maximizar os 
benefícios sócio económicos para as comunidades; maximizar os benefícios para as comunidades, 
visitantes e para o património cultural; e maximizar os benefícios para o meio ambiente, minimizando 
os respetivos impactes negativos, são os quatro principais objetivos. 

Em 1993, a OMT foca-se na questão do turismo sustentável através do desenvolvimento de 
indicadores para auxiliar a gestão do turismo tanto em empresas como nas comunidades. Assim 
poderia facilitar a compreensão dos riscos do turismo com o seu crescimento futuro. Manning (1999) 
refere os objetivos deste processo para a OMT, sendo eles identificar um conjunto de indicadores que 
possa ser utilizado em muitas situações; complementar os indicadores base com indicadores 
adicionais focados para outros ecossistemas e tipos de destinos; e, com a aquisição de processos 
que contêm questões não abrangidas pelos indicadores base, criar mais indicadores para a gestão do 
determinado destino especifico. 

Em 2004, a OMT desenvolveu um guia de indicadores de desenvolvimento sustentável no turismo. 
Estes indicadores propostos no guia são puramente sugestivos. A sua inclusão numa análise 
específica depende das características e objetivos do tipo de destino analisados e da informação 
estatística disponível.  
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Tal como as outras instituições, em 2013, a Comissão Europeia desenvolveu um o ETIS (Sistema de 
Indicadores de Turismo/ European Tourism Indicator System), apenas utilizados na Europa. O seu 
principal objetivo é auxiliar os destinos Europeus a monitorizar e medir o seu desempenho 
sustentável do turismo, utilizando uma abordagem comparável comum (European Comission 2016). 
Os resultados da monitorização baseiam-se na observação, análise da recolha de dados e avaliação 
dos impactes causados pelos próprios destinos. Ao contrário do GSTC, o ETIS não estabelece 
valores mínimos a serem atingidos e não fornece certificações. 

A monitorização através de indicadores tem vários interessados (Tabela 2.1). Todos eles podem 
beneficiar com o desenvolvimento de práticas sustentáveis no turismo. O resultado esperado é a 
redução dos impactes adversos do turismo, relacionados com o meio ambiente, sociedade e 
economia de um destino turístico (UNESCO 2009). 

Tabela 2.1 – Objetivo da monitorização por parte de diferentes entidades. Adaptado  do site www.slideshare.net: 
Responsible Tourism Impact Monitoring For Sustainability 
Entidade Objetivo da monitorização 

Comunidade (Residentes) Interessados em saber quais os efeitos do turismo no seu 
estilo de vida. 

Organizações não-governamentais Interessados nos impactes do turismo no local em estudo. 

Indústria Interessados nas mudanças nos mercados de turismo e 
implicações para o crescimento do negócio. 

Governo Local Interessados na performance do turismo e como pode 
contribuir para os objetivos de desenvolvimento do local. 

Governo Nacional Interessados no valor do turismo a nível económico e social 
e como pode contribuir para os objetivos do desenvolvimento 
do país. 

A monitorização por parte do Governo Local é observada em algumas cidades onde se nota um 
crescimento de turismo acentuado (Torres-Delgado & Palomeque 2014), necessitando de um controlo 
e planeamento constante para garantir a satisfação de todos os interessados (residentes, 
comerciantes, turistas, entre outros) e a sustentabilidade do local. No capítulo 2.4.1 será desenvolvido 
o tema sobre o planeamento do turismo através da monitorização dos impactes nos destinos 
turísticos por parte do governo local.  

2.2 Impactes do turismo em centros históricos 

Quando nos referimos ao centro histórico, não falamos do centro geográfico da cidade mas sim a 
área onde se encontra o “património”. O significado de património estende-se para um conjunto de 
práticas, arquitetura, natureza, gastronomia, etc., de um país, que se mantiveram ao longo da história 
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(Peixoto 2003). Vários autores argumentam que o turismo patrimonial tem um crescimento turístico 
superior a outros tipos de turismo (Borg & Costa 1996). O centro histórico é uma das principais 
atrações turísticas devido ao conjunto de elementos simbólicos e temporais representados neste 
espaço.  

Rezaei (2017) afirma que a atividade turística é uma ferramenta que pode levar à regeneração física, 
económica e social e que pode criar novos equipamentos e infraestruturas. Nos centros históricos, o 
turismo pode reabilitar e conservar o património arquitectónico a fim de melhorar a qualidade 
ambiental. No entanto, em outros casos, a atividade turística pode exercer uma grande pressão nas 
cidades. Estudos confirmam que a pressão do turismo é muito mais intensa nos centros históricos. 
Devido ao número elevado de turistas, estas áreas tornam-se sobrelotadas, e por consequência, a 
mobilidade e a acessibilidade no centro são afectadas. Segundo Pearce (2001), o crescimento 
turístico nos centros históricos das cidades tem estado na base do surgimento de respostas que 
procuram lidar com o aumento de visitas e os seus impactes. 

O facto dos centros históricos fornecerem uma identidade característica através das vivências dos 
habitantes e de outras atrações turísticas de carácter físico num espaço limitado, tende para uma 
aglomeração e uma concentração maior do turismo nesse local. Devido à reduzida margem de 
expansão destas zonas específicas, é essencial ter em conta os limites administrativos, os recursos 
existentes e a dinâmica espacial e económica nos centros históricos. O crescimento do turismo pode 
representar uma ameaça para as funções do quotidiano urbano nos centros históricos. De acordo 
com Russo (2002), o primeiro sinal da pressão do turismo é a utilização excessiva dos recursos 
centrais até à sua saturação. É, portanto, necessário gerar novos recursos a nível de transportes, 
infraestruturas e equipamentos turísticos.  

Tal como Russo e Borg explicitam “O desafio para as cidades que são destinos para o turismo 
cultural é encontrar um equilíbrio entre as qualidades do lugar – a identificação dos pontos únicos de 
oferta cultural e sua comunicação sofisticada com o público – e os padrões industriais necessários 
para a inclusão do destino nas estratégias dos grandes geradores de turismo internacional” (2002 p. 
633). Neste sentido, defende-se que, deve existir um equilíbrio entre o património cultural existente e 
todos os outros equipamentos necessários para satisfazer as necessidades dos turistas, de modo a 
manter o bom funcionamento da atividade turística sem comprometer a imagem do local.  

Como já se referiu, com a expansão do turismo, a preocupação pelos impactes provocados por esta 
atividade nas diversas dimensões que constituem a cidade, tem aumentado, reconhecendo-se 
atualmente, que  é necessário um desenvolvimento sustentável da atividade turística nos centros 
históricos, em particular, e a proteção e conservação dos recursos naturais e culturais dos destinos 
turísticos, em geral (Blancas et al. 2015). Neste contexto, reconhece-se que os impactes podem 
variar segundo vários fatores, como o número e as características dos turistas, bem como as 
características do local em que a atividade turística ocorre (UNESCO 2009).  
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Os impactes, positivos e negativos, são classificados de um modo sumário em diferentes dimensões. 
A sua divisão varia nos diferentes estudos existentes (Tabela 2.2). Autores como a OMT (2004), 
Tanguay (2010), Lozano-Oyola (2012), e Blancas (2015), consideram apenas três dimensões: 
ambiental, social e económica. Segundo Torres-Delgado e Lopez Palomeque (2017) alia-se a 
dimensão cultural à social, englobando os impactes numa dimensão sociocultural, enquanto que 
Garau-Vadell (2016) identifica a cultura como uma nova dimensão. A criação do ETIS (Sistema de 
Indicadores de Turismo/ European Tourism Indicator System) por parte da Comissão Europeia (2016) 
acrescenta às dimensões sociocultural, ambiental e económica, a gestão do turismo destino 
relativamente às politicas em prática. Choi e Sirakaya (2006) vão mais longe no seu estudo para a 
seleção de indicadores de turismo sustentável e consideram seis dimensões principais: ambiental, 
social, económica, cultural, política e tecnológica. Para Hall e Lew (2009), os impactes do turismo não 
afectam apenas estas principais dimensões. Os impactes têm efeitos no ambiente físico, económico, 
e no ambiente social, desde a pessoa no singular até às comunidades, ou seja, afecta toda a cidade 
na sua dimensão.  

Tabela 2.2 - Compilação bibliográfica das dimensões dos impactes do turismo 
Dimensões Fonte Observações 

Ambiental, Social, 
Económica 

(WTO 2004) 

 

(Tanguay et al. 
2010) 

 

 

(Lozano-Oyola et 
al. 2012) 

 

(Blancas et al. 
2015) 

Seleção da Organização Mundial de Turismo de um 
conjunto de indicadores para os impactes ambientais, 
sociais e económicos que se adequam segundo cada tipo 
de destino turístico. 

Análise e seleção de 17 estudos sobre o uso de 
indicadores de desenvolvimento sustentável em cidades 
de países desenvolvidos ocidentais.  

Utilização de um sistema de indicadores para projetar e 
implementar modelos de turismo que se concentre na 
abordagem de sustentabilidade, usando como caso de 
estudo destinos de turismo cultural na região de Andaluzia 
(Espanha). 

Utilização de um sistema de indicadores aplicados para a 
sustentabilidade do turismo em países Europeus. 

Ambiental, 
Sociocultural, 
Económica 

(Torres-Delgado 
& Palomeque 
2014)  

Aplicação de um sistema de indicadores de turismo 
sustentável calculado em municípios representantes das 
diferentes áreas da Catalunha (Espanha) de acordo com 
as dimensões ambiental, sociocultural e económica. 

Ambiental, 
Sociocultural, 
Económica, 
Gestão do Turismo 

(European 
Comission 2016) 

Criação de um sistema de indicadores por parte da 
comissão europeia (ETIS) organizados segundo quatro 
setores, para a aplicação em diferentes destinos turísticos. 

Ambiental, Social, 
Económica, 
Cultural 

(Garau-vadell et 
al. 2016) 

Análise de indicadores aplicados em Tenerife e Mallorca 
(Espanha), dois principais destinos internacionais de 
turismo de massa, segundo quatro dimensões. 



 15  

Dimensões Fonte Observações 
Ambiental, Social, 
Económica, 
Cultural, Política, 
Tecnológica 

(Chris Choi & 
Sirakaya 2006) 

Seleção de indicadores dentro de seis diferentes 
dimensões por parte de 38 académicos para medir o 
desenvolvimento do turismo em comunidades. 

A relação entre o turismo e o ambiente é bastante complexa e levanta várias questões. Esta relação 
tem vindo a evoluir ao longo dos últimos cinquenta anos, devido ao crescimento do setor turístico 
(Page 2014). Os impactes ambientais, não só têm efeitos a nível local e regional como também 
afetam o meio ambiente globalmente e a longo prazo. As alterações climáticas são um dos principais 
impactes negativos do turismo. A indústria do turismo utiliza vários recursos naturais principalmente 
no setor hoteleiro, sendo a água o recurso mais importante (Swarbrooke 1999). Para Garau-vadell et 
al. (2016) os impactes negativos do turismo a nível ambiental são associados ao aumento dos níveis 
de poluição, à destruição dos recursos naturais e ao congestionamento no uso de equipamentos e 
infraestruturas. 

Segundo um estudo dos impactes do turismo em centros históricos de sete cidades património 
Europeias1 por Borg e Costa (1996), a maioria das cidades que permitiam a entrada de carros e 
transportes turísticos referiram o contributo destes transportes para a poluição do meio ambiente. 
Esta poluição não se refere apenas à poluição do ar mas também à poluição sonora. Como tentativa 
de solução, foram aplicadas medidas restritivas na maioria destas cidades à gestão do tráfego nos 
centros históricos. Neste estudo foi também referido o aumento da quantidade de resíduos sólidos 
como um impacte negativo.  

Muitos autores afirmam que o turismo traz também efeitos positivos a nível ambiental, relacionados 
com a melhoria da aparência do destino para que seja um local atrativo para os turistas (Andereck et 
al. 2005; García et al. 2015; Garau-vadell et al. 2016). O turismo pode ser considerado uma forma de 
sensibilizar a população sobre os problemas ambientais de modo a fomentar a melhoria da gestão da 
conservação dos seus recursos, promovendo estratégias sustentáveis tanto a nível de 
estabelecimentos hoteleiros como em todo o território do destino turístico. A reciclagem e tratamento 
de resíduos, o tratamento das águas e a utilização de energias renováveis são exemplos de impactes 
ambientais positivos para o local. 

Os impactes sociais do turismo têm sido muito questionados ao longo dos últimos quarenta anos (Ap 
1990). O turismo pode despoletar conflitos entre os residentes e os turistas. A sua relação é alvo de 
muitos estudos, principalmente em centro históricos, onde se encontram bairros mais antigos 
(Glasson & Lane 1994; Borg & Costa 1996; Gotham 2015; Martínez 2016). Esta relação vai ser mais 
desenvolvida no próximo subcapítulo. 

                                                   
1 Provença, Amesterdão, Bruges, Florença, Oxford, Salzburgo e Veneza 
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Vários autores afirmam que o desenvolvimento do turismo pode afectar a rotina social, os costumes, 
as crenças e os valores dos habitantes locais (Dogan 1989; García et al. 2015). Esta interação pode 
ter impactes positivos, como novas oportunidades sociais, estimulando mais atividades culturais na 
comunidade. Pelo contrário, na relação entre os residentes e turistas, estes fatores podem levar a 
uma tensão psicológica, gerando pressão na vida dos residentes relacionada com a ameaça da perda 
de identidade social e com o possível aumento da taxa de criminalidade. Para Borg e Costa (1996), o 
vandalismo e outros crimes intensificam-se nos centros históricos com o aumento do fluxo de turistas. 
Também Moscardo e Murphy (2014), referindo um artigo online sobre a cidade de Kailua no Hawai, 
afirma que o crescimento do turismo traz uma maior probabilidade de existir práticas de vandalismo e 
mau comportamento da parte dos turistas para com a comunidade. Para além disso, Andereck et al.  
(2005) refere que em áreas com altos níveis de turismo, poderá existir um aumento da população 
como resultado de novos residentes provindos de áreas mais externas ou mesmo do estrangeiro. Se 
não existir um planeamento definido para o aumento da população, pode conduzir à perda de 
identidade e  ao congestionamento do local, tanto a nível meios de transporte e infraestruturas como 
na sobrecarga de utilização de outros equipamentos e serviços. 

Apesar dos grandes impactes positivos do turismo na economia a nível global, como a geração de 
empregos e a geração de receitas, surgem também efeitos adversos com o crescimento desta 
atividade. Frequentemente, o turismo conduz à inflação dos preços dos principais bens de consumo e 
serviços, determinando o aumento do  custo de vida (Garau-vadell et al. 2016). Nomeadamente, 
observa-se que os valores de propriedade imobiliária e os valores da habitação sobem, dificultando a 
possibilidade dos residentes locais de classes mais baixas poderem adquirir um imóvel nos centros 
históricos. Este aumento de preços gera pressão para que os residentes e os comerciantes locais 
abandonem o centro das cidades (Russo 2002). A este processo dá-se o nome de gentrificação.  

O conceito de gentrificação surge pela primeira vez pela socióloga Ruth Glass (1964), referindo-se à 
“invasão” da classe média nos bairros operários Londrinos, que reabilitaram os edifícios após o 
término dos contratos de arrendamento dos residentes trabalhadores. A reabilitação dos edifícios que 
se encontravam em mau estado levou ao aumento das rendas e, consequentemente, ao abandono 
do bairro pela classe operária. Desde aí, o conceito tem sido estudado exaustivamente. A maioria dos 
estudos demonstram que a gentrificação acontece principalmente nos centros das cidades. 
Geralmente é no centro que se encontram os principais postos de trabalho e outro tipo de serviços, 
que os torna mais atrativos em comparação com bairros periféricos (Helms 2003). Os benefícios da 
gentrificação incluem a regeneração dos bairros, a melhoria das infraestruturas, equipamentos e 
serviços, e a decentralização das classes mais desfavorecidas. No entanto, muitos argumentam que 
a gentrificação não melhora as condições de vida nem fornece oportunidades para classes mais 
pobres (Land et al. 2012). Deste modo, a gentrificação pode acentuar desigualdades sociais e 
deslocar os problemas associados à pobreza para outros lugares em vez de encontrar qualquer 
solução. 
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Procurando beneficiar da proximidade dos equipamentos, serviços e das principais atrações que 
pertencem ao património cultural, grande parte dos hotéis localizam-se no centro histórico da cidade. 
A concentração de hotéis no centro leva a um aumento da pressão turística e ao crescimento desta 
atividade na área circundante. Esses processos são conhecidos como gentrificação do turismo, um 
conceito que Gotham (2015) desenvolveu através do caso de estudo de Vieux Carre, um bairro 
Francês em Nova Orleães.  

O fenómeno de gentrificação do turismo ocorre em vários locais no mundo. Na cidade de Hoi An, no 
Vietname, investidores privados compram muitas das casas pertencentes a famílias de baixo 
rendimento, a fim de vender a preços mais elevados ou para abrir negócios relacionados com turismo 
(UNESCO 2008). 

Gutiérrez (2017) estuda o caso da expansão do Airbnb no centro histórico de Barcelona. Este 
agrupamento de alojamento local no centro da cidade é mais um fenómeno de gentrificação do 
turismo. O enorme fluxo de turistas, apesar de ter um impacte positivo na economia, produz uma alta 
pressão no centro da cidade que levou a um processo descontrolado de gentrificação. 

A gentrificação do turismo reflete-se também a nível comercial. A inflação dos preços imobiliários 
atingiu também os preços de venda e arrendamento de retalho. Com o aparecimento de alojamento 
turístico no centro histórico e com o aumento do número de turistas, surgiu a oportunidade de criar 
mais estabelecimentos e serviços que satisfaçam as suas necessidades (Figura 2.3). Grande parte 
do comércio local acaba por desaparecer e é substituído por novas lojas de cadeias nacionais e 
internacionais devido ao aumento das rendas. Os residentes abandonam o centro, também com o 
aumento das rendas de habitação, sendo eles os clientes maioritários do comércio local.  

 
Figura 2.3 - Intensificação do turismo e os quiosques de souvenirs nas Ramblas, Barcelona. Fotografia sem título 
de Raga Jose Fuste, 2014. Retirada de www.alamy.com 
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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). A 
autenticidade é um tema relevante no estudo do turismo patrimonial. Timothy e Boyd (2006) referem 
os problemas que podem ocorrer devido ao tempo utilizado na gestão do espaço comercial e ao 
desprezo da conservação do património. As pressões comerciais da indústria do turismo podem levar 
apenas a um foco na sua contribuição para a economia, sem ter em consideração as transformações 
na morfologia do lugar, quanto ao espaço físico e temporal. Devido ao crescimento do turismo, o 
número de novos espaços comerciais que surgem no centro histórico para apoiar esta atividade, 
contribuem para a turistificação e para a disneyficação do local (Nasser 2003). 

Segundo Gotham (2015), Vieux Carre sofreu uma drástica restruturação comercial com a expansão 
do turismo. Entre 1950 e 1999, vários negócios locais relacionados com o setor residencial, como 
barbearias, lojas de calçado, pequenas mercearias e lavandarias, diminuíram mais de 15%. Pelo 
contrário, o número de lojas de souvenirs, bares e restaurantes turísticos aumentaram mais de 30% e 
substituíram o antigo comércio local. 

Na cidade antiga de Hoi An, no Vietnam, várias casas do antigo bairro foram convertidas a novos 
espaços comerciais, como lojas e restaurantes. Segundo o relatório da UNESCO (2008), apesar 
desta transformação ser um contributo para as receitas turísticas, levou também à degradação dos 
espaços patrimoniais ativos. Várias lojas tradicionais que serviam os residentes do bairro diminuíram 
significativamente. 

De outro ponto de vista, o turismo pode contribuir para a conservação do edificado. Sudi (2013), com 
a análise das cidades antigas de Mombasa e Lamu no Quénia, concluiu que, através do turismo, 
vários monumentos desvalorizados e ambientes tradicionais ignorados foram conservados. O turismo 
criou novos usos para edifícios anteriormente desprezados e contribuiu para a sua preservação. 
Neste caso houve também um aumento da apreciação do ambiente histórico que levou a uma melhor 
compreensão da cultura dos locais.  

Ao longo das últimas décadas, interessados focam-se no estudo de impactes positivos e negativos do 
turismo. A Tabela 2.3 representa um conjunto de impactes identificados segundo as principais 
dimensões consideradas: Ambiental, social e económica. O turismo pode ter impactes positivos para 
a conservação e desenvolvimento dos centros históricos e do seu património. O principal objetivo do 
turismo é encontrar uma estratégia sustentável que minimize os impactes negativos e aumente as 
receitas. Nesta estratégia estão incluídos a gestão dos recursos naturais, a regeneração e 
preservação do edificado, e a integração da comunidade local tendo em conta as suas necessidades 
e valores.  
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Tabela 2.3 – Compilação bibliográfica dos impactes positivos e negativos do turismo 

 

2.3 Indicadores para a monitorização do turismo 

2.3.1 Enquadramento 

A utilização de Indicadores para a Monitorização do Turismo permite fundamentar melhores decisões 
futuras, diminuir riscos e custos e identificar limites e oportunidades turísticas. A utilização de 
indicadores contribuí para uma melhor performance de medição dos vários tipos impactes 
provocados pelo turismo de modo a que se possam desenvolver planos de ação para controlar os 
seus efeitos negativos.  A prevenção do aumento dos problemas identificados e a prática de medidas 
de correção de impactes negativos que se observam no presente são dois dos objetivos da utilização 

Dimensões Impactes Positivos Impactes Negativos 

 
 
 
 
Ambiental 

1. Tratamento dos resíduos sólidos 
2. Tratamento da água 
3. Energia renovável 
4. Reciclagem de resíduos 
5. Empresas responsáveis pela 
proteção do ambiente 
6. Conservação da paisagem 

7. Gasto de água 
8. Gasto de energia 
9. Produção de resíduos sólidos 
10. Poluição sonora 
11. Poluição do ar 
12. Intensidade de uso por parte dos turistas 
13. Congestionamento nas ruas 
14. Intervenção no edificado 

 
 
 
Social 

15. Conservação do património 
cultural 
16. Preservação das tradições 
culturais 
17. Reabilitação de edifícios e 
espaço urbano 

18. Sobrecarga dos serviços de transportes 
19. Perda de identidade 
20. Exclusão social  
21. Sobrecarga de equipamentos e serviços 
/ Acessibilidade 
22. Criminalidade 

 
 
 
Económica 

23. Oferta de Serviços 
24. Receitas turísticas 
25. Sazonalidade do turismo 
26.  Empregos gerados pelo 
turismo 
27.  Contributo do turismo para a 
economia do local 

28. Preço de imóveis 
29. Preço de vida 
30. Ocupação excessiva de alojamento 
turístico 
31. Alojamento turístico ilegal 

Fontes: (WTO 2004; Lozano-Oyola et al. 2012; Blancas et al. 2015; Gotham 2015; Gutiérrez et al. 2017; 
Nasser 2003; Sudi 2013; Timothy & Boyd 2006; Russo & Borg 2002; Russo 2002; Garau-vadell et al. 2016; 
Borg & Costa 1996; Andereck et al. 2005; Page 2014; Moscardo & Murphy 2014; García et al. 2015; Dogan 
1989; Ap 1990; Chris Choi & Sirakaya 2006; Pearce 2001; Rezaei 2017) 
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de indicadores. De acordo com a OMT (2006), os indicadores de turismo devem ter cinco 
características essenciais (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 – Características dos indicadores de turismo (OMT 2006). Adaptado do site www.slideshare.net: 
Responsible Tourism Impact Monitoring For Sustainability 

2.3.2 Indicadores Quantitativos 

Como referido no subcapítulo 2.1, a partir da identificação dos principais impactes do turismo, são 
selecionados alguns indicadores de acordo com as características do local. Para garantir a 
sustentabilidade do turismo, recorre-se à análise e avaliação desses mesmos impactes de um modo 
continuo. As Tabelas seguintes representam um sistema de indicadores utilizados de acordo com os 
autores em estudo segundo as dimensões ambientais, sociais e económicas. 

Tabela 2.4 – Compilação bibliográfica dos indicadores que garantem a sustentabilidade do turismo a nível 
ambiental 
Impactes Indicadores Fórmula/ Avaliação 

1.Tratamento dos 
resíduos sólidos 

1.1 Instalações de tratamento 
de resíduos sólidos 

Número de instalações de tratamento 
de resíduos sólidos no município 

2. Tratamento de água 2.1 Instalações de tratamento 
de água 

Número de instalações de tratamento 
de água no município 

3. Energia renovável 3.1 Percentagem de consumo 
de energia a partir de recursos 
renováveis 

!"#$%&"	()	)#)*+,-	*)#".á.)0	1)0"	2%*,$&"	(42)1)

6"2-0	()	7"#$%&"	()	)#)*+,-	(89ℎ)
× 100 

4. Tratamento de 
resíduos sólidos 

4.1 Reciclagem de resíduos 
(vidro) 

>"0%&)	()	.,(*"	*)7,70-("	(2"#)0-(-$)

?"1%0-çã"	2"2-0	("	&%#,7í1,"
 

5. Empresas 
responsáveis pela 
proteção do ambiente 

5.1 Unidades administrativas 
ambientais 

Número de unidades administrativas 
ambientais no município 

6. Conservação da 
paisagem 

6.1 Área total de paisagem 
natural 

Percentagem da paisagem natural do 
município 

7. Gasto de água 7.1 Volume total consumido 
por dia 

8é(,-	()	á+%-	7"#$%&,(-	(&D)

?"1%0-çã"	 × 	(365 − 30)
365

+
J"*&,(-$

365

×	
J"*&,(-$

365
 

7.2 Volume de água reusada 
por dia 

>"0%&)	()	á+%-	*)%$-(-	(&D)

?"1%0-çã"	 × 	(365 − 30)
365

+
J"*&,(-$

365

×	
J"*&,(-$

365
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Impactes Indicadores Fórmula/ Avaliação 

8. Gasto de energia 8.1 Consumo de energia por 
dia 

!"#$%&"	()	)#)*+,-	(89ℎ)

?"1%0-çã"	 × 	(365 − 30)
365

+
J"*&,(-$

365

×	
J"*&,(-$

365
 

9. Produção de 
resíduos sólidos 

9.1 Volume de resíduos 
produzidos por dia 

>"0%&)	("$	*)$,(%"$	(2"#)0-(-$)

?"1%0-çã"	 × 	(365 − 30)
365

+
J"*&,(-$

365

×	
J"*&,(-$

365
 

10. Poluição sonora 10.1 Nível de ruído diurno Nível de ruído diurno dB 
 10.2 Nível de ruído noturno 

10.3 Incidentes reportados 
Nível de ruído noturno dB 
Número de participações de ruído por 
parte dos residentes 

11. Poluição do ar 11.1 Níveis de emissões 
poluentes 

K&,$$õ)$	-#%-,$	(2"#)0-(-$)

?"1%0-çã" + 2%*,$2-$
 

12. Intensidade de uso 
por parte dos turistas 

12.1 Total de turistas por 
unidade de área 

M%&)*"	()	2%*,$2-$	*)7)N,("$	#"	&ê$	()	&-,"*	P0%Q"

Á*)-	(-	$%1)*P,7,)	(&S)
 

13. Congestionamento 
nas ruas 

13.1 Densidade da rede 
rodoviária 

6"2-0	()	7"&1*,&)#2"	(-	*)()	*"(".,á*,-	(T&)

Á*)-	(-	$%1)*P,7,)	(&S)
 

14. Intervenção no 
edificado 

14.1 Densidade da construção  6"2-0	()	)(,P,7,"$

Á*)-	(-	$%1)*P,7,)	(&S)
 

14.2 Percentagem de edifícios 
desocupados 
14.3 Percentagem de edifícios 
demolidos 
14.4 Percentagem de edifícios 
degradados 

K(,P,7,"$	()$"7%1-("$

6"2-0	()	)(,P,7,"$
× 100 

% de edifícios demolidos em relação ao 
total 
% de edifícios considerados devolutos 
em relação ao total 

Adaptado de: (WTO 2004; Chris Choi & Sirakaya 2006; Tanguay et al. 2010; Lozano-Oyola et al. 2012; Torres-
Delgado & Palomeque 2014; Blancas et al. 2015; European Comission 2016) 
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Tabela 2.5 – Compilação bibliográfica dos indicadores que garantem a sustentabilidade do turismo a nível social 
Impactes Indicadores Fórmula/ Avaliação 
15. Conservação do 
património cultural 

15.1 Pressão no património 
cultural por dia 

6"2-0	()	2%*,$2-$/365

Mú&)*"	()	)W%,1-&)#2"$	7%02%*-,$
 

 
15.2 Voluntários no património 
cultural 
15.3 Percentagem de edifícios 
históricos protegidos 

Número de voluntários em associações 
do património cultural 
% de edifícios históricos protegidos em 
relação ao total 

16. Preservação das 
tradições culturais 

16.1 Festivais e tradições locais 
no destino 

Número de festivais e tradições locais 
no destino 

17. Reabilitação de 
edifícios e espaço 
urbano 

17.1 Percentagem de edifícios 
reabilitados  

Mú&)*"	()	)(,P,7,"$	*)-N,0,2-("$

6"2-0	()	)(,P,7,"$	#"	0"7-0
× 100 

17.2 Fundos para a reabilitação 
de edifícios 
17.3 Alteração do uso de 
edifícios 

X%#("$	1-*-	-	*)-N,0,2-çã"	()	)(,Pí7,"$(€)

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

Tipo de alteração de uso nos edifícios 

17.4 Fundos para o espaço 
urbano 

X%#("$	1-*-	"	&)0ℎ"*-&)#2"	("	)$1-ç"	%*N-#"

Á*)-	("	0"7-0
 

18. Sobrecarga dos 
serviços de transportes 

18.1 Número de serviços de 
transportes por habitante 

6"2-0	()	.),7%0"$	()	2*-#$1"*2)$

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
 

19. Perda de 
identidade 

19.1 Percentagem de 
população estrangeira 

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	)$2*-#+),*-

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

19.2 Rácio entre residentes e 
turistas 

6"2-0	()	2%*,$2-$	-$$,$2,("$

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

20. Capacidade de 
carga do local  

20.1 Variação do nível 
populacional 

?"1%0-çã"	-2%-0

?"1%0-çã"	-#2)*,"*
× 100 − 100 

 
20.2 Percentagem de 
população jovem 

?"1%0-çã"	7"&	&)#"$	()	20	-#"$

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

20.3 Percentagem de 
população idosa não ativa 

?"1%0-çã"	7"&	&-,$	()	65	-#"$

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

20.4 Densidade populacional  6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0

Á*)-	("	0"7-0	(&S)
 

21. Sobrecarga de 
equipamentos e 
serviços/Acessibilidade 

21.1 Número de equipamentos 
e serviços por habitante 
21.2 Número de lugares de 
estacionamento para a 
comunidade 
21.3 Existência de parques de 
estacionamento para 
autocarros turísticos 

Mú&)*"	()	$)*.,ç"$	#"	0"7-0

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
 

Número de lugares 
 
 
Número de parques de estacionamento 

22. Criminalidade 22.1 Nível de crime Número de crimes registados pela 
polícia no destino por 1000 habitantes 

22.2 Serviços de segurança 
pública no local 

Número esquadras por 1000 habitantes 

Adaptado de: (WTO 2004; Chris Choi & Sirakaya 2006; Tanguay et al. 2010; Lozano-Oyola et al. 2012; Torres-
Delgado & Palomeque 2014; Blancas et al. 2015; European Comission 2016) 

 



 23  

Tabela 2.6 – Compilação bibliográfica dos indicadores que garantem a sustentabilidade do turismo a nível 
económico 
Impactes Indicadores Fórmula/ Avaliação 
23. Oferta de serviços 23.1 Oferta de restaurantes no 

local 
>-+-$	)&	*)$2-%*-#2)$

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

24. Receitas turísticas 24.1 Despesas do turismo J"*&,(-$	 × 	&é(,-	()$1)$-	(,á*,-(€) 

25. Sazonalidade do 
turismo 

25.1 Rácio de turistas em épocas 
baixas e altas 

6"2-0	()	2%*,$2-$	#"	&ê$	N-,Q"

6"2-0	()	2%*,$2-$	#"	&ê$	-02"
 

25.2 Rácio de emprego em 
épocas altas e baixas 

6"2-0	()	)&1*)+-("$	)&	é1"7-	N-,Q-

6"2-0	()	)&1*)+*-("$	)&	é1"7-	-02-
 

26. Empregos gerados 
pelo turismo 

26.1 Número total de pessoas 
empregadas no setor de turismo 

Número de empregados na indústria 
hoteleira 

26.2 Percentagem de 
empregados no setor de turismo 
em relação ao emprego total 

K&1*)+-("$	#-	,#(ú$2*,-	ℎ"2)0),*-

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	)&1*)+-(-	#"	0"7-0
× 100 

27. Contributo do 
turismo para a 
economia do local 

27.1 Procura turística Número de chegadas ao local 

27.2 Duração da viagem Média da duração da estadia 

27.3 Volume de investimento em 
serviços no local 

[#.)$2,&)#2"	#"	$)2"*	()	$)*.,ç"$	(€)

6"2-0	()	)$2-N)0)7,&)#2"$	#"	$)2"*	#"	0"7-0
 

28. Preço de imóveis 28.1 Valor do imóvel por 
habitante 

>-0"*	(-	1*"1*,)(-()	2*,N%2á.)0	(€)

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
 

29. Preço de vida 29.1 Média de renda por 
habitante 

6"2-0	()	0%7*"	()70-*-("	(€)

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
 

30. Ocupação excessiva 
de alojamento turístico 

30.1 Percentagem de vagas em 
estabelecimentos oficiais de 
alojamento turístico (hotéis) em 
relação à população 

6"2-0	()	7-&-$	)&	-0"\-&)#2"	2%*í$2,7"

6"2-0	(-	1"1%0-çã"	0"7-0
× 100 

30.2 Percentagem de 
estabelecimentos oficiais de 
alojamento turístico que estão 
abertos todo o ano 

]0"\-&)#2"	2%*í$2,7"	-N)*2"	)&	é1"7-	N-,Q-

6"2-0	("	-0"\-&)#2"	2%*í$2,7"
× 100 

30.3 Planeamento do uso de terra 
para o setor do turismo 

Existência de um plano de usos no 
local para o turismo 

31. Alojamento turístico 
ilegal 

31.1 Percentagem 
estabelecimentos de alojamento 
turístico não oficiais 

Mú&)*"	()	-0"\-&)#2"$	()$"7%1-("$

6"2-0	()	-0"\-&)#2"	#"	0"7-0
× 100 

Adaptado de: (WTO 2004; Chris Choi & Sirakaya 2006; Tanguay et al. 2010; Lozano-Oyola et al. 2012; Torres-
Delgado & Palomeque 2014; Blancas et al. 2015; European Comission 2016) 

 
 

2.3.3 Indicadores Qualitativos 

O sucesso da gestão e do desenvolvimento do turismo depende da atitude e da interação positiva 
entre os turistas e os residentes (Rezaei 2017). A partir da década de 70, as pesquisas relacionadas 
com turismo introduziram a questão da perceção dos residentes. Anteriormente, os estudos 
concentravam-se apenas na opinião e na perceção dos turistas em relação ao local visitado. O 
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mesmo não acontece atualmente pois a maior parte das pesquisas integram a atitude dos residentes 
perante os impactes do turismo, que é analisada no geral por académicos e gestores desta indústria 
(Andereck et al. 2005).  

Os residentes e comerciantes locais são os principais interessados no desenvolvimento sustentável 
do turismo, principalmente em centros históricos, onde a convivência com os turistas é maior. 
Lundberg (2016) afirma que o estudo das perceções dos residentes sobre os impactes do turismo (e 
o modo como estes afetam a comunidade e a qualidade de vida) têm particular relevância nas 
pesquisas desses mesmos impactes. A perceção é um “suporte” para o desenvolvimento futuro do 
turismo que permite entender quais são os impactes, a nível ambiental, social e económico, que 
ocorrem no local e também avaliar a sua importância para a comunidade. 

No estudo das perceções dos residentes face ao turismo existem várias teorias aplicadas. As duas 
mais relevantes são a teoria das representações sociais (Social Representations Theory) e a SET 
(teoria das trocas sociais/ Social Exchange Theory) (Garau-vadell et al. 2016). A teoria das 
representações sociais refere-se às crenças, valores e ideias que são partilhados na comunidade, 
que influenciam o modo como as pessoas pensam e reagem aos acontecimentos do quotidiano. Esta 
teoria tem sido criticada por alguns autores devido à sua ambiguidade e falta de clareza. Para 
Sharpley (2014), a teoria das representações sociais  não explica de um modo claro a razão de 
determinada perceção ser adoptada pela comunidade.   

A SET é recorrentemente utilizada nos estudos das perceções dos residentes (García et al. 2015). De 
acordo com Ap (1990), esta teoria tem em conta a compreensão da troca de um objeto, material ou 
psicológico, entre indivíduos ou grupos em interação, onde são medidos os benefícios e os custos. 
Ou seja, a base desta teoria afirma que a atitude dos residentes face aos turistas depende dos 
benefícios que podem obter a partir desta atividade. No caso da atividade beneficiar um individuo, a 
sua perceção é positiva e pode vir a desprezar os impactes negativos existentes para a comunidade. 
Por exemplo, famílias cujas profissões estejam dependentes da atividade turística tem uma opinião 
mais positiva. Pelo contrário, se o emprego não tiver qualquer relação com o turismo, os residentes 
mantêm uma postura neutra ou até mesmo negativa.  

Existem também métodos para a avaliação das perceções dos residentes. O método IPA (Importance 
Performance Analysis) é uma das ferramentas mais utilizadas e presente na literatura do turismo 
(Boley et al. 2017). O IPA é frequentemente usado para distinguir discrepâncias entre a importância 
de uma questão específica para os interessados e a sua opinião sobre o quão bem a questão está a 
ser gerida. Na utilização do IPA no turismo, é possível avaliar a importância e o desempenho de 
várias questões através de um inquérito aos residentes. De acordo com a avaliação final é possível 
saber quais os principais problemas que devem ser resolvidos de modo a garantir a sustentabilidade 
do turismo num determinado destino. Este sistema é frequentemente mencionado por vários autores 
no estudo da perceção dos residentes e dos turistas face aos impactes do turismo. 
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Para Boley (2017), apesar da maioria da literatura do turismo apoiar a SET é também necessário 
analisar a importância de cada impacte para os residentes e o desempenho do setor do turismo na 
gestão desses impactes. O IPA tem implicações na teoria das trocas sociais pois tem em conta a 
avaliação de importância e desempenho. É possível calcular as discrepâncias entre os dois e usar 
esses resultados para prever o suporte ao turismo, usando a mesma lógica da teoria das trocas 
sociais.  

Vários autores de estudos da perceção dos residentes, como é o caso de Sharpley (2014) e García 
(2015), focam-se na identificação, medição e na comparação de variáveis que influenciam o modo 
como o turismo e os seus impactes são entendidos por parte dos residentes. Deery (2012) faz uma 
diferenciação das variáveis que influenciam as atitudes dos residentes face ao turismo (Figura 2.5). 

Figura 2.5 - Resumo das principais variáveis encontradas no estudo da perceção dos residentes. Adaptado de 
Deery et al. (2012) 

A relação entre os residentes e os turistas depende de valores e crenças partilhados na comunidade. 
O nível de ligação com a comunidade também afeta a atitude perante o turismo. Segundo um estudo 
de Lundberg (2016), os residentes que mantêm laços fortes com a comunidade preocupam-se mais 
com os efeitos do turismo do que aqueles com uma conexão mais fraca. É o caso de indivíduos com 
segunda habitação no local turístico. García et al. (2015) afirma que as características 
sociodemográficas (idade, género, grau de instrução e poder de compra) influenciam 
significativamente os resultados obtidos no estudo das atitudes dos residentes. Para Deery et al. 
(2012), é necessário identificar todas as variáveis que afetam a perceção dos residentes face aos 
impactes do turismo. Analisar as variáveis relacionadas com as características dos residentes e do 
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local é essencial para compreender o modo como a desenvolvimento do turismo é apoiado por parte 
da comunidade.  

As opiniões dos turistas em relação ao destino visitado também se alteram segundo diferentes 
variáveis. Pearce e Schänzel (2013) concluem através de um inquérito que, para além das 
características sociodemográficas dos turistas, as características do local e dos residentes são 
importantes para avaliar a qualidade do destino visitado. Para Reitsamer (2016), a atratividade de um 
destino para um turista depende da acessibilidade, dos equipamentos, da comunidade local, e da 
imagem. Ou seja, a identidade, a autenticidade e a paisagem de um destino constituem o elemento 
mais básico para atrair turistas para um local. 

2.4 Observatórios de Turismo Sustentável 

Como referido nos subcapítulos anteriores, os indicadores de turismo são ferramentas que auxiliam a 
monitorização das transformações que ocorrem nos destinos turísticos. Deste modo, a construção de 
observatórios de turismo nos principais destinos turísticos a nível mundial tem evoluído ao longo dos 
anos.  

As organizações associadas ao turismo focam-se na promoção do turismo com vista ao seu 
crescimento (Budeanu et al. 2015). Por exemplo, a Declaração do WTTC (2017) estabelece a visão 
de que as viagens e o turismo podem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos destinos. Os 
três principais elementos referidos na declaração são a liberdade para viajar, as políticas de 
crescimento relacionadas com o sucesso dos negócios da indústria do turismo, e as práticas 
utilizadas orientadas para o futuro do setor turístico.  

Muitas das críticas focam-se no conceito de “sustentabilidade” e até que ponto este conceito possa 
ser utilizado apenas para expandir a indústria do turismo de modo a obter um maior retorno 
económico. É também questionada a compatibilidade entre crescimento do turismo e sustentabilidade 
devido à forte ligação dos impactes a esse mesmo crescimento. No entanto, tendo em conta que 
todas as organizações do turismo apoiam o seu crescimento, é essencial a criação de políticas que 
visem o seu crescimento sustentável. Entidades como a OMT e a Comissão Europeia possuem 
programas neste sentido, nomeadamente, a INSTO (Rede internacional de Observatórios de Turismo 
Sustentável/ Internacional Network of Sustainable Tourism Observatories) e o VTO (Observatório 
Virtual de Turismo/ Virtual Tourism Observatory), respetivamente. A INSTO tem como objetivo apoiar 
e ligar todos os destinos através da monitorização dos impactes económicos, sociais e ambientais, de 
forma a auxiliar na gestão e na tomada de decisões dos destinos turísticos. Este programa promove 
uma rede dinâmica de parceiros que visam a criação de destinos “saudáveis” tanto para os visitantes 
como para a comunidade tendo em consideração as gerações futuras.  
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Desde a criação dos indicadores de turismo sustentável da OMT em 2004, 18 observatórios a nível 
mundial juntaram-se ao programa INSTO. Todos os Observatórios da INSTO produzem e 
compartilham com a OMT um relatório anual, destacando as suas atividades de monitorização e os 
principais resultados. O primeiro observatório surgiu em 2006 e localiza-se na cidade de Yangshuo, 
na China.  

O VTO é também um conjunto de observatórios dos 28 países pertencentes à União Europeia que 
tem como objetivo apoiar decisores políticos e empresas a desenvolver melhores estratégias para o 
turismo na Europa. Este observatório contém dados e informações recolhidos de várias fontes, como 
é o caso da EUROSTAT e da OMT, que analisam as tendências do setor turístico. O VTO inclui o 
perfil de cada país membro onde se verifica a análise dos principais indicadores da atividade turística. 
Deste modo, é possível visualizar os dados mensais da atividade turística e dados sobre viagens de 
residentes da união europeia através de um sistema de mapas, tabelas e gráficos. Além do 
repositório anual de relatórios por país, a plataforma contém um conjunto de inquéritos que revelam 
as preferências e as atitudes dos habitantes face ao turismo que permitem obter o estado da situação 
atual e uma perspetiva dos próximos anos. 

A ATL (Associação de Turismo de Lisboa) criou também um Observatório de turismo da região de 
Lisboa. Desde 2015, este observatório inclui um conjunto dados mensais da atividade turística como 
é o caso das entradas de turistas e o tráfego de cruzeiros, indicadores a nível hoteleiro e os gastos e 
receitas gerados pelos turistas. São também fornecidos estudos anuais com base em inquéritos para 
turistas. 

Embora existam vários sistemas de indicadores propostos para a construção de observatórios de 
turismo por parte de grandes entidades (como é o caso da OMT e da Comissão Europeia), alguns 
têm limitações significativas na sua aplicação prática. Muitas vezes os indicadores selecionados para 
a monitorização permitem apenas comparações parciais, ou, em outros casos, são cientificamente 
relevantes mas muito complexos para serem operacionais (Tanguay et al. 2010). De modo a superar 
esta lacuna, surge a necessidade de desenvolver um método que possa ser aplicado a nível local 
para orientar os municípios e alcançar um equilíbrio entre sustentabilidade e turismo. A criação de 
observatórios de turismo a nível municipal tem como objetivo fornecer um quadro operacional para as 
entidades gestoras locais, permitindo que a sustentabilidade seja parte integrante dos processos de 
tomada de decisão e planeamento (Torres-Delgado & Palomeque 2014). 

O envolvimento dos da Administração Municipal no planeamento do turismo justifica-se pela relação 
direta de algumas das suas competências com os vários aspetos do desenvolvimento do turismo 
(Aronsson 2000). Enquanto que a Administração Central opera a níveis superiores e estratégicos no 
que diz respeito ao funcionamento do setor do turismo no país (Nunkoo 2015), a Administração 
Municipal está melhor posicionada dado o seu conhecimento local, sendo difícil alcançar o 
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desenvolvimento sustentável do turismo sem a articulação deste setor de atividade com os objetivos 
de natureza territorial  do município (Ruhanen 2013). 

As iniciativas tomadas pelos governos locais fazem com que os municípios possam alcançar 
objetivos como a redução da pobreza e do desemprego e a criação de um ambiente equilibrado para 
a comunidade (Tanguay et al. 2010). Os governos locais têm como principal função garantir que o 
ambiente que os residentes e visitantes encontrem tenha condições não só a nível ambiental mas 
também a nível social e económico. Para um bom planeamento turístico pelo governo local deve 
existir a mesma consideração por todos os tipos de desenvolvimento pois a sustentabilidade no 
turismo é apenas alcançada quando os objetivos ambientais, económicos e sociais são valorizados 
de igual forma (National Department of Tourism 2013). O turismo não deve ser gerido de modo 
individual mas sim deve existir relação entre todos os setores do município.  

O planeamento e desenvolvimento de estratégias orientadas para a comunidade por parte do 
governo local desencadeiam ações benéficas para o município tais como capacitar e fortalecer as 
comunidades através da criação de postos de trabalho e oportunidades comerciais (Nunkoo 2015). O 
equilíbrio turismo-sustentabilidade depende da monitorização contínua dos impactes através da 
avaliação de indicadores e dos consequentes relatórios, adaptação e revisão das estratégias 
utilizadas. Além do aumento da economia local, estas estratégias funcionam de modo a proteger o 
ambiente, a cultura e o património da comunidade (National Department of Tourism 2013). 

2.5 Conclusão 

A revisão bibliográfica feita permite levantar algumas questões face às metodologias mais 
frequentemente utilizadas na monitorização do turismo. A principal crítica observada ao longo dos 
estudos recolhidos refere-se à heterogeneidade das metodologias e à dificuldade de encontrar uma 
metodologia universal para todos os casos de estudo. No entanto, esta diversidade é muitas vezes 
justificada com os diferentes tipos de impactes do turismo que se manifestam de forma distinta em 
diferentes locais, sendo difícil encontrar indicadores que avaliem os problemas e  que se moldem a 
todos os tipos de destinos turísticos. Após a revisão literária foram observadas as dimensões dos 
impactes em estudo e observou-se uma carência de indicadores referentes às alterações urbanísticas 
em centros históricos, sendo que as principais dimensões estudadas ocorrem a nível ambiental, 
social e económico. 

Apesar da diversidade das metodologias descritas na revisão bibliográfica feita, é essencial analisar 
os resultados obtidos e as conclusões retiradas para uma melhor compreensão dos principais temas 
referidos. Nos próximos capítulos apresenta-se a metodologia proposta no âmbito desta dissertação 
de modo a que se cumpram os respetivos objetivos estabelecidos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Enquadramento 

No presente capítulo será apresentada a metodologia utilizada para contribuir para a monitorização 
dos impactes causados pelo turismo em centros históricos. Para clarificar o principal objetivo da 
dissertação, a metodologia será organizada de modo a responder a três questões: Investigar o quê? 
Investigar onde? Investigar como? (Quivy & Campenhoudt 2005). A Tabela 3.1 representa um 
resumo dessas questões referentes à metodologia. 

Tabela 3.1 – Resumo da metodologia utilizada 
Objetivos específicos Metodologia  

OE1. Identificação e 
sistematização dos principais 
tipos de impactes do turismo 
no centro histórico de Lisboa; 
 
OE2. Identificação e 
sistematização dos principais 
indicadores que permitem 
monitorizar os impactes do 
turismo no centro histórico de 
Lisboa; 
 
OE3. Identificação e 
caracterização da informação 
necessária para a 
monitorização dos impactes 
do turismo, relativamente à 
sua disponibilidade e/ou 
adequabilidade através 
identificação dos métodos e 
entidades (atuais e potenciais) 
responsáveis pela sua 
produção e atualização; 
 
OE4. Identificação de 
soluções que permitam a 
avaliação in continuum do 
turismo e dos seus impactes 
em centros históricos nas 
suas diferentes dimensões 
(ambientais, sociais, 
económica e urbanística) e a 
disponibilização da 
informação à sociedade civil. 

3.2 O quê? Variáveis a 
analisar 

3.2.1 Impactes do turismo em centros 
históricos  
Dimensões dos Impactes: 
– Ambientais 
– Sociais 
– Económicos 
– Urbanísticos 
 
3.2.2 Indicadores para a 
monitorização do turismo 
– Quantitativos 
– Qualitativos 
 
3.2.3 Matriz para a monitorização do 
turismo em centros históricos 
 
3.2.4 Disponibilidade e 
adequabilidade da informação 
 
3.2.5 Estrutura organizacional da 
entidade gestora de um observatório 
 

3.3 Onde? Caso de estudo: 
O centro histórico da 
cidade de Lisboa 

3.3.1 Enquadramento 
 
3.3.2 Delimitação do centro histórico 

3.4 Como? Métodos de 
recolha de informação 

– Análise Documental: Revisão 
bibliográfica, pesquisa documental, 
observação empírica baseada em 
plataformas de comunicação social 
 
– Observação direta: Visitas de 
Campo, participação em conferências, 
entrevistas a entidades responsáveis 
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3.2 O quê? Variáveis a analisar 

3.2.1 Impactes do turismo em centros históricos 

De acordo com a OMT (2006), após a delimitação exata do local a monitorizar, procede-se à 
identificação dos impactes do turismo no presente caso de estudo.  O significado da palavra impacte 
refere-se a um efeito/abalo provocado por algo ou alguém, neste caso, pelo turismo. Os impactes do 
turismo são todas as questões e alterações que surgem num determinado destino, sendo que a 
incidência dos mesmos resulta da forma como a atividade do turismo é planeada e gerida.  

Os impactes podem ser considerados positivos ou negativos de acordo com as alterações materiais 
e/ou imateriais do destino turístico, isto é, não só é possível notar impactes através da paisagem do 
local e do seu edificado, como também podem surgir efeitos nas vivências e no ambiente cultural do 
quotidiano.  

A análise dos impactes resulta da observação das principais alterações provocadas pelo turismo no 
local em estudo. As dimensões dos impactes são também consideradas e justificadas de acordo com 
o seu grau de importância. São várias as dimensões dos impactes consideradas na bibliografia 
analisada previamente, não existindo um modo universal da sua seleção. Segundo a OMT, as três 
principais dimensões são a nível ambiental, social e económico. As dimensões dos impactes do 
turismo podem diferir de acordo com as características do local e dos residentes. A escolha das 
dimensões está também relacionada com a relevância dos impactes no local. 

Além da utilização das três principais dimensões referidas pela maioria dos autores, foi considerada 
ainda uma dimensão urbanística. Esta dimensão acaba por ser um dos outputs da dissertação. A 
partir da revisão bibliográfica, observou-se a organização dos indicadores de turismo de acordo com 
as dimensões. Tendo em conta que são analisados os impactes do turismo dos centros históricos de 
cidades, considerou-se relevante introduzir uma dimensão urbanística. Nesta dimensão serão 
selecionados indicadores que possam avaliar todas as componentes que fazem da cidade uma 
unidade funcional, desde a acessibilidade e mobilidade dentro da cidade ao espaço urbano e ao seu 
edificado.  

A seleção das dimensões tem em consideração os principais impactes do turismo notados por parte 
dos habitantes do centro histórico e turistas. Estes impactes foram avaliados como positivos e 
negativos de acordo com os efeitos observados no local (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 – Dimensões dos impactes utilizadas 

Impactes Ambientais: Os impactes ambientais referem-se maioritariamente à gestão dos recursos 
naturais do local e às alterações do ecossistema. A utilização destes recursos na atividade turística 
deve ser controlada regularmente de modo a garantir a sustentabilidade e o equilibrio ambiental. Os 
impactes ambientais negativos, não só afetam o destino turistico, como contribuem para a 
degradação do ecossistema global. 

Impactes Sociais: Os impactes sociais evidenciam as tranformações do turismo tendo em conta as 
caracteristicas da comunidade local. A cultura, a identidade e as vivências da sociedade são os 
principais focos de estudo nesta dimensão. A análise destes impactes é particularmente diversificada 
devido às diferentes reações da comunidade em relação aos efeitos da atividade turistica do local. 
Uma das razões para a ambiguidade dos impactes sociais deve-se aos diferentes níveis de 
dependência e da contribuição benéfica da atividade turística para a sociedade. 

Impactes Económicos: Os impactes económicos apresentam os benefícios e os riscos da atividade 
turística no local. Estes impactes não só afetam a economia do local em estudo como a economia 
total do país. A dimensão económica aborda temas relacionados com as receitas turísticas, a geração 
de empregos e o seu investimento no território urbano. 

Impactes Urbanísticos: Os impactes urbanísticos demonstram os efeitos do turismo, neste caso, na 
paisagem urbana. O turismo promove a mudança e o desenvolvimento de um local. Desse modo, as 
alterações no edificado, equipamentos, serviços, infraestruturas e espaços públicos são os principais 
temas a analisar nesta dimensão. 

3.2.2 Indicadores para a monitorização do turismo em centros históricos 

Através da análise e observação dos impactes positivos e negativos do turismo é possível continuar o 
processo de monitorização a partir da seleção de indicadores (Figura 3.2). Esta seleção contribui para 
avaliar a situação atual do turismo em centros históricos, mas também a sua evolução futura. 
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Figura 3.2 – Tipos de indicadores utilizados 

Como referido no subcapítulo 2.1, os indicadores são um conjunto de ferramentas da monitorização 
utilizados para medir os impactes do turismo em determinada área e a sua respetiva comunidade 
social. Os indicadores selecionados focam-se na relação entre os impactes do turismo no local e 
questões de sustentabilidade. Neste caso, os indicadores têm como função avaliar in continuum os 
impactes do turismo em centros históricos a nível ambiental, social, económico e urbanístico de modo 
a promover o seu desenvolvimento sustentável.  

De acordo com o Guia de Indicadores de Turismo Sustentável da OMT, existem dois tipos de 
abordagem para identificar os indicadores a utilizar num processo de monitorização: (i) uma 
abordagem baseada em dados que faz a pergunta: O que podemos fazer com os dados que temos, 
ou para quais problemas nós temos dados? (ii) uma abordagem de problema (e/ ou orientada por 
questões políticas), que faz a pergunta: Quais os problemas ou questões políticas mais importantes 
no local e onde podemos obter os dados? 

Na dissertação foi utilizada a segunda abordagem. Ao considerar inicialmente a importância dos 
impactes do turismo em centros históricos, foram selecionados os indicadores que permitem medir os 
impactes, cujo o conhecimento é fundamental para fundamentar a definição de estratégias 
sustentáveis de planeamento e gestão dos centros históricos. A seleção dos indicadores teve como 
base os “problemas” e só depois o modo de os resolver. Dado que a abordagem utilizada tem como 
ponto de partida a identificação dos principais impactes do turismo no local, poder-se-á chegar à 
conclusão de que a informação necessária para que esta avaliação se concretize possa não existir 
(no capítulo 3.2.4 esta questão voltará a ser novamente abordada).  

Na presente metodologia, foram recolhidos dois tipos de indicadores: quantitativos e qualitativos. 
Apesar de ambos terem um objetivo comum – avaliação dos efeitos causados pelo turismo – a sua 
medição é interpretada através de métodos distintos. Um indicador quantitativo foca-se em dados 
específicos e mensuráveis, envolvendo a contagem de factos de forma científica. Esta medição utiliza 
normalmente percentagens, rácios e outro tipo de unidades concretas baseadas em registos de 
dados anteriormente recolhidos. Os indicadores qualitativos dependem de avaliações de pessoas 
sobre uma determinada questão. Esta avaliação ocorre através de um valor atribuído geralmente 
dentro de uma escala, ou, segundo certos critérios da amostra. No caso do turismo, o nível de 
satisfação e a opinião dos residentes e turistas face à atividade turística é considerado relevante para 
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que a monitorização do turismo no local seja executada com sucesso. A monitorização através de 
indicadores é do interesse de várias entidades, desde os residentes ao governo do país. 

A seleção dos indicadores quantitativos da matriz-síntese para a monitorização do turismo 
fundamenta-se na revisão bibliográfica feita no âmbito do capítulo 2.3.2 e pretende garantir que os 
indicadores escolhidos são os que medem com maior fidelidade e eficácia os impactes que se 
pretendem medir causados pelo crescimento do turismo em centros históricos. Neste sentido, é 
fundamental ter-se presente a especificidade dos centros históricos comparativamente a outros 
contextos territoriais, nomeadamente no que diz respeito à desagregação territorial e à escala 
temporal da informação necessária à operacionalização dos indicadores escolhidos.  

Os indicadores qualitativos referem-se ao grau de satisfação dos residentes e dos turistas 
relativamente as transformações ocorridas no local devido à atividade turística. Dos 63 indicadores2 
da matriz-síntese para a monitorização do turismo, 5 são indicadores qualitativos. Os indicadores 
11.1 a 11.4 (Tabela 3.3) referem-se ao grau de satisfação dos turistas baseado em inquéritos onde 
são considerados fatores como o motivo da visita, a opinião da imagem da cidade, as atividades 
realizadas e o nível de segurança. O indicador 12.1 tem por objetivo analisar o grau de satisfação dos 
residentes do centro histórico em relação à atividade turística no local. 

Alguns indicadores da dimensão urbanística são pouco desenvolvidos de acordo com a revisão 
bibliográfica do capítulo 2. Deste modo foram criados 3 indicadores urbanísticos: indicador 25.3; 
indicador 26.2 e indicador 27.2 (Tabela 3.5). Para além destes, foram identificados na revisão 
bibliográfica (Tabela 2.5) indicadores relacionados com a oferta de equipamentos e serviços tendo 
em conta o número de residentes e turistas (WTO 2004). São também referidos, na Tabela 2.5, os 
indicadores que analisam o investimento nos serviços e espaço público (Lozano-Oyola et al. 2012). A 
relação entre espaço público existente e o número de habitantes (indicador 25.3) foi proposto na 
presente dissertação de modo a observar a necessidade de aumentar o número de intervenções no 
local.  

Em termos de habitação no centro histórico existem indicadores relacionados com o número de fogos 
vagos no local com o objetivo de identificar potenciais oportunidades de intervenção no edificado e o 
nível de usos atual (WTO 2004). O indicador proposto para a identificação do regime de propriedade 
da habitação (indicador 26.2) pode ajudar a compreender a evolução da gentrificação no centro 
histórico. O tipo de ocupante residencial (proprietário ou inquilino) pode ser utilizado para comparar 
com o aumento de alojamento local e com a evolução da população residente. 

Apesar dos indicadores sobre a alteração de usos dos edifícios analisarem as tipologias comerciais 
existentes no local, a data de abertura de espaços comerciais (indicador 27.2) possibilita a 
comparação temporal com a evolução da atividade turística. 
                                                   
2 Bibliografia referente aos indicadores utilizados em anexo (ANEXO 1)  
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Na Figura 3.3 podemos observar o método de organização dos indicadores. Dentro de cada uma das 
4 dimensões consideradas surgem vários temas onde se encontram os impactes observados em 
centros históricos. Seguidamente são propostos indicadores para a monitorização dos impactes 
anteriormente selecionados. Cada indicador terá uma unidade sugerida para possibilitar a sua 
avaliação.  

 
Figura 3.3 – Organização dos indicadores por dimensão dos impactes 

3.2.3 Matriz para a monitorização do turismo em centros históricos 

Para facilitar a compreensão da natureza e dos objetivos de alguns dos indicadores definidos é 
organizada clarificam-se os seguintes conceitos: a) Alojamento turístico; b) Tipos de intervenção na 
reabilitação; c) Tipos de espaço público; d) Tipos de comércio; e) Equipamentos culturais/ pontos de 
interesse. 

a) Alojamento turístico: empreendimento turístico e alojamento local 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de Janeiro do RJET (Regime Jurídico dos 
Empreendimentos Turísticos), considera-se empreendimento turístico “os estabelecimentos que se 
destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu 
funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares”. 

Dentro dos estabelecimentos turísticos encontram-se as seguintes tipologias: 
– Estabelecimentos Hoteleiros; 
– Aldeamentos Turísticos; 
– Apartamentos turísticos; 
– Apartamentos Turísticos Conjuntos Turísticos (Resorts); 
– Parques de Campismo e de Caravanismo; 
– Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural; 
– Empreendimentos de Turismo de Habitação. 
 
Na área de estudo da dissertação encontram-se apenas estabelecimentos hoteleiros e apartamentos 
turísticos. Os estabelecimentos hoteleiros podem ser classificados nos seguintes grupos:  
– Hotéis; 
– Hotéis apartamento (aparthotéis), quando a maioria das unidades de alojamento é constituída por 
apartamentos; 
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– Pousadas, quando são explorados pela ENATUR (Empresa Nacional de Turismo, S. A.), ou 
terceiros “mediante celebração de contratos de franquia ou de cessão de exploração, e instalados em 
imóveis classificados como monumentos nacionais, de interesse público, de interesse regional/ 
municipal, ou em edifícios que, pela sua antiguidade, valor arquitetónico e histórico, sejam 
representativos de uma determinada época” (RJET).  

Os apartamentos turísticos são constituídos por “um conjunto coerente de unidades de alojamento, 
do tipo apartamento, entendendo-se estas como parte de um edifício que se acede através de 
espaços comuns, nomeadamente átrio, corredor, galeria ou patamar de escada, que se destinem a 
proporcionar alojamento e outros serviços complementares e de apoio a turistas” (RJET). Estes devem 
dispor no mínimo de 10 unidades de alojamento. 

O alojamento local, de acordo com o Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril do RJAL (Regime 
jurídico de Alojamento Local), é considerado todo o estabelecimento que fornece serviços de 
alojamento temporário a turistas mediante remuneração “proibindo-se, expressamente, a exploração 
de estabelecimentos de alojamento local que reúnam os requisitos para serem considerados 
empreendimentos turísticos”. O alojamento local pode ser encontrado segundo três tipologias 
diferentes: moradia, apartamento e estabelecimento de hospedagem. Na área de estudo 
encontramos apenas as duas últimas tipologias. O estabelecimento de hospedagem tem apenas 
quartos como unidades de alojamento. Quando as unidades de alojamento são maioritariamente 
quartos constituídos no mínimo por quarto cama, os estabelecimentos de hospedagem podem utilizar 
a denominação de hostel. 

b) Tipos de intervenção na reabilitação 

Foi considerada a classificação para o grau de intervenção na reabilitação proposta por Appleton et 
al. (2002) publicada pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), devido à sua facilidade de 
utilização e adequabilidade para vários casos de estudo: 

– Reabilitação Ligeira: Execução de pequenas reparações e beneficiações de instalações e 
equipamentos já existentes nos fogos, como é o caso de melhoria das condições interior de 
iluminação, ventilação e exaustão; limpeza e reparação das coberturas; reparações pontuais nos 
rebocos e pinturas, e reparação da caixilharia existente. Considerando estas reparações considera-se 
que o estado de conservação do edifício seja satisfatório ou razoável. A nível económico, o valor 
esperado das alterações não deve superar 1/3 do custo de uma habitação nova com áreas e 
características semelhantes. 

– Reabilitação Média: Para além dos trabalhos referidos na reabilitação ligeira, o grau médio inclui a 
reparação/ substituição parcial de elementos de carpintaria; a reparação e reforço de elementos 
estruturais; a reparação dos revestimentos; a beneficiação dos espaços comuns do edifício e a 
alteração da organização dos espaços. A nível económico, o valor esperado das alterações é 
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aproximadamente metade custo de uma habitação nova com área e características semelhantes, 
sendo o valor máximo aceitável 2/3 do custo. 

– Reabilitação Profunda: Incluindo todas as reparações referidas anteriormente, este nível de 
reabilitação necessita de desenvolver alterações profundas na organização e distribuição dos 
espaços e a introdução ou adaptação de espaços para criar instalações e equipamentos em falta. 
Estas alterações implicam demolições e reconstruções significativas, incluindo a resolução de 
problemas estruturais e substituição generalizada da carpintaria. A nível económico, o valor esperado 
das alterações é aproximado ao custo total de uma habitação nova com área e características 
semelhantes. 

– Reabilitação Excecional: Estas operações excecionais têm um grau de desenvolvimento muito 
profundo que poderá ser necessário recorrer a técnicas de restauro para intervenções na envolvente 
ou no interior do edifício, quando o valor patrimonial do imóvel o justifique; à total reconstrução do 
edifício e à reabilitação de edifícios para standards elevados e muito superiores aos pré-existentes. 

De acordo com o Decreto-Lei 104/2004 (7 de Maio), a reabilitação urbana consiste num “processo de 
transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras de construção, 
reconstrução, alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios, tal como definidas no 
regime jurídico da urbanização e da edificação, com o objetivo de melhorar as suas condições de 
uso, conservando o seu carácter fundamental”.  

A reabilitação deve ser utilizada na preservação do património cultural, mantendo as características 
estruturais do edificado. No entanto, os conceitos de reabilitação e renovação são muitas vezes 
confundidos.  

A renovação implica a demolição de estruturas a nível de morfologia e tipologias existentes numa 
área urbana degradada, levando à sua substituição por um novo padrão urbano (Barranha 2016). As 
novas edificações acabam por seguir tipologias arquitetónicas contemporâneas, atribuindo uma nova 
função estrutural a essas áreas urbanas. Nestes casos, o património arquitetónico é comprometido. 

A reconstrução de partes do edificado pode levar à perda da autenticidade do edificado, bem como a 
integridade das suas componentes. É frequentemente em Portugal a conservação da fachada dos 
edifícios. O fachadismo é uma prática em que apenas se garante a aparência exterior do edifício, não 
cumprindo os critérios de conservação (Barranha 2016). A estrutura interior é totalmente demolida, 
mantendo-se a fachada principal. 

As intervenções existentes devem basear-se em análises e estudos apropriados de modo a cumprir 
todos os requisitos apresentados no regime jurídico da urbanização e da edificação. Deste modo, é 
essencial a definição do conceito de reabilitação e das suas ações, preservando o respeito pelo 
caracter arquitetónico dos edifícios.   



 37  

c) Tipos de espaço público 

Os tipos de espaço público considerados estão de acordo com as intervenções da CML (Câmara 
Municipal de Lisboa). Estes espaços referem-se unicamente a espaços públicos de permanência na 
cidade. O espaço público de permanência resulta do estreitamento ou alargamento de uma rede de 
ruas (que compreendem outros tipos de espaço: espaço público de circulação pedonal e rodoviária), 
como é o caso de praças, largos, pracetas ou terreiro, que podem ou não incluir espaços verdes 
(jardins). Estes espaços são, por excelência, os espaços livres da cidade e podem ter formas e 
dimensões diversas, sendo que a maior parte do seu contorno é delimitado por edifícios.  

As praças e os largos são os espaços para os quais, normalmente, convergem as ruas, as linhas de 
transportes públicos e os trajetos pedonais; são lugares de forte capacidade de atração e 
centralidade. As pracetas são espaços de menos capacidade de atração mas capazes de acolher 
alguma permanência. Os terreiros são espaços públicos singulares e multifuncionais, capazes de 
acolher um alargado conjunto de funções publicas urbanas:  festas, feiras, mercados de ar livre ou 
estacionamento, entre outras. O mobiliário urbano é incluído em todos estes espaços.  

d) Tipos de comércio 

A organização do comércio teve como base as classificações por parte da imobiliária Cushman and 
Wakefield (2011): Operadores independentes, que constituem os lojistas de origem nacional com 
apenas uma loja ou um pequeno conjunto de lojas; operadores múltiplos, que se referem a marcas 
integradas numa cadeia de lojas de origem nacional; e operadores internacionais, que dizem respeito 
marcas integradas em cadeias de lojas internacionais.  

Dentro dos três tipos de operadores classificou-se por serviço prestado em cada loja. Esta 
organização surge de acordo com o relatório de comércio de rua da JLL (Jones Lang LaSalle): 
restauração; moda e acessórios; saúde e beleza; e casa e decoração. Tendo em conta o tema 
abordado na dissertação considerou-se pertinente adicionar a classificação de “Souvenirs”, pois é um 
tipo de loja frequentemente encontrado no centro histórico das cidades devido à existência de 
atividade turística. 

e) Equipamentos culturais/ pontos de interesse 

Os equipamentos culturais/ pontos de interesse tiveram como base a categorização do Anexo II que 
faz referência ao artigo 8º do PDM (Plano Diretor Municipal) de Lisboa. O património cultural inclui  
todos os monumentos considerados de interesse nacional e outros imóveis e conjuntos de interesse 
público (cinemas, teatros, museus, igrejas, palacetes, ruas, edifícios com interesse patrimonial, entre 
outros). 
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As tabelas seguintes (Tabela 3.2, Tabela 3.3, Tabela 3.4 e Tabela 3.5) representam a matriz de 
indicadores para a monitorização de impactes em centros históricos: 

Tabela 3.2– Dimensão Ambiental 
Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ 

Avaliação Objetivo 

Ruído 1. Poluição 
Sonora 

1.1 Nível de ruído 
diurno dB Observar a preocupação com o 

ruído no local que influencia a 
opinião da imagem do destino e a 
opinião dos residentes em relação 
ao turismo 

1.2 Nível de ruído 
noturno  dB 

1.3 Participações 
de ruído  

Nr. de 
participações 

Ar 2. Poluição 
do Ar 

2.1 Índice da 
qualidade do ar  

µg/ m3 
(Muito Bom a 
Mau) 

Observar a preocupação com a 
poluição do ar no local que 
influencia a opinião da imagem do 
destino e pode provocar problemas 
ambientais e saúde 

Água 

3. Gasto de 
água 

3.1 Volume de 
água gasta m3/ mês Identificar a quantidade de recursos 

consumidos na área em estudo 
3.2 Água gasta 
em 
estabelecimentos 
hoteleiros 

% de água 
gasta em 
relação ao 
total 

Identificar os hábitos de consumo de 
água entre os turistas e o total de 
residentes, associado à procura 
turística 

4. 
Reutilização 
de água 

4.1 Volume de 
água tratada e 
reutilizada 

m3/ ano 
Identificar a quantidade de água 
tratada e reutilizada, reduzindo o 
consumo de recursos e minimiza 
problemas ambientais e de saúde 

Resíduos 
sólidos 

5. Produção 
de resíduos 
sólidos 

5.1 Volume de 
resíduos sólidos 

toneladas/ 
mês 

Identificar a quantidade de recursos 
consumidos na área em estudo 

5.2 Volume de 
resíduos sólidos  
produzidos em 
estabelecimentos 
hoteleiros 

toneladas/ 
mês 

Resíduos 
sólidos 

5. Produção 
de resíduos 
sólidos 

5.3 Participação 
de lixo acumulado 
nas ruas 

Nr. de 
participações 

Observar a preocupação de higiene 
urbana nas ruas que influencia a 
opinião da imagem do destino 

6. 
Reciclagem 
de resíduos 
sólidos 

6.1 
Estabelecimentos 
hoteleiros que 
fazem reciclagem 
de resíduos 

% de 
estabelecime
ntos em 
relação ao 
total 

Identificar a consciência das 
mudanças climáticas no 
planeamento e gestão do turismo 
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Tabela 3.3 – Dimensão Social 
Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Objetivo 

Segurança 

7. Segurança 

7.1 Participações 
de crime que 
afetam turistas 

Nr. e tipo de 
participações 

Identificar falhas de  
segurança nas ruas que 
influencia a opinião da 
imagem do destino 

7.2 Participações 
de crime que 
afetam residentes 

Nr.e tipo de 
participações 

Identificar falhas de  
segurança nas ruas que 
provoca o desconforto dos 
moradores  

 7.3 Agentes 
policiais por bairro Nr. de agentes 

Observar o número de 
agentes no local que 
levam a um aumento de 
segurança para residentes 
e turistas 

População 
 

8. 
Naturalidade 
 

8.1 População 
estrangeira com 
estatuto legal de 
residente 

% população 
estrangeira em 
relação ao total de 
residentes 

Observar as diferentes 
nacionalidades residentes 
no centro histórico e 
analisar a identidade da 
comunidade e a imagem 
do local devido à 
convivência de diferentes 
culturas  

8.2 Residentes de 
nacionalidade 
portuguesa 

Nr. de residentes 

9. Estrutura 
etária 
 
 
 
 
 
10. Estrutura 
sócio 
económica 

9.1 População 
idosa não ativa 
9.2 População 
juvenil 

% de população 
idosa em relação ao 
total de residentes 
% de população 
juvenil em relação ao 
total de residentes Caracterizar a população e 

identificar as classe sociais 
que residem no centro 
histórico, que é também 
um centro turístico 

10.1 Nível de 
escolaridade da 
população 

Nr. de pessoas por 
nível de escolaridade 

10.2 Dimensão 
média do 
agregado familiar 

Nr. médio de 
pessoas por 
agregado familiar 

10.3 Rendimento 
médio mensal por 
pessoa 

€/ mês por pessoa 

Grau de 
Satisfação 

11.Satisfação 
dos turistas 

11.1 Motivo da 
visita 

1. Motivo e objetivo 
da viagem;  
2. Meio de transporte 
utilizado;  
3. Estada média;  
4. Gastos médios. 

Analisar o grau de 
satisfação e a imagem que 
o turista tem do destino, 
indicando a probabilidade 
de retorno ao destino e a 
promoção informal do 
mesmo, e focar a atenção 
para as principais 
questões a melhorar 

11.2 Nível de 
satisfação e 
imagem da 
cidade 

1. Avaliação da 
visita: características 
do destino;  
2. Publicidade do 
destino por tipo de 
meio de 
comunicação;  
3. Realidade face às 
expetativas; 
 4. Probabilidade de 



 40  

Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Objetivo 

regresso;  
5. Grau de 
recomendação de 
visita. 

11.3 Atividades 
dos turistas e 
informação sobre 
a cidade 

1. Atrações e locais 
de interesse 
visitados. 

11.4 Nível de 
segurança 

1. Presença policial 
face ao local de 
residência;  
2. Intenção de 
regresso e 
recomendação. 

12. 
Satisfação 
dos 
residentes 

12.1 Satisfação 
dos residentes do 
centro histórico 
sobre o turismo 

1. Opinião em 
relação ao contributo 
do turismo para o 
local; 
2. Grau de satisfação 
em relação à 
evolução do turismo;  
3. Vantagens e 
desvantagens do 
turismo. 

Analisar a opinião dos 
residentes em relação à 
atividade turística e focar a 
atenção para as principais 
questões a melhorar 

 
Tabela 3.4 – Dimensão Económica 
Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ 

Avaliação Objetivo 

Imobiliário 

13. Efeitos 
sobre o acesso 
à habitação 

13.1 Preço médio de 
venda de habitação anual €/ ano Observar as principais 

transformações nos 
preços de habitação 
devido à atividade 
turística do local 

13.2 Preço médio de 
arrendamento de 
habitação anual 

€/ ano 

14. Capacidade 
de manutenção 
do comércio 
local 

14.1 Preço médio de 
venda de retalho anual €/ ano 

Observar as principais 
transformações nos 
preços de retalho devido 
à atividade turística do 
local 

14.2 Preço médio de 
arredamento de retalho 
anual 

€/ ano 

Turismo 

15. Entrada de 
turistas 

15.1 Chegada de 
passageiros por tipo de 
transporte 

Nr. de 
passageiros/ 
mês 

Identificar os tipos de 
transporte mais utilizados 
para a entrada de turistas 
no local 

Identificar os meses de 
maior intensidade 
turística 

15.2 Sazonalidade: 
entrada de turistas 

Nr. de 
turistas/ mês 

16. Postos de 
trabalho 

16.1 Postos de trabalho 
diretamente relacionados 
com turismo 

Nr. de postos 
de trabalho/ 
ano 

Observar a oportunidade 
de criação de novos 
postos de trabalho no 
local devido à atividade 
turística 

16.2 Postos de trabalho 
indiretamente 
relacionados com turismo  

Nr. de postos 
de trabalho/ 
ano 
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Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ 

Avaliação Objetivo 

16.3 Postos de trabalho 
no setor em relação ao 
total 

% de postos 
de trabalho 
em relação 
ao total 

Observar a dependência 
do turismo no local 
através da relação entre 
os postos de trabalho 
criados devido ao setor e 
o total de postos de 
trabalho existentes 

17. Alojamento 
turístico 

17.1 Taxa de ocupação 
mensal em alojamento 
turístico  

%/ mês 

Identificar a sazonalidade 
do turismo no destino e 
quais as preferências dos 
turistas em relação ao 
tipo de alojamento 

17.2 Dormidas em 
alojamento turístico 

Nr. de noites/ 
mês 

Determinar a 
sustentabilidade 
económica do destino 

17.3 Hóspedes em 
alojamento turístico 

Nr. de 
turistas/ mês 

17.4 Oferta de alojamento 
turístico 

Nr. de 
quartos/ mês 

17.5 Preço médio por 
quarto vendido em 
alojamento turístico 

€/ mês 

18. Gastos/ 
Receitas 

18.1 Gastos médios 
diários por turista 
segundo país de 
residência 

€/ dia por 
turista 

Observar a eficiência 
económica do destino 
devido à atividade 
turística 

18.2 Gasto médio por 
viagem de turista 
segundo país de 
residência 

€/ viagem 
por turista 

18.3 Proveitos de 
dormidas em alojamento 
turístico 

€/ mês 

 19. PIB 19.1 Contributo do 
turismo para o PIB €/ ano 
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Tabela 3.5 – Dimensão Urbanística 
Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ 

Avaliação Objetivo 

Acessibilidade
/ Mobilidade 
 

20.Oferta de 
transportes 

20.1 Viagens 
por tipo de 
transporte 

Nr. de viagens 
de tipos de 
transporte/ dia 

Analisar os tipos de 
transportes utilizados e a 
sua oferta para chegar ao 
centro histórico 

21.Oferta de 
estacionamento 

21.1 
Capacidade de 
estacionamento
de transportes 
turísticos 

Nr. de lugares 
de 
estacionamento 

Observar as principais 
transformações nas 
infraestruturas para 
transportes turísticos 
devido à atividade turística 
do local 

21.2  
Capacidade de 
estacionamento 
por freguesia 
por habitante 

Nr. de lugares 
de 
estacionamento/ 
habitante 

Analisar a procura/oferta 
de estacionamento no 
centro histórico que 
influencia a satisfação dos 
residentes  

22. Sobrecarga 
nos serviços de 
transporte 

22.1 Taxa de 
ocupação por 
tipo de 
transporte 

% de ocupação 
por tipo de 
transporte 

Identificar os tipos de 
transporte que necessitam 
de maior atenção de 
manutenção devido à sua 
procura 

23. 
Congestioname
nto nas ruas 

23.1 
Concentração 
viária 

Veículo/ m2 
Observar a sobrecarga de 
veículos na faixa de 
rodagem devido à 
atividade turística no local 

23.2 
Concentração 
pedonal 

Pessoa/ m2 

Observar o fluxo de 
pessoas e o 
congestionamento das 
ruas devido à atividade 
turística no local, 
identificando a 
sazonalidade do turismo 

Espaço 
urbano/ 
Edificado 

24. Edificado 

24.1 Edifícios 
degradados  Nr. de edifícios Identificar falhas na 

manutenção do edificado 
que influencia a opinião 
dos turistas em relação à 
imagem do destino e a 
satisfação dos residentes 

24.2 Edifícios 
degradados em 
relação ao total 

% de edifícios 
em relação ao 
total 

24.3 Edifícios 
reabilitados por 
tipo de 
intervenção 

Nr. de edifícios 
reabilitados por 
tipo de 
intervenção 

Observar as principais 
transformações na 
reabilitação do edificado 
devido à atividade turística 
do local 

24.4 Alteração 
do uso de 
edifícios 
reabilitados 

Nr. e tipo de 
alteração 

25. Espaço 
público 

25.1 Número de 
intervenções 
municipais por 
tipologia 

Nr. de 
intervenções 

Observar a preocupação 
com o espaço público que 
influencia a opinião da 
imagem do destino  
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Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ 

Avaliação Objetivo 

25.2 Custo de 
intervenções 
municipais por 
tipologia 

 
€ 

25.3 Oferta de 
espaço público 
de permanência 
por habitante 

m2/ habitante 

26. Habitação 

26.1 
Alojamentos 
vagos 

Nr. de 
alojamentos 
vagos 

Observar os alojamentos 
disponíveis e a sua 
evolução com a atividade 
turística 

26.2 Regime de 
propriedade 
 
 
27.1 Número de 
lojas existentes 
por tipologia  

Tipo de 
ocupante 
residencial 
 
Nr. de lojas por 
tipologia 

Caracterizar o tipo de 
regime de propriedade e a 
sua evolução com a 
atividade turística 

 

27. Comércio 
 

Observar as principais 
transformações no 
comércio devido à 
atividade turística do local 

27.2 Data de 
abertura da loja 
por tipologia 

Data de 
abertura por 
tipologia 

28. Património 
cultural 

28.1 Oferta de 
equipamentos 
culturais/ pontos 
de interesse 

Nr. de 
equipamentos 
culturais/ pontos 
de interesse 

Identificar a quantidade de 
atrações que existem que 
contribuem para a 
satisfação dos turistas e 
dos residentes 

28.2 
Equipamentos 
culturais/ pontos 
de interesse 
conservados em 
relação ao seu 
total 

% de 
equipamentos 
culturais/ pontos 
de interesse 
conservados em 
relação ao total 

Observar a preocupação 
com a conservação dos 
equipamentos culturais/ 
pontos de interesse que 
influencia a opinião dos 
turistas em relação à 
imagem do destino e a 
satisfação dos residentes 

 

3.2.4 Disponibilidade e adequabilidade da informação 

A partir da matriz estruturada com os respetivos impactes, indicadores e unidades em que os 
indicadores são medidos procede-se ao levantamento sobre a existência e adequabilidade da 
informação necessária à medição dos impactes a partir dos indicadores selecionados.  

De acordo com a estrutura da Figura 3.3, iniciou-se a procura da informação de modo a possibilitar a 
avaliação de cada indicador (Figura 3.4). A informação foi organizada segundo a sua fonte, 
disponibilidade e adequabilidade: 
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Figura 3.4 – Organização do sistema de fontes de informação para cada indicador 

A utilização dos termos disponibilidade e adequabilidade da informação permitem observar as falhas 
existentes neste processo: 

– O termo disponibilidade refere-se à possibilidade de acesso à informação por parte da entidade que 
gere o processo de monitorização; 

– O termo adequabilidade foi dividido, tendo em consideração as dimensões territoriais e temporais. A 
adequabilidade territorial aplica-se no detalhe da informação existente, respondendo à pergunta: 
“Qual a escala territorial que a informação existente abrange?”. No caso da adequabilidade temporal 
considera-se a atualização da informação existente, respondendo à pergunta: “Qual a periodicidade 
com que a informação existente é atualizada?”. 

Seguidamente, foi desenvolvido um método de avaliação para determinar o nível de disponibilidade/ 
adequabilidade dos dados. A informação é avaliada segundo uma escala de 1 a 3 tendo em conta a 
sua disponibilidade (distinguindo-se a situação em que o acesso é público de outras realidades, como 
por exemplo, a informação é confidencial ou tem de ser adquirida) e a sua adequabilidade territorial e 
temporal:  

Tabela 3.6 – Método de avaliação da informação 
Avaliação 1 2 3 
Disponibilidade Não Existe Existe sem Acesso Público Existe Acesso Público 

Adequabilidade:    

Temporal 

Territorial 

Não atualizado 

Município de Lisboa 

Atualizado Anualmente 

Freguesias 

Atualizado Mensalmente 

Bairro 

NA – Não se Aplica     S/D – Sem Dados  

De acordo com os requisitos para a análise dos indicadores selecionados (tanto a nível temporal 
como espacial/ territorial) é possível identificar a quantidade de informação disponível e adequada 
que contribui para a elaboração do observatório de turismo no caso de estudo: 

Tabela 3.7 – Necessidade de análise temporal e territorial dos indicadores 
Análise    
Temporal  A – Anual M – Mensal 

Territorial LX – Município de Lisboa F – Freguesias B – Bairro 
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3.2.5 Estrutura organizacional da entidade gestora de um observatório 

A seleção de um observatório de turismo como exemplo de estudo, o LABturisme (que merecerá uma 
análise mais detalhada no capítulo 4.3), teve em conta os objetivos iniciais propostos pela 
dissertação. O LABturisme é o observatório gerido pela “Diputació de Barcelona” (Concelho Provincial 
de Barcelona) que tem como função a monitorização do turismo a nível municipal. Após esta análise 
é possível compreender o funcionamento interno da entidade e as estratégias de planeamento e 
gestão da cidade, observando as interações entre direções municipais/ departamentos/ divisões, com 
o objetivo de introduzir uma proposta de monitorização continua de turismo sustentável no caso de 
estudo. Neste caso, a entidade interessada é o governo local pois a performance do turismo pode 
contribuir para um maior nível de desenvolvimento do território. 

3.3 Onde? Caso de estudo: O centro histórico da cidade de Lisboa 

3.3.1 Enquadramento 

Desde 2012 observa-se um crescimento turístico anual em todo o país, sendo que os principais 
destinos turísticos são o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira 
(INE 2016). Apesar deste crescimento ter lugar em várias regiões de Portugal, a cidade de Lisboa 
acolhe um quarto da percentagem total de turistas e regista o maior número de proveitos e receitas 
da unidade hoteleira, confirmando a evolução e o desenvolvimento do destino. 

A presente dissertação tem como caso de estudo o centro histórico de Lisboa. A análise dos 
principais impactes em centros históricos é essencial devido às limitações espaciais destas zonas 
características das cidades. A identidade de uma cidade torna-se a principal atração turística, onde é 
possível observar o seu património histórico através das características referentes aos diversos 
espaços temporais. O património de uma cidade não se caracteriza apenas pelo conjunto do 
edificado mas sobretudo pela ligações culturais que sustentam as vivências humanas do local. 

A ocupação da cidade de Lisboa remonta a várias épocas históricas ao longo dos séculos. São 
encontrados vestígios de diversos povos, desde as heranças dos gregos e dos fenícios. Entre os séc. 
VII e II A.C Olisipo era o porto principal da província da Lusitânia. Após a conquista romana do 
território por parte de Júlio César, a cidade recebeu a designação de Felicitas Julia (Contexto 1993). 
Este território era constituído pela zona do Castelo de São Jorge e a colina virada para o rio. A malha 
urbana da cidade estava organizada por elementos de características romanas (Figura 3.5): O 
santuário, no alto da colina, edificado num local que era fortificado; o fórum (ou centro cívico), 
constituído pelo teatro, o templo e o mercado, que se estendia a este até à conhecida Cerca Tardo-
Romana ou Cerca Velha (séc. IV a séc. V), a oeste até ao esteiro, e a sul até à do atual Chafariz d’El 
Rei; a zona ribeirinha, que acolhia as atividades portuária, industrial e de lazer; No exterior da Cerca-
Velha, na atual Praça de D. Pedro IV (mais conhecida pelo Rossio), encontrava-se o hipódromo.  
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Figura 3.5 – Olisipo. Reconstituição 3D do território por César Figueiredo. Retirado do site 
https://documentariofundeadouroromano.wordpress.com/about/ 

O declínio do domínio romano, no séc. V, teve início com as invasões dos “bárbaros do norte” (Vieira 
da Silva 1987). As primeiras ocupações dão-se em 409 pelos Álanos e em 419 pelos Visigodos. Os 
muçulmanos estabelecem-se permanentemente no território em 719. Com a mudança de domínio 
dos povos, verificam-se alterações da malha da cidade: É edificada a Alcáçova árabe, situada na 
Medina islâmica (na atual zona do castelo de São Jorge) que é limitada por uma muralha; A Cerca 
Moura é construída sobre a Cerca-Velha, aproveitando partes do edificado; O eixo viário formava-se 
entre as Portas do Sol e a Porta de Ferro (junto à Sé de Lisboa) sendo que a zona de Alfama passa a 
ser o centro da cidade. As herança muçulmanas podem ser observadas na malha urbana da Mouraria 
e Alfama através das ruas estreitas que se cruzavam e formavam pátios e adros de igrejas, que 
funcionavam como espaço publico (Contexto 1993). 

Em 1147 dá-se a reconquista cristã e Lisboa é tomada por D. Afonso Henriques. Com esta 
reconquista a cidade desenvolveu-se para fora dos limites cerca velha. A zona urbanizada estende-se 
para outros pontos da cidade: para oeste, a atual Baixa, e para os montes de São Roque e São 
Francisco; a norte, para o Monte de Sant’Ana (localizado na antiga freguesia da Pena); e a este, para 
o Monte da Graça e Santa Clara (Vieira da Silva 1987). Após o cerco imposto pelo exército de 
Henrique II de Castela, em 1373, D. Fernando é levado a reforçar a cidade através de um projeto de 
novas muralhas: a Cerca Fernandina, que foi totalmente construída em 1375 (Figura 3.6). A “Cerca 
Nova” tinha uma extensão de 5,3 km com 35 portas e incluía 61,2 hectares a oeste da Cerca Velha e 
26,6 hectares, a este, que totalizava uma área de mais de 100 hectares dentro das muralhas.  
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Figura 3.6 – Reconstituição dos limites da Cerca Moura e Cerca Fernandina (Vieira da Silva 1987) 

No séc. XV surge um aumento populacional devido aos Descobrimentos (expansão marítima 
portuguesa) e às novas atividades relacionadas - negócios, construção naval, arrolamentos na frota 
(França 1989). Este crescimento populacional e a importância do papel da cidade como porto 
principal do comércio Europeu contribui para uma nova imagem territorial, transformando Lisboa 
“...numa cidade aberta e cosmopolita espraiada ao longo da margem ocidental do rio e das colinas 
sobranceiras, absorvendo, por vezes, antigas aldeias dos arredores.” (Contexto 1993, p. 10). 

Fora dos limites da Cerca Fernandina começam a aparecer novas urbanizações com traçados mais 
regulares, apoiados em normas urbanísticas e instrumentos jurídicos que visavam o ordenamento e a 
uniformidade. Os novos lotes apresentam pequenas dimensões e estendem-se primeiramente na 
zona mais baixa e plana da cidade, que se encontra a oeste e a sul, e seguidamente expandem-se 
para norte e este. Este desenvolvimento urbanístico deve-se ao levantamento da proibição da 
extensão da cidade fora da “Cerca Nova”. O novo centro localizava-se entre o Rossio e o Terreiro do 
Paço, prolongando-se para o Cais do Sodré.  

Depois da primeira tentativa de urbanização da Vila nova do Olival ao Carmo (inicio do séc. XV), 
ainda dentro da Cerca Fernandina, surge a primeira operação de loteamento em meados do séc. XVI. 
A “Vila Nova de Andrade”, atual Bairro Alto, é totalmente urbanizada em 1513. Este bairro é 
caracterizado por uma urbanização densa com ausência de espaços abertos e uma malha reticulada 
de ruas estreitas com proporções idênticas entre si, que põe fim aos antigos becos característicos da 
época medieval. Esta nova urbanização estende-se para Santa Catarina, Santa Marta e Esperança 
(conhecido por bairro da Madragoa) (Portas et al. 2006). A tentativa da continuação da malha 
reticulada é bastante limitada devido ao declive da cidade. Com as novas técnicas de construção e 
com o aparecimento de novas urbanizações, “...Lisboa passa a ser objecto de estudo como entidade 
e facto urbano” (Contexto 1993, p. 11), surgindo o primeiro levantamento topográfico em 1650 por 
João Tinoco. 
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O terramoto de 1755, de grande intensidade e magnitude, seguido de incêndios e cheias, destruiu o 
centro da cidade, sendo as áreas mais afectadas a zona central da Baixa, estendendo-se para oeste 
pelo bairro alto e para este pela colina do castelo (Santos 2000). Em 1758 foi posto em execução o 
plano aprovado, elaborado por Eugénio de Santos, Carlos Mardel e Elias Sebastião Poppe, segundo 
as indicações de Manuel da Maia. As obras de reconstrução da cidade tiveram início em 1760 (Figura 
3.7).  

 
Figura 3.7 – Plano da Baixa Pombalina por Eugénio de Santos, Carlos Mardel e E. S. Poppe em 1758 (Contexto 
1993) 

O plano era caracterizado por uma malha ortogonal composta por quarteirões-tipo e desenvolvida 
com base em grandes eixos que ligavam a Praça do Rossio à Praça do Comércio.  O Rossio e o 
Terreiro do Paço, que anteriormente eram dois simples largos, passam a praças urbanizadas, 
reforçando as imagens de espaço popular e de poder, respetivamente. O plano especifica a 
localização de três ruas principais: Rua nova (Rua do Comércio), Rua do Ouro e rua Augusta, sendo 
elas as ruas nobres da Baixa (Santos 2000). A cidade pombalina foi implementada ao longo da 
segunda metade do séc. XVIII (Figura 3.8). Em 1775 foi inaugurada a Baixa e colocada a estátua do 
rei D. José na praça do Comércio (Terreiro do Paço).  

 
Figura 3.8 – Planta de 1785 com integração da cidade reconstruída na base dos novos planos pombalinos 
(Contexto 1993)  
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O estudo do enquadramento histórico da cidade de Lisboa permitiu uma análise temporal da 
composição e do planeamento do espaço urbano, que contribui para a escolha da delimitação 
espacial do caso de estudo. 

3.3.2 Delimitação do centro histórico 

Numa fase inicial de desenvolvimento desta dissertação começou por se considerar como limite da 
área de estudo a delimitação do centro histórico da cidade de Lisboa pela CML (Câmara Municipal de 
Lisboa). Desde a aprovação da Lei 56º/2012 de 8 de Novembro para a Reorganização Administrativa 
de Lisboa, a cidade foi dividida em cinco zonas de gestão – Norte, Centro, Oriental, Ocidental e 
Centro Histórico – denominadas por UIT (Unidades de Intervenção Territorial).  

Além da identificação e resolução dos problemas existentes nas unidades, esta divisão facilita o 
acompanhamento dos processos de intervenção a nível urbano. Estas zonas incluem 24 novas 
freguesias criadas a partir das 53 freguesias existentes. Anteriormente, estas freguesias estavam 
agrupadas por quatro bairros administrativos (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9 – Divisão de freguesias de Lisboa antes e depois da entrada em vigor da lei 56º/2012. Imagem 
Adaptada do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa 

O centro histórico inclui 6 das 24 novas freguesias – Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia, Santa 
Maria Maior, São Vicente e Penha de França. Na Figura 3.10 observa-se a delimitação da UIT do 
centro histórico. 
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Figura 3.10 – Mapa da delimitação da Zona Centro Histórico3 e respetivas freguesias de acordo com a CML 

No entanto, após uma análise do centro histórico de Lisboa, propôs-se uma nova delimitação 
justificando-se através do seu enquadramento histórico. Considerando a riqueza patrimonial e a 
identidade característica do local, os bairros históricos de Lisboa são as áreas onde se observam 
mais impactes com o crescimento do turismo. 

A delimitação considerada corresponde à UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão) 
número 7. Segundo o artigo 81º da proposta final do Plano Diretor Municipal (em vigor no dia 31 de 
agosto de 2012), existem 9 UOPG em que cada uma corresponde à junção de áreas territoriais com 

                                                   
3 a) A Nascente: Rua do Bispo de Cochim, Largo do Marquês de Nisa, Rua de Gualdim Pais, Estrada de Chelas, 
Rotunda 2 Vale de Chelas, Avenida do Marechal Francisco da Costa Gomes, Rotunda das Olaias;  
  b) A Norte: Rua de Cristóvão Falcão, Alameda de D. Afonso Henriques, Rua de Carvalho Araújo, Rua de Edith 
Cavel, Rua dos Heróis de Quionga, Rua da Cidade de Cardiff, Rua da Penha de França, Rua Heliodoro Salgado, 
Rua de Maria da Fonte, Rua de Damasceno Monteiro, Escadinhas do Monte, Escadinhas das Olarias, Rua do 
Benformoso, Travessa do Benformoso, Avenida do Almirante Reis, Rua Nova do Desterro, Rua do Desterro, Rua 
de São Lázaro, Rua de José Augusto Serrano, Rua do Arco da Graça, Calçada do Garcia, Largo de São 
Domingos, Escadinhas da Barroca, Beco de São Luís da Pena, Rua das Portas de Santo Antão, Rua dos 
Condes, Calçada da Glória, Rua das Taipas, Rua de D. Pedro V, Praça do Príncipe Real, Rua da Escola 
Politécnica, Rua de Cecílio de Sousa, Rua do Prof. Branco Rodrigues, Rua de Marcos Portugal, Rua da 
Imprensa Nacional, Rua de São Bento, Rua das Amoreiras (Rato), Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco;  
  c) A Poente: Avenida de Ceuta, Rua de João de Oliveira Miguéns, Rua de Cascais, Viaduto de Alcântara, Doca 
de Alcântara;  
  d) A Sul: Talvegue do rio Tejo. 
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identidade urbana e geográfica que apresentam um nível significativo de autonomia funcional. Estas 
unidades territoriais cobrem toda a área do município, sendo uma referência para a gestão e o 
planeamento municipal. A UOPG7 é denominada pela zona do centro histórico que abrange os 
seguintes bairros: Baixa e São Paulo, Bairro alto, Castelo, Alfama, Mouraria e Pena. Segundo a Lei 
56º/2012 de 8 de Novembro para a Reorganização Administrativa de Lisboa, estes bairros constituem 
as freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e uma parte da freguesia de Arroios (Pena). A 
Figura 3.11  constitui a delimitação utilizada para a dissertação. 

 
Figura 3.11 – Delimitação UOPG07: Centro Histórico de Lisboa 

Como observado nas Figuras 3.11 e 3.12, a CML apresenta vários conceitos de “centro histórico” 
considerando o objetivo principal, como é o caso as UIT para gestão corrente da cidade e as UOPG 
para reabilitação urbana, de acordo com o PDM. O facto de não existir uma delimitação definida para 
o “centro histórico” de Lisboa por parte da entidade gestora da cidade dificultou o processo da 
seleção da área aplicada ao caso de estudo. A escolha da delimitação do centro histórico teve em 
conta os limites legais presentemente utilizados (novas freguesias da Lei 56º/2012), que facilita a 
recolha dos dados existentes.  

Apesar da área das antigas freguesias do centro histórico serem bastante reduzidas (Tabela 3.8), as 
suas densidades populacionais são superiores à densidade populacional do município de Lisboa, que 
corresponde a  6.325 hab/ km2 (INE 2011). Após a Reorganização Administrativa de Lisboa, de 
acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2013, as novas freguesias 
ribeirinhas de Lisboa, em que anteriormente o seu território era limitado a Sul pela beira-rio, incluem o 
território até ao talvegue do rio Tejo, aumentando a sua área territorial. Deste modo, as freguesias de 
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Santa Maria Maior e Misericórdia aumentam a sua área territorial para 3.01 km2 e 2.19km2, 
respetivamente, apresentando por consequência valores mais baixos de densidade habitacional, 
4.259 hab/ km2 e 5.956 hab/ km2 (INE 2013). 

Tabela 3.8 – Quadro das freguesias correspondentes à UOPG07 – Centro Histórico. Dados dos Censos (2011) 
Novas 
freguesias 
(Lei 
56º/2012) 

Antigas 
freguesias 

População 
(hab) 

Área 
(km2) 

Edifícios Densidade hab. 
freguesia antiga 
(hab/ km2) 

Densidade 
hab. freguesia 
nova (hab/ 
km2) 

Santa Maria 
Maior 

Madalena 393 0,12 79 3401 

8699 

Santa Justa 891 0,25 193 3614 

São Nicolau 1231 0,26 234 4675 

Socorro 3065 0,11 473 27646 

São Cristóvão e 
São Lourenço 1341 0,08 217 17191 

Mártires 372 0,10 64 3738 

Sacramento 742 0,09 134 8715 

Castelo 355 0,06 102 6441 

Santiago 619 0,06 113 9542 

Santo Estêvão 1511 0,20 409 7429 

São Miguel 1531 0,05 264 29495 

Sé 910 0,12 144 7584 
Misericórdia Mercês 4345 0,27 732 16204 

11749 
Santa Catarina 3716 0,21 608 17407 

Encarnação 2252 0,19 497 11921 

São Paulo 2728 0,44 396 6212 
Arroios Pena 4486 0,50 735 8971 8971 

total  30488 3,11 5394   

 

3.4 Como? Métodos de recolha de informação 

A observação dos impactes do turismo surge em várias escalas: desde a presença direta com o 
turismo (relação diária entre residentes-turistas) no local em estudo até ao nível regional, nacional e 
internacional observado por outras entidades interessadas por esta atividade. 

A revisão bibliográfica proporcionou uma ferramenta auxiliar para a perceção dos principais impactes 
que surgem em centros históricos devido à atividade turística. Também foi possível observar a 
seleção de indicadores e a sua implementação em diversos casos de estudo. 
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As visitas à área delimitada do centro histórico contribuíram para uma melhor análise dos principais 
impactes no local de modo a observar o contacto e a relação entre residentes e os turistas. Nesta 
zona é comum encontrar associações comunitárias fundadas pelos moradores. As comunidades de 
Alfama, Bairro Alto e Mouraria organizam reuniões abertas para discutir os problemas eminentes dos 
bairros. Nas participações das reuniões da Associação Renovar a Mouraria, foram exibidos 
documentários da autoria de outros coletivos, seguido de debates e propostas relacionadas com os 
impactes provocados pela atividade turística. 

Parte da análise surgiu da participação em conferências sobre a relevância do turismo em cidades de 
diversos países do mundo e as suas mudanças ao longo do tempo. Foram apresentadas as principais 
estratégias utilizadas em cidades com um crescimento turístico elevado devido aos efeitos desta 
atividade. Foi também discutida a situação atual de Lisboa, levantando-se as questões do 
planeamento e gestão futura e a sustentabilidade do turismo na cidade. 

As transformações que afetam o centro de Lisboa devido à evolução do turismo é um tema 
recorrentemente debatido pelos media. O aparecimento destas transformações e a velocidade com 
que decorrem provoca a urgência de debate do tema por parte de residentes, políticos e outros 
stakeholders. A opinião dos interessados surge frequentemente em artigos publicados pelos media e 
contribuem como fonte de informação do caso de estudo. 

A CML criou uma plataforma on-line, Na minha rua, que possibilita aos moradores da cidade de 
Lisboa reportar qualquer tipo de ocorrência na sua freguesia relacionada com os seguintes 
indicadores: espaços públicos/verdes; equipamentos; habitação; acessibilidade e mobilidade; higiene 
e saneamento; iluminação pública; segurança e ruído. Algumas das ocorrências referem-se à 
atividade turística do local, sendo portanto um local de observação dos impactes causados. 

Após a seleção de indicadores foi iniciada a procura de fontes de informação de modo a proporcionar 
a futura análise dos dados. A recolha da informação foi possível através da pesquisa de organizações 
de turismo e por entidades responsáveis pela gestão da cidade. A pesquisa começou pela pesquisa 
de organizações internacionais responsáveis pelo setor do turismo, como é o caso da WTTC, OMT e 
EUROSTAT. Seguidamente foram observadas associações a nível nacional e regional - Turismo de 
Portugal e Turismo de Lisboa – para encontrar dados específicos do local. Bases de dados como o 
INE e o PORDATA incluem estatísticas oficiais e certificadas sobre o país e os municípios, contendo 
não só informações sobre o turismo mas também temas relevantes a nível ambiental, social, 
económico e urbano. A partir de uma reunião com várias entidades da CML, foram registadas 
algumas fontes de informação em falta para a análise dos indicadores selecionados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Enquadramento 

No presente capítulo serão apresentados os resultados da dissertação e, consequentemente, a sua 
discussão. Serão identificados os principais impactes do turismo no centro histórico do caso de 
estudo – o centro histórico da cidade de Lisboa – de acordo com as respetivas dimensões. 
Seguidamente será apresentada a matriz para a monitorização do turismo aplicada ao centro 
histórico de Lisboa que é composta por 82 indicadores e pelas principais entidades responsáveis pela 
informação necessária para a análise dos mesmos. Será também apresentado o exemplo do 
observatório de turismo de Barcelona (LABturisme), a organização estrutural da entidade responsável 
(Diputació de Barcelona) e a proposta de integração de um observatório de turismo por parte da CML. 

4.2 Apresentação de Resultados 

4.2.1 Impactes do turismo no centro histórico de Lisboa 

A matriz para a monitorização do turismo (Tabela 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) aplicada ao caso de estudo foi 
estruturada de acordo com os principais impactes causados pela atividade turística nos centros 
históricos. Como referido na metodologia, os impactes no centro histórico de Lisboa são 
frequentemente discutidos por parte dos media e das associações dos bairros. O número de projetos 
de manifestação produzidos por investigadores interessados em conjunto com as associações locais 
tem aumentado, focando-se nas temáticas de análise prioritárias (Figura 4.1 e 4.2). A matriz é 
portanto composta por quatro dimensões onde se incluem os principais impactes observados. 
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Figura 4.1 – Poster de manifestação contra a 
gentrificação nos bairros históricos de Lisboa provocada 
pelo turismo. Retirada do site www.lefthandrotation.com 

 
Figura 4.2– Imagens de manifestação contra as 
derivações comerciais do turismo de massa nos 
bairros históricos de lisboa. Adaptada do site 
www.lisboa-does-not-love.com  

i) Dimensão Ambiental 

A dimensão ambiental (Tabela 4.1) foi organizada de acordo com os recursos naturais existentes e o 
modo como são utilizados. A gestão controlada da água e dos resíduos sólidos por parte dos 
residentes e alojamentos turísticos é essencial para garantir a sustentabilidade do local. A gestão da 
qualidade do ar é também uma medida de prevenção que garante o bem-estar e a saúde dos 
habitantes e dos turistas.  

O ruído é uma das maiores preocupações dos residentes (Rádio Renascença 2017). Durante o dia, a 
utilização de transportes turísticos e as visitas guiadas a turistas pelos bairros da cidade são dois 
fatores que contribuem para a poluição sonora do local. Para além do barulho dos motores de alguns 
dos transportes turísticos (como é o caso dos go-cars  e dos tuk tuks), o barulho que provém do 
aglomerado de pessoas nas visitas guiadas acaba por chocar com o dia-a-dia dos habitantes (Lisboa 
does not Love 2017). 

Durante a noite, apesar do novo regulamento de horários de funcionamento dos estabelecimentos de 
venda ao público e de prestação de serviços no concelho de Lisboa (Diário da República, Aviso n.º 
13367/2016) com o objetivo de reduzir o ruído noturno, não existe controlo de ruído nas ruas, sendo 
que a freguesia da Misericórdia é uma das mais afetadas devido à presença de maior número de 
estabelecimentos de diversão noturna (Pincha 2015).  
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Com o aumento da atividade turística é também é observada uma necessidade de aumento de 
manutenção da higiene urbana, principalmente no centro histórico, que é um local de grande fluxo 
turístico. A preocupação com a higiene urbana é um tema recorrentemente abordado pelas 
freguesias do centro histórico. A falta de capacidade de recolha leva ao amontoamento de grandes 
quantidades de lixo que pode pôr em causa a salubridade pública (Cristino 2017). 

ii) Dimensão Social 

A nível social (Tabela 4.2) foram considerados importantes os temas de segurança, a caracterização 
da população e o grau de satisfação dos turistas e dos residentes. Lisboa é a capital e a cidade mais 

populosa de Portugal (547 733 habitantes, dentro dos limites administrativos), apresentando a 
segunda maior taxa de criminalidade do país. Segundo as estatísticas do INE (2011) a taxa de 
criminalidade da capital consiste em 7.42 crimes por mil habitantes. No centro histórico da cidade de 
Lisboa é comum as queixas de crimes e vandalismo, não só por parte dos habitantes como por parte 
dos turistas. Os roubos a turistas nas ruas são muito frequentes. De acordo com a PSP (Polícia de 
Segurança Pública) os turistas apresentam em média 1000 queixas por mês devido a assaltos nas 
ruas e em transportes públicos.  

Através de visitas de campo para observação da população residente no centro histórico é possível 
identificar as principais transformações ocorridas relacionadas com o crescimento do turismo. É o 
caso da gentrificação e turistificação no centro histórico. Apesar da grande variedade de 
nacionalidades observadas em pequenos bairros tradicionais (como é o caso do bairro da Mouraria) 
que contribuem para a diversidade cultural do local (Left Hand Rotation 2017), Lisboa mantém uma 
identidade única. Tendo em conta as características demográficas e socioeconómicas da população é 
possível também avaliar o grau de satisfação dos residentes em relação à atividade turística (García 
et al. 2015). O grau de satisfação dos turistas foi também um dos temas de análise a considerar na 
matriz.  

iii) Dimensão Económica 

Na dimensão económica (Tabela 4.3) incluem-se os temas do imobiliário e da atividade turística. 
Lisboa tem recuperado a sua economia com o aumento do turismo. São cada vez mais os números 
de postos de trabalho relacionados com o setor, a nível de comércio, alojamento turístico e outras 
atrações. Este impacte gera conflitos de opiniões no local. Atualmente, o turismo tem um contributo 
bastante positivo para a economia mas a dependência do setor pode condenar a identidade do local 
e até, mais tarde, comprometer o equilíbrio económico. Devido ao aumento do turismo e à 
necessidade de criar mais alojamento turístico, surgiu um boom no investimento para a reabilitação 
dos edifícios no centro histórico de Lisboa, em que grande parte se encontravam degradados 
(Petronilli 2016). 
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A gentrificação do turismo surge com a valorização do centro histórico, que leva a uma inflação dos 
preços do imobiliário. Desde 2014, com a aprovação do regime do alojamento local4, o preço das 
rendas aumentou de 9,5 €/ m2 para 12 €/ m2 (Visão 2017), impossibilitando os residentes com menor 
poder de compra de permanecerem nos bairros históricos. Nos locais de grande concentração de 
alojamento local, os preços de venda de habitação também aumentaram. Lisboa tem um preço 
mediano5 de venda de 2232 €/ m2, representando um aumento de 18,5% dos preços de 2014. No 
entanto, em zonas históricas como a Baixa e o Chiado o valor mediano sobe para 5000 €/ m2 (INE 
2017). 

Figura 4.3 – Manifestação contra a gentrificação e turistificação nos bairros históricos de Lisboa. Fotografias 
adaptadas do site www.lefthandrotation.com 

O alojamento local tem um peso cada vez maior sobre o mercado imobiliário. De acordo com o site 
Airdna existem na cidade de Lisboa 12 435 alojamentos locais, sendo que 7041 (cerca de 57% do 
total) encontram-se no centro histórico. A maioria deste alojamento local refere-se ao aluguer de 
apartamentos inteiros. Apenas 21% é utilizado para aluguer de quartos. Apesar do número de airbnbs 
registados no site (Airdna), foram apenas identificados 10 000 registos no RNAL (Registo Nacional de 
Alojamento Local) em Lisboa, estimando-se que 20% do total seja alojamento ilegal. Observou-se 
também que metade dos alojamentos registados têm proprietários coletivos e que a maioria dos 
proprietários singulares possuem mais do que um alojamento. 

A expansão descontrolada do alojamento local em Lisboa justifica-se pelos benefícios fiscais 
relativamente ao aluguer tradicional. Até 2016, era aplicada uma taxa de 15% dos proveitos totais do 
alojamento local para efeitos de IRS e IRC, sendo considerada uma atividade mais lucrativa 
comparada com a taxa de 28% do aluguer tradicional (Pacheco 2017). De modo a evitar o 
crescimento excessivo do alojamento local, tendo em conta a necessidade de habitação nos bairros, 
a taxa aplicada ao alojamento local aumentou para 35%. Em freguesias do centro histórico, como é o 
caso de Santa Maria Maior, 22% dos fogos existentes estão registados no airbnb. 

                                                   

4  Apenas se considera as modalidades de moradia ou apartamento, excluindo alojamento local noutras 
modalidades, como a exploração de hostel (estabelecimento de hospedagem). 

5 O INE considera o valor mediano e não a média para que o valor não seja influenciado por casos inéditos que 
possam deturpar a avaliação. 
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Figura 4.4 – Manifestação urbana contra o alojamento local (airbnb) em Lisboa. Fotografia adaptada do site 
wwwmlefthandrotation.com 

iv) Dimensão urbanística 

A nível urbanístico (Tabela 4.4) são identificados os temas de acessibilidade/mobilidade e do espaço 
urbano/ edificado. A oferta de transportes públicos e o seu funcionamento adequado para as 
necessidades da população na cidade é um dos pontos a analisar. Em Lisboa, o serviço do elétrico 
28, que faz o percurso entre Martim Moniz e Campo de Ourique, não se adequa ao número de 
utilizadores (Mendonça 2017). Verifica-se uma ocupação excessiva, principalmente em época alta do 
turismo (meses de Verão). 

 
Figura 4.5 – Fila de espera para o elétrico 28 na 
praça Martim Moniz. Fotografia retirada do site 
www.diariodotripulante.pt 

Figura 4.6 – Congestionamento na via com tuktuks no 
miradouro da Senhora do Monte. Fotografia retirada do 
site www.sicnoticias.sapo.pt 

 

O congestionamento dos veículos e das pessoas nas ruas condiciona a mobilidade e a acessibilidade 
no centro histórico de Lisboa. É observado a falta de estacionamento para o número de tuktuks que 
circulam pelos bairros históricos e congestionam as vias com paragens em pontos de interesse. A 
chegada de passageiros dos cruzeiros é um dos fatores que contribui para o congestionamento 
pedonal na cidade. Alguns dos grupos para visitas guiadas são formados com os passageiros de 
cruzeiros, que dificultam a mobilidade pelas ruas devido ao tamanho reduzido dos passeios. “Todos 
os grupos com mais de 20 turistas causam um problema para os antigos bairros de uma cidade como 
Lisboa, onde a configuração urbana e o espaço modesto não foram constituídos para acolher 
grandes multidões.” (Lisboa does not Love 2017). A obstrução nas ruas é também provocada por 



 60  

alguns transportes turísticos. As segways, que para além de não adequadas para locais com grande 
inclinação, ocupam espaço da via pedonal, que perturba o dia-a-dia dos residentes (Left Hand 
Rotation 2017). 

 
Figura 4.7 – Congestionamento nas ruas devido às visitas guiadas de grupo. Imagens retiradas do documentário 
“Terramotourism” no site www.letfhandrotation.com 

Na cidade de Lisboa são notáveis as alterações no edificado e no espaço público com o crescimento 
turístico. A preocupação com a reabilitação de edifícios degradados, as novas intervenções do 
espaço público e a manutenção do património cultural garantem uma melhor imagem à cidade. A 
reabilitação do edificado e a requalificação do espaço é um impacte positivo para o centro histórico. A 
problemática acaba por se focar na alteração dos usos e na desvalorização do património 
arquitetónico existente. Muitas das vezes a reabilitação praticada acaba por não cumprir os seus 
critérios. O edificado é transformado na sua integra a nível estrutural, mantendo-se apenas as 
fachadas exteriores. Nestes casos é motivada uma grande perda patrimonial. A nível de usos, onde 
anteriormente existiam edifícios de habitação, agora muitos são usados para alojamento turístico.  

As alterações de uso no comércio também geram conflitos. O comércio local, que anteriormente 
servia as necessidades dos residentes é substituído por novas cadeias internacionais, lojas de 
souvenirs e restaurantes turísticos. A abertura dos novos espaços comerciais nos locais mais 
visitados e direcionados para a atividade turística podem contribuir para a turistificação do local 
(Lisboa does not Love 2017).  

 Figura 4.8 – Cadeia europeia da loja Ducks 
Store, aberta em 2017 na rua da Madalena. 
Fotografia retirada do site www.yelp.com 

 Figura 4.9 – Lojas de souvenirs nas ruas históricas de Lisboa. 
Fotografia retirada do site www.birdshooter.smugmug.com
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4.2.2 Indicadores para a monitorização do turismo no centro histórico de Lisboa 

A partir dos 63 indicadores-base utilizados na matriz-síntese para a monitorização dos impactes do 
turismo em centros históricos foram desenvolvidos 28 indicadores para a aplicação no caso de 
estudo. Estes 28 indicadores são apenas utilizados para o centro histórico de Lisboa tendo em 
consideração as suas características urbanas especificas, quer a nível de oferta de transportes como 
de alojamentos turísticos: 

– (ver Tabela 4.3 – Dimensão Económica) Os indicadores 15.1 e 15.2 referem-se aos transportes 
mais relevantes na entrada de turistas na cidade. O aeroporto e o porto de cruzeiros de Lisboa são as 
duas infraestruturas com maior capacidade de receção de passageiros. 68% dos passageiros 
estrangeiros utilizam o  avião como meio de transporte (INE 2016). É também essencial verificar as 
entradas de passageiros de cruzeiros pois o ponto de entrada localiza-se no centro histórico, sendo 
um fator que contribui para congestionamento na cidade. 

– (ver Tabela 4.3 – Dimensão Económica) Os indicadores 17.1 a 17.15 estudam a relação 
procura/oferta dos tipos de alojamento que se encontram no centro histórico de Lisboa. Os 
indicadores focam-se na análise da taxa de ocupação, número de dormidas, número de hóspedes, 
oferta e preço médio dos alojamentos turísticos existentes na cidade: estabelecimentos hoteleiros, 
apartamentos turísticos e alojamentos locais. 

– (ver Tabela 4.3 – Dimensão Económica) Os indicadores 18.3 a 18.5 focam-se nos proveitos de 
dormidas nos alojamentos turísticos referidos. 

– (ver Tabela 4.4 – Dimensão Urbanística) Os indicadores 20.1 a 20.3 referem-se à oferta de 
transportes públicos utilizados em Lisboa, que é um indicador essencial para garantir o bom 
funcionamento da rede de transportes e a satisfação dos residentes e turistas. Os transportes 
públicos mais utilizados no centro histórico de Lisboa são o autocarro, o elétrico e o metro. 

– (ver Tabela 4.4 – Dimensão Urbanística) Os indicadores 21.1 e 21.2 consideram os tipos de 
transportes turísticos mais usados na cidade (autocarros turísticos e tuktuks). Estes indicadores 
permitem avaliar a capacidade de estacionamento para estes transportes de modo a evitar o 
congestionamento nas vias devido às paragens em locais de interesse. 

– (ver Tabela 4.4 – Dimensão Urbanística) Os indicadores 22.1 a 22.3 estudam as taxas de ocupação 
dos transportes públicos de Lisboa referidos. 
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4.2.3 Matriz para a monitorização do turismo aplicada ao centro histórico de Lisboa 

De acordo com a metodologia apresentada, as tabelas seguintes demonstram os resultados obtidos após a aplicação da matriz-síntese para o caso do 
centro histórico de Lisboa.  

 

Tabela 4.1 – Dimensão Ambiental 
Impacte: 
Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp. Adequabilidade 

Temp. Terr. Temp. Trr. 

Ruído 1. Poluição 
Sonora 

1.1 Nível de ruído diurno dB A B CML 3 1 3 
1.2 Nível de ruído noturno  dB A B CML 3 1 3 
1.3 Participações de ruído  Nr. de participações M B Polícia Municipal  2 S/D S/D 

Ar 2. Poluição do Ar 2.1 Índice da qualidade do ar  µg/ m3 (Muito Bom a 
Mau) M B 

QualAr  (Agência 
Portuguesa do 
Ambiente) 

3 3 3 

Água 
3. Gasto de água 

3.1 Volume de água gasta m3/ mês M B EPAL (Grupo Águas 
de Portugal) 3 2 1 

3.2 Percentagem de água gasta 
em estabelecimentos hoteleiros % M B 

Travel BI 
(Associação de 
Turismo de Portugal) 

3 2 1 

4. Reutilização de 
água 

4.1 Volume de água tratada e 
reutilizada m3/ ano A LX EPAL 3 2 1 

Resíduos 
sólidos 

5. Produção de 
resíduos sólidos 

5.1 Volume de resíduos sólidos toneladas/ mês M B 
ERSAR (Entidade 
Reguladora de 
serviços de águas e 
resíduos) 

3 2 1 

5.2 Volume de resíduos sólidos  
produzidos em 
estabelecimentos hoteleiros 

toneladas/ mês M B S/D 1 S/D S/D 

5.3 Participação de lixo 
acumulado nas ruas Nr. de participações M B Polícia Municipal 2 S/D S/D 
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Impacte: 
Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp. Adequabilidade 

Temp. Terr. Temp. Trr. 
 
6. Reciclagem de 
resíduos sólidos 

 
6.1 Estabelecimentos hoteleiros 
que fazem reciclagem de 
resíduos 

 
% de 
estabelecimentos em 
relação ao total 

 
M 

 
B 

 
Travel BI 

 
3 

 
2 

 
1 

S/D – Sem dados  NA – Não se Aplica   
Análise Temporal (Temp.): M – Mensal; A – Anual;      Análise Territorial (Terr.): LX – Município de Lisboa; F – Freguesia; B – Bairro 
Disponibilidade (Disp.): 1 – Não Existe; 2 – Existe sem Acesso Público; 3 – Existe com Acesso Público 
Adequabilidade Temporal: 1 – Não Atualizado; 2 – Atualizado Anual; 3 – Atualizado Mensal    Adequabilidade Territorial: 1 – Município de Lisboa; 2 – Freguesia; 3 – Bairro 
 

 

 
Tabela 4.2 – Dimensão Social 

Impacte: 
Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação 

Análise 
Fonte Disp. 

Adequabilidade 
Temp. Terr. Temp. Trr. 

Segurança 
7. Segurança 
 

7.1 Participações de 
crime que afetam turistas Nr. e tipo de participações M B Policia 

Municipal 2 S/D S/D 

7.2 Participações de 
crimes que afetam 
residentes 

Nr. e tipo de participações M B Policia 
Municipal 2 S/D S/D 

7.3 Agentes policiais por 
bairro Nr. de agentes A B Policia 

Municipal 2 S/D S/D 

População 

8. Naturalidade 

8.1 População estrangeira 
com estatuto legal de 
residente 

% população estrangeira em 
relação ao total de residentes A B PorData 3 2 1 

8.2 Residentes de 
nacionalidade portuguesa Nr. de residentes A B INE 3 1 3 

9. Estrutura etária 

9.1 População idosa não 
ativa  

% de população idosa em 
relação ao total de residentes A B INE 3 1 3 

9.2 População juvenil % de população juvenil em 
relação ao total de residentes A B INE 3 1 3 
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Impacte: 
Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação 

Análise 
Fonte Disp. 

Adequabilidade 
Temp. Terr. Temp. Trr. 

População 10. Estrutura sócio 
económica 

10.1 Nível de 
escolaridade da 
população 

Nr. de pessoas por nível de 
escolaridade A B INE 3 1 3 

10.2 Dimensão média 
agregado familiar 

Nr. médio de pessoas por 
agregado familiar A B INE 3 1 3 

10.2 Beneficiários com 
rendimento social de 
inserção  

% de beneficiários em relação 
ao total de residentes A B 

Instituto de 
Segurança 
Social 

3 2 1 

10.3 Rendimento médio 
mensal por pessoa €/ mês por pessoa A B EAPN 

Portugal  3 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
Grau de 
Satisfação 
 

11. Satisfação dos 
turistas 

11.1 Motivo da visita 

1. Motivo e objetivo da viagem 
2. Meio de transporte utilizado 
3. Estada média 
4. Gastos médios 

A LX 

OTL 
(Observatór
io Turismo 
de Lisboa – 
pertence à 
ATL) 

3 2 1 

11.2 Nível de satisfação e 
imagem da cidade 

1. Avaliação da visita: 
características do destino; 
2. Publicidade do destino por 
tipo de meio de comunicação 
3. Realidade face às expetativas 
4. Probabilidade de regresso 
5. Grau de recomendação de 
visita 

A LX OTL 3 2 1 

  

11.3 Atividades dos 
turistas e informação 
sobre a cidade 

 

1. Fontes de informação antes e 
depois da viagem 
2. Local e tipo de alojamento 
3. Reserva da viagem 
4. Atividades realizadas 
5. Atrações e locais de interesse 
visitados 

A LX OTL 3 2 1 
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Impacte: 
Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação 

Análise 
Fonte Disp. 

Adequabilidade 
Temp. Terr. Temp. Trr. 

 

Grau de 
Satisfação 

 

 
 
11.4 Nível de segurança 

 
1. Presença policial face ao 
local de residência  
2. Intenção de regresso e 
recomendação 

 
A 

 
LX 

 
OTL 

 
3 

 
2 

 
1 

12. Satisfação dos 
residentes 

12.1 Satisfação dos 
residentes do centro 
histórico sobre o turismo 

1. Opinião em relação ao 
contributo do turismo para o 
local 
2. Grau de satisfação em 
relação à evolução do turismo 
3. Vantagens e desvantagens 
do turismo 

A B S/D 1 S/D S/D 

S/D – Sem dados  NA – Não se Aplica   
Análise Temporal (Temp.): M – Mensal; A – Anual;      Análise Territorial (Terr.): LX – Município de Lisboa; F – Freguesia; B – Bairro 
Disponibilidade (Disp.): 1 – Não Existe; 2 – Existe sem Acesso Público; 3 – Existe com Acesso Público 
Adequabilidade Temporal: 1 – Não Atualizado; 2 – Atualizado Anual; 3 – Atualizado Mensal    Adequabilidade Territorial: 1 – Município de Lisboa; 2 – Freguesia; 3 – Bairro 
 

Tabela 4.3 – Dimensão Económica 
Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp Adequabilidade 

Temp. Terr. Temp. Terr. 

Imobiliário 

13. Efeitos 
sobre o acesso 
à habitação 

13.1 Preço médio de venda de 
habitação anual €/ ano A B INE 3 3 3 

13.2 Preço médio de arrendamento de 
habitação anual €/ ano A B 

CI 
(Confidencial 
Imobiliário) 

2 3 3 

14. Capacidade 
de manutenção 
do comércio 
local 

14.1 Preço médio de venda de retalho 
anual €/ ano A B CI 2 3 3 

14.2 Preço médio de arredamento de 
retalho anual €/ ano A B CI 2 3 3 
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Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp Adequabilidade 

Temp. Terr. Temp. Terr. 

Turismo 

15. Entrada de 
turistas 

15.1 Chegada de passageiros (turistas) 
ao aeroporto de Lisboa 

Nr. de passageiros/ 
mês M NA INE 3 2 NA 

15.2 Passageiros (turistas) de cruzeiros 
que desembarcam no porto de Lisboa 

Nr. de passageiros/ 
mês M NA OTL 3 3 NA 

15.3 Sazonalidade: entrada de turistas 
em Lisboa Nr. de turistas/ mês M LX INE 3 2 1 

16. Postos de 
trabalho 

16.1 Postos de trabalho diretamente 
relacionados com turismo 

Nr. de postos de 
trabalho/ ano A F ATL 3 2 1 

16.2 Postos de trabalho indiretamente 
relacionados com turismo  

Nr. de postos de 
trabalho/ ano A F ATL  3 2 1 

16.3 Postos de trabalho no setor em 
relação ao total 

% de postos de 
trabalho em relação 
ao total 

A F CML 3 1 1 

17. Alojamento 
turístico 

17.1 Taxa de ocupação mensal em 
estabelecimentos hoteleiros  %/ mês M F OTL 3 3 1 

17.2 Taxa de ocupação mensal em 
apartamentos turísticos %/ mês M F INE 3 2 1 

17.3 Taxa de ocupação em alojamento 
local %/ mês M B Airdna 3 3 3 

17.4 Dormidas em estabelecimentos 
hoteleiros  Nr. de noites/ mês M F OTL 3 3 1 

17.5 Dormidas em apartamentos 
turísticos Nr. de noites/ mês M F INE 3 2 1 

17.6 Dormidas em alojamento local Nr. de noites/ mês M F INE 3 2 1 
17.7 Hóspedes em estabelecimentos 
hoteleiros Nr. de turistas/ mês M F OTL 3 3 1 

17.8 Hóspedes em apartamentos 
turísticos Nr. de turistas/ mês M F INE 3 2 1 
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Impacte: 
Tema 

Impacte: 
Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp Adequabilidade 

Temp. Terr. Temp. Terr. 

Turismo 

17. Alojamento 
turístico 

17.9 Hóspedes em alojamento local 
 

Nr. de turistas/ mês M F INE 3 2 1 

17.10 Oferta de estabelecimentos 
hoteleiros Nr. de quartos/ mês M F 

JLL (Jones 
Lang 
LaSalle) 

3 2 2 

17.11 Oferta de apartamentos turísticos Nr. de 
apartamentos/ mês M F JLL 3 2 2 

17.12 Oferta de alojamentos locais Nr. de alojamentos 
locais/ mês A B Airdna 3 3 3 

17.13 Preço médio por quarto vendido 
em estabelecimentos hoteleiros €/ mês M F OTL 3 3 1 

17.14 Preço médio por capacidade de 
apartamento turístico €/ mês A F JLL  3 2 2 

17.15 Preço médio por alojamento local €/ mês A B Airdna 3 3 3 

18. Gastos/ 
Receitas 

18.1 Gastos médios diários por turista 
segundo país de residência €/ dia por turista M LX OTL 3 3 1 

18.2 Gasto médio por viagem de turista 
segundo país de residência 

€/ viagem por 
turista A LX INE 3 2 1 

18.3 Proveitos de dormidas em 
estabelecimentos hoteleiros €/ mês M F OTL 3 3 1 

18.4 Proveitos de dormidas em 
apartamentos turísticos €/ mês M F INE 3 2 1 

18.5 Proveitos de dormidas em 
alojamento local €/ mês M F INE 3 2 1 

19. PIB 19.1 Contributo do turismo para o PIB €/ ano A NA WTTC 3 2 NA 
S/D – Sem dados  NA – Não se Aplica   
Análise Temporal (Temp.): M – Mensal; A – Anual;      Análise Territorial (Terr.): LX – Município de Lisboa; F – Freguesia; B – Bairro 
Disponibilidade (Disp.): 1 – Não Existe; 2 – Existe sem Acesso Público; 3 – Existe com Acesso Público 
Adequabilidade Temporal: 1 – Não Atualizado; 2 – Atualizado Anual; 3 – Atualizado Mensal    Adequabilidade Territorial: 1 – Município de Lisboa; 2 – Freguesia; 3 – Bairro 
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Tabela 4.4 – Dimensão Urbanística 

Impacte: Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp. Adequabilidade 
Temp. Terr. Temp. Terr. 

Acessibilidade/ 
Mobilidade 

20.Oferta de 
transportes 

20.1 Autocarros por carreira 
por dia 

Nr. de viagens de 
autocarro/ dia A LX CARRIS 3 3 3 

20.2 Eléctricos por carreira 
por dia 

Nr. de viagens de elétricos/ 
dia A LX CARRIS 3 3 3 

20.3 Viagens de metro por 
dia Nr. de viagens de metro/dia A LX METROLI

SBOA 3 2 1 

21.Oferta de 
estacionamento 

21.1 Capacidade dos 
estacionamentos de tuk tuks 

Nr. de lugares de 
estacionamento A F CML 3 3 3 

21.2 Capacidade dos 
estacionamentos de 
autocarros turísticos 

Nr. de lugares de 
estacionamento A F CML 2 3 3 

21.3  Capacidade de 
estacionamento por 
freguesia por habitante 

Nr. de lugares de 
estacionamento/ habitante A B CML 2 3 3 

22. Sobrecarga 
nos serviços de 
transporte 

22.1 Taxa de ocupação de 
autocarros 

% de ocupação de 
autocarros A LX CARRIS 3 1 1 

22.2 Taxa de ocupação do 
elétrico % de ocupação do elétrico A LX CARRIS 3 1 1 

22.3 Taxa de ocupação do 
metro % de ocupação do metro A LX METROLI

SBOA 3 2 1 

23. 
Congestionamento 
nas ruas 

23.1 Concentração viária 
 

Veiculo/ m2 

 
M B S/D 1 S/D S/D 

23.2 Concentração pedonal Pessoa/ m2 M B S/D 1 S/D S/D 

Espaço 
urbano/ 
Edificado 

24. Edificado 

24.1 Edifícios degradados  Nr. de edifícios A B INE 3 1 3 
24.2 Edifícios degradados 
em relação ao total 

% de edifícios em relação 
ao total A B INE 3 1 3 

24.3 Edifícios reabilitados 
por tipo de intervenção 

Nr. de edifícios reabilitados 
por tipo de intervenção A B S/D 1 S/D S/D 
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Impacte: Tema Impacte: Subtema Indicador Unidade/ Avaliação Análise Fonte Disp. Adequabilidade 
Temp. Terr. Temp. Terr. 

24.4 Alteração do uso de 
edifícios reabilitados 

Nr. e tipo de alteração A B S/D 1 S/D S/D 

Espaço 
urbano/ 
Edificado 

 

25. Espaço público 

25.1 Número de 
intervenções municipais por 
tipologia 

Nr. de intervenções A B CML 2 3 3 

25.2 Custo de intervenções 
municipais por tipologia € A B CML 2 3 3 

25.3 Oferta de espaço 
público de permanência por 
habitante 

m2/ habitante A B S/D 1 S/D S/D 

26. Habitação 
26.1 Alojamentos vagos Nr. de alojamentos vagos A B INE 3 1 2 

26.2 Regime de propriedade Tipo de ocupante 
residencial A B INE 3 1 2 

27. Comércio 
 

27.1 Número de lojas 
existentes por tipologia  Nr. de lojas por tipologia A B S/D 1 S/D S/D 

27.2 Data de abertura da loja 
por tipologia 

Data de abertura por 
tipologia A B S/D 1 S/D S/D 

 
28. Património 
cultural 

 

28.1 Oferta de equipamentos 
culturais/ pontos de interesse 

Nr. de equipamentos 
culturais e pontos de 
interesse 

A B CML 3 3 3 

28.2 Equipamentos culturais/ 
pontos de interesse 
conservados em relação ao 
seu total 

% de equipamentos 
culturais/ pontos de 
interesse conservados em 
relação ao total 

A B 

DGPC 
(Direção 
Geral do 
Patrimóni
o 
Cultural) 

2 S/D S/D 

S/D – Sem dados  NA – Não se Aplica   
Análise Temporal (Temp.): M – Mensal; A – Anual;      Análise Territorial (Terr.): LX – Município de Lisboa; F – Freguesia; B – Bairro 
Disponibilidade (Disp.): 1 – Não Existe; 2 – Existe sem Acesso Público; 3 – Existe com Acesso Público 
Adequabilidade Temporal: 1 – Não Atualizado; 2 – Atualizado Anual; 3 – Atualizado Mensal    Adequabilidade Territorial: 1 – Município de Lisboa; 2 – Freguesia; 3 – Bairro 
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4.2.4 Disponibilidade e adequabilidade da informação 

Foram identificadas 18 entidades diferentes atualmente responsáveis pela produção da informação 
necessária para a monitorização dos impactes observados (Tabela 4.5). Apenas existe informação 
disponível para 60 indicadores dos 82 definidos, sendo que maior parte da informação existente não 
é adequada a nível temporal e territorial. A entidade que contém a maior quantidade de informação 
disponível para os indicadores é o INE, que dispõe de informação para 20 indicadores, seguindo-se a 
ATL (Associação de Turismo de Lisboa) e a CML com informação disponível para 13 e 5 indicadores, 
respetivamente. Não existe acesso público à informação para 13 indicadores. É o caso da informação 
sob a responsabilidade de determinadas entidades públicas como a Polícia Municipal, Direção Geral 
do Património Cultural e a Câmara Municipal de Lisboa, ou entidades privadas como a CI 
(Confidencial Imobiliário). 

Tabela 4.5 – Disponibilidade e adequabilidade das fontes 

Fontes Indicadores Disp.= 
3 

Adequabilidade 
Temp.= 3 

Adequabilidade 
Terr.= 3 

Possibilidade 
de Análise 

Airdna 3 3 3 3 3 
Associação de Turismo de 
Portugal/ Travel BI 2 2 0 0 0 
ATL/ OTL (Observatório 
de Turismo de Lisboa) 13 13 7 0 6 
CARRIS 4 4 2 2 2 
CI 3 0 3 3 0 
CML 9 5 6 8 2 
DGPC (Direção Geral do 
Património Cultural) 1 0 - - - 
EAPN Portugal (Rede 
Europeia Anti-Pobreza) 1 1 0 0 0 
EPAL (Grupo Águas de 
Portugal) 2 2 0 0 1 
ERSAR (Entidade 
Reguladora de Serviços 
de Águas e Resíduos) 1 1 0 0 0 
INE 20 20 1 8 2 
Instituto de Segurança 
Social 1 1 0 0 0 
JLL (Jones Lang LaSalle) 3 3 0 0 3 
METROLISBOA 2 2 0 0 2 
Policia Municipal 5 0 - - - 
PorData 1 1 0 0 0 
QualAr 1 1 1 1 1 
WTTC 1 1 0 NA 1 
S/D (sem fonte) 9 - - - - 
Total:      
18 82 60 23 25 23 
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Após a comparação entre os requisitos da análise temporal e territorial dos indicadores e a 
disponibilidade e adequabilidade das fontes, observou-se que 23 dos 82 indicadores utilizados na 
matriz-análise de Lisboa têm informação necessária para iniciar a sua avaliação, ou seja, 28% do 
total (Tabela 4.6). 

Na dimensão económica, que é composta por 31 indicadores, é verificada a possibilidade de análise 
de 35% dos indicadores totais. Segue-se a dimensão social e urbanística (16 e 24 indicadores, 
respetivamente) com 25% de possibilidade de análise. A dimensão ambiental apresenta 18%. 

Tabela 4.6 – Possibilidade de análise tendo em conta a informação existente atualmente 
Dimensão Indicadores Possibilidade de Análise 
Ambiental 11 2 18% 

Social 16 4 25% 

Económica 31 11 35% 

Urbanística 24 6 25% 

Total: 82 23 28% 

Para os 9 indicadores seguintes não foram encontradas fontes de informação: 

5.2 Volume de resíduos sólidos produzidos em estabelecimentos hoteleiros; (Ambiental) 
12.1 Satisfação dos residentes do centro histórico sobre o turismo; (Social) 
23.1 Concentração viária; (Urbanístico) 
23.2 Concentração pedonal; (Urbanístico) 
24.3 Edifícios reabilitados por tipo de intervenção; (Urbanístico) 
24.4 Alteração do uso de edifícios reabilitados; (Urbanístico) 
25.3 Oferta de espaço público de permanência por habitante; (Urbanístico) 
27.1 Número de lojas existentes por tipologia; (Urbanístico) 
27.2 Data de abertura da loja por tipologia; (Urbanístico) 

Através da análise das tabelas conclui-se que a informação necessária se encontra dispersa por 
várias entidades o que dificulta o processo de pesquisa. Apesar do grande número de entidades, 
observa-se uma carência de informação atualizada e organizada. O INE, plataforma que concentra a 
maioria de informação pública, não dispõe de muita informação atualizada, principalmente a nível 
demográfico. A informação fornecida de cariz demográfico baseia-se nos censos 2011, não existindo 
dados atualizados para análises comparativas temporais.  

Verifica-se que, apesar da disponibilidade de informação, a maioria não está organizada por 
freguesias e bairros, considerando apenas o Município de Lisboa. A ATL dispõe de uma vasta 
informação atualizada mensalmente sobre a atividade turística na cidade apesar de não diferenciar 
por freguesias, o que limita a análise espacial dos dados. De acordo com as entrevistas à CML, as 
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unidades espaciais consideradas referem-se às novas freguesias impostas pela Lei 56º/2012 de 8 de 
Novembro (Reorganização Administrativa de Lisboa). 

Grande parte da informação relacionada com preços do imobiliário e reabilitação urbana não é de 
acesso ao público. A CI é um databank, sendo a única fonte em Portugal com dados estatísticos 
sobre preços de transação e contratos de arrendamento de imóveis residenciais. Esta entidade 
organiza a informação através de uma base de dados SIR (Sistema de informação Residencial) 
apenas disponível sob assinatura.  

Outras entidades apresentadas na Tabela 4.5 não dispõem de informação de acesso público. Apesar 
de se saber qual o tipo de informação responsável por essas entidades, não foi possível obter 
resposta relativamente à adequabilidade temporal e espacial dessa informação. 

4.3 Estrutura organizacional da entidade gestora de um observatório 

4.3.1 O exemplo do Observatório LABturisme: Barcelona 

O LABturisme é uma das ferramenta do departamento de Administração de Turismo da Diputació de 
Barcelona que se concentra no apoio à gestão e ao planeamento do turismo local através da 
introdução construção de equipamentos e infraestruturas promoção de atividades, organização de 
conselhos de gestão e intervenções relacionadas com os recursos utilizados (Diputació de Barcelona 
2017). 

A Diputació de Barcelona é uma instituição de governo local que planeia e gere a sua área territorial: 
a província de Barcelona, constituída por 311 municípios, que representam cerca de 24% da área 
total da Catalunha e 74,4% da população total catalã (mais de cinco milhões e meio de habitantes). 
Esta instituição atua em cooperação com os municípios através da prestação de serviços a nível 
técnico, económico e tecnológico de modo a garantir a homogeneidade da qualidade em todo o 
território.  

O LABturisme é um instrumento de trabalho destinado a transferir o conhecimento turístico para 
entidades turísticas locais, empresas turísticas e para a sociedade. É um espaço criado para analisar 
as tendências do turismo, contribuindo para a sua inovação de um modo sustentável. Para realizar 
esses objetivos, o Laboratório de Turismo tem quatro linhas de ação: 
 
1. Sistema de informação estatística no turismo: desenvolve relatórios de análise sobre a situação do 
turismo da província através de dados estatísticos trimestrais, anuais, fluxos de emprego e grau de 
satisfação dos residentes e turistas.  

2. Conhecimento turístico: Série de estudos que avaliam os impactes gerados pelo turismo nos 
destinos turísticos da província de Barcelona. O LABturisme utiliza o sistema de indicadores ETIS 
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desde 2014. Em 2016 recebeu o prémio de sustentabilidade e acessibilidade do Turismo por parte da 
Comissão Europeia. A capacidade e os efeitos anuais do turismo foram medidos na região de 
Barcelona, o que permitiu a criação de um Sistema de Informação Turístico único pelo LABturisme. O 
sistema baseia-se na análise de 27 indicadores de turismo (Tabela 4.7). O objetivo é criar uma 
plataforma para medir a sustentabilidade de 35 municípios na província de Barcelona. Deste modo é 
possível avaliar a utilização das medidas sustentáveis impostas nos municípios através da 
comparação.  

Tabela 4.7 – Indicadores ETIS utilizados pelo LABturisme. Adaptado de (Diputació de Barcelona & European 
Comission 2015) 
Dimensão Indicadores Unidade/ Avaliação 

Gestão do 
Turismo 

Percentagem de destinos turísticos com plano 
de ação estratégica/turismo, com 
acompanhamento e controle de 
desenvolvimento e avaliação 

% de destinos turísticos 

Percentagem de alojamentos turísticos no país 
com certificação voluntária de medidas 
ambientais/ de qualidade 

% de alojamentos turísticos 

Percentagem de turistas satisfeitos com a sua 
experiência no destino turístico % turistas em relação ao total 

Percentagem de turistas que estão conscientes 
da estratégia do local em termos de 
sustentabilidade ambiental 

% turistas em relação ao total 

Económica 

Número de dormidas de turistas por mês Média anual de dormidas 
Despesas diárias por turista (alojamento, 
comida e bebidas, outros serviços) Euros/turista 

Estada média de turistas (noites) Média anual de dias/ turista 

Ocupação mensal em alojamentos turísticos 

Média anual de % de ocupação 
por mês em alojamentos turísticos 
(estabelecimentos hoteleiros, 
alojamento local, acampamento, 
turismo rural) 

Percentagem de emprego no setor turístico em 
relação ao emprego total 

% emprego no setor turístico em 
relação ao emprego total no 
destino 

Percentagem de empresas de turismo 
inspecionadas para segurança contra incêndios 
no último ano 

% de empresas 

Percentagem de empresas de turismo que 
tomam medidas para adquirir bens e serviços 
locais sustentáveis 

% de empresas  

Sociocultural 

Número de turistas por cada 100 habitantes !"!#$	&'	!()*+!#+
,",($#çã" × 100 

 
Percentagem de mulheres no número total de 
pessoas empregadas no setor de turismo 

 
% de mulheres empregadas no 
setor turístico em relação ao total 
de empregados 

Percentagem de alojamento adaptados para % de alojamentos adaptados para 
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Dimensão Indicadores Unidade/ Avaliação 
pessoas com deficiência e/ou que se qualificam 
em programas de acessibilidade 

pessoas com deficiência 

Percentagem de atrações turísticas acessíveis a 
pessoas com deficiência e/ou que se qualificam 
em programas de acessibilidade 

% de atrações turísticas adaptada 
para pessoas com deficiência 

 
Percentagem de destinos turísticos com uma 
política ou plano de proteção do património 
cultural 

% de destinos turísticos com um 
plano de proteção do património 
cultural 

Ambiental 

Percentagem de turistas e visitantes que vêm 
de carro 

% turistas e visitantes que usam o 
carro em relação ao total 

Distância média (km) da viagem de carro feita 
pelos turistas  

Média de km percorridos para 
chegar ao destino 

Percentagem de empresas de turismo que 
estão incluídas em programas de 
sustentabilidade ambiental 

% de empresas incluídas em 
programas de sustentabilidade em 
relação ao total de empresas 

Volume de resíduos gerados Kg resíduos anuais/habitante 
Volume de resíduos reciclados % resíduos reciclados 
Percentagem de águas residuais tratadas % água tratada 
Consumo de água por turista/noite comparado 
com o consumo geral de água da população 

Litros/dia consumido por turistas e 
residentes 

Consumo de energia por turista/noite 
comparado com o consumo geral de energia da 
população 

KW/dia consumido por turistas e 
residentes 

Percentagem de área protegida % de áreas naturais protegidas 
Destinos turísticos com políticas que exijam às 
empresas turísticas que minimizem a utilização 
dos recursos utilizados (luz, água, resíduos) 

Avaliação (sim/não) 

Nível de contaminação dos rios/mares por 
100ml 

ml água contaminada/100 ml de 
água pública 

 
Taxa de turismo cobrada* (Este indicador não 
faz parte da lista ETIS, mas foi considerado 
apropriado adicionar este indicador específico 
da Catalunha) 

Euros/ano 

 
3. Formação: o Plano de Formação é destinado a técnicos de turismo e empresários, com o objetivo 
de transmitir o conhecimento turístico. 

4. LabDocumenta: Gestão documental da temática do turismo. Todas as atividades desenvolvidas 
através do Departamento de Coordenação e Assistência do Turismo geram um conjunto de 
documentação com informação turística para a sede de Administração de Turismo. Esta informação é 
disponibilizada para várias entidades locais, empresas e profissionais do turismo. Apesar de ser 
possível encontrar essa informação nas diferentes publicações, não existe um espaço virtual através 
do qual este material esteja organizado e totalmente disponível. É por isso que o LABturisme irá 
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desenvolver o projeto LabDocumenta, que permitirá a criação de um sistema de gestão e consulta 
para os documentos gerados, publicados e compilados pela Administração do Turismo. 

A Diputació de Barcelona está estruturada em 5 áreas de competência e executivos (Figura 4.10). A 
cooperação de todos os departamentos permite estabelecer determinados critérios e políticas de 
coordenação a fim de obter um desempenho equivalente em todos os municípios da província. 

 
Figura 4.10 – Organograma do Governo da Diputació de Barcelona. Adaptado de: 
http://www.diba.cat/en/web/ladiputacio/organigrama 

4.3.2 Estrutura organizacional da CML 

A partir da análise de estratégias para a promoção da sustentabilidade do turismo por parte de outras 
entidades foi proposta a construção de um observatório de turismo através da organização dos 
indicadores referidos e da seleção das fontes de informação necessária. A monitorização do turismo 
é do interesse do governo local pois promove o bem-estar dos residentes e dos turistas e a imagem 
da cidade através do seu desenvolvimento sustentável. Para a introdução da proposta foi analisada a 
estrutura organizacional da CML (Figura 4.11). 
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Figura 4.11 – Organização da CML 
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A proposta de gestão e planeamento do Observatório de turismo do centro histórico de Lisboa seria 
integrada na divisão de Monitorização que pertence à Direção Municipal de Urbanismo. De acordo 
com o artigo 47º do Anexo B da organização dos serviços municipais da CML, compete à divisão de 
monitorização entre outras funções: 

1. Apoiar o executivo na monitorização dos planos e programas plurianuais de atividade e 
investimento, avaliando o grau de execução da estratégia Municipal, identificando problemas e 
propondo medidas de prevenção ou correção, bem como a reavaliação ou revisão dos instrumentos 
de planeamento;  

2. Apoiar o executivo na monitorização integrada da atividade de outras entidades municipais 
(empresas participadas pela CML) nos aspetos que concorram para a avaliação da execução 
estratégica do Município; 

3. Cooperar com o Departamento de Sistema de Informação para a monitorização dos indicadores 
globais de desempenho do Município com o objetivo de apoiar o executivo na tomada de decisão;  

4. Garantir a monitorização urbana, referindo-se à avaliação da execução dos instrumentos de 
planeamento e gestão territorial do Município;  

5. Disponibilizar a informação urbana do Município a todos os cidadãos; 

6. Promover a comunicação, interna e externa, de informação relevante para o Município, de acordo 
com a sua atividade (a partir do planeamento estratégico, programas de ação e investimento, 
execução de atividade, entre outros);  

Foi verificada a inexistência de um departamento de turismo na estrutura organizacional da CML. 
Após uma entrevista com alguns membros da divisão de Monitorização da CML concluiu-se que a 
recolha de informação sobre a atividade turística na cidade é feita através de outras entidades 
referidas (ATL, INE). Deste modo é proposta a avaliação continua dos indicadores selecionados 
através de relatórios com informação de acesso público. A informação documental da situação da 
atividade turística no centro histórico deve incluir a evolução da avaliação dos indicadores propostos 
de acordo com a sua necessidade de análise (temporal e espacial). A disponibilidade da informação 
ao público permite o acompanhamento do desenvolvimento do turismo por parte de todo o tipo de 
interessados (desde a comunidade a empresas e profissionais de turismo).  
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5 CONCLUSÕES 

De acordo com a análise dos quatro objetivos específicos desta dissertação conclui-se que: 

OE1. Identificação e sistematização dos principais impactes do turismo no centro histórico de Lisboa 
 
Porque se trata de um centro histórico, que corresponde a um contexto territorial muito específico, 
considerou-se que a compreensão das transformações ambientais, sociais, económicas, sendo 
fundamental, não é suficiente. A dimensão urbanística (não descrita na revisão bibliográfica tal como 
é apresentada nesta dissertação) permite uma análise mais integrada e sistémica dos problemas 
(mas também das oportunidades) que se colocam pelo crescimento do turismo nos centros históricos, 
que se considera ser fundamental para a definição de estratégias sustentáveis de planeamento e 
gestão nos centros históricos. Assim, dentro da dimensão urbanística, foram analisados temas 
diversificados mas muito pertinentes relacionados com as dinâmicas de mercado, com as 
características das obras de reabilitação realizadas e com a acessibilidade/ mobilidade dentro da 
cidade.   
 
De acordo com os métodos de recolha de informação para a identificação dos impactes do turismo no 
centro histórico de Lisboa, conclui-se que existe um foco principal para a inflação dos preços de 
imóveis que leva à gentrificação no local. O alojamento local (Airbnb) e a inexistência de legislação 
que regularize esta atividade acaba por ser um dos principais investimentos no centro histórico, 
reduzindo o número de habitações disponíveis. A limitação de imóveis disponíveis para a habitação 
leva à sua valorização e ao aumento de preços de venda e arrendamento por unidade de área. O 
crescimento do número de alojamentos turísticos e o aumento da procura de habitação no centro 
histórico levou à reabilitação dos edifícios anteriormente degradados, o que melhorou a imagem do 
local. Outro dos principais impactes identificados no centro histórico refere-se à falta de acessibilidade 
e mobilidade local. Com aumento do turismo deve existir uma oferta adequada à procura de meios de 
transportes e outros serviços no espaço urbano, sendo prioritário garantir as necessidades dos 
residentes locais. 
 
OE2. Identificação e sistematização dos principais indicadores que permitem monitorizar os impactes 
do turismo no centro histórico de Lisboa 
 
A escolha dos indicadores, resultou de um levantamento exaustivo feito a partir da revisão da 
bibliografia, mas não só. Numa primeira fase, procurou-se selecionar os indicadores que melhor 
serviriam para medir o que se pretende (os impactes que se consideram fundamentais para a 
compreensão das transformações que acontecem em tempo real nos centros históricos), 
independentemente da falta de conhecimento prévio sobre a existência ou não da informação 
necessária à sua implementação. Este exercício permite definir um quadro conceptual teórico para os 
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centros históricos, que terá necessariamente de ser adaptado às especificidades de cada realidade 
concreta. O desenvolvimento estratégico da matriz para a monitorização do turismo em centros 
históricos tem um contributo universal pois permite a sua implementação em vários destinos turísticos 
com características semelhantes. Numa segunda fase, a matriz inicial é adaptada à realidade do caso 
de estudo. Os indicadores foram também organizados de acordo com as quatro dimensões 
consideradas: ambiental, social, económica e urbanística. Para a matriz aplicada ao caso de estudo – 
centro histórico de Lisboa – foram identificados 60 indicadores através da revisão bibliográfica, que se 
desenvolveram para 82 de acordo com as características da cidade (tipos de alojamento turístico e 
meios de transporte). Foi observada uma necessidade de criação de 3 indicadores a nível urbanístico 
(Oferta de espaço público de permanência por habitante; Regime de propriedade da habitação; Data 
de abertura de loja por tipologia) tendo em conta os impactes identificados no local. 
 
OE3. Identificação e caracterização da informação necessária para a monitorização dos impactes do 
turismo, relativamente à sua disponibilidade e/ou adequabilidade através identificação dos métodos e 
entidades (atuais e potenciais) responsáveis pela sua produção e atualização 
 
A informação existente encontra-se espalhada por um grande número de entidades responsáveis e a 
grande maioria não é adequada para análise. Para a avaliação dos indicadores propostos foram 
encontradas 18 entidades que fornecem a informação. Dentro dos 82 indicadores, existe informação 
disponível (com acesso ao público) para 60 indicadores. No entanto, apenas 28% da informação total 
é adequada para a avaliação, pois, apesar de disponível, a informação encontra-se desatualizada 
e/ou focada para a análise geral do Município. A dimensão ambiental apresenta a maior falta de 
informação adequada, tendo apenas 18% de possibilidade de análise. De acordo com as estatísticas, 
conclui-se que atualmente existe uma grande falta de informação disponível e adequada para a 
monitorização dos impactes do turismo no centro histórico de Lisboa.  
 
Observou-se uma grande falha de informação disponível nos indicadores da dimensão urbanística: 
Concentração viária; Concentração pedonal; Edifícios reabilitados por tipo de intervenção; Alteração 
do uso de edifícios reabilitados; Oferta de espaço público de permanência por habitante; Número de 
lojas existentes por tipologia; e data de abertura da loja por tipologia, sendo eles de avaliação 
essencial tendo em conta o tipo de impactes que ocorrem atualmente no centro histórico de Lisboa. 
 
OE4. Identificação de soluções que permitam a avaliação in continuum do turismo e dos seus 
impactes em centros históricos nas suas diferentes dimensões (ambientais, sociais, económica e 
urbanística) e a disponibilização da informação à sociedade civil 
 
A partir da análise do exemplo do observatório LABturisme por parte da Diputació de Barcelona, 
foram identificadas estratégias de monitorização continua do turismo através da avaliação dos 
indicadores utilizados. Foi seguidamente observada uma carência de dados por parte da CML 
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relativamente aos indicadores propostos para a monitorização do turismo. Após a análise da estrutura 
organizacional da CML observou-se a inexistência de um departamento focado no turismo da cidade 
de Lisboa.  

A seleção de indicadores quantitativos e qualitativos através da identificação dos principais impactes 
no centro histórico de Lisboa é uma estratégia que promove o acompanhamento do desempenho da 
atividade turística no local. É então proposta a construção de um Observatório de turismo por parte 
da Divisão de Monitorização da CML com acesso público à sociedade através de informação 
documental sobre a atividade turística em Lisboa. Nos relatórios deve ser incluída a análise de 
resultados da atividade turística na cidade que permita identificar os principais efeitos do turismo em 
Lisboa e encontrar soluções para problemas futuros que garantam a sustentabilidade da cidade. 

O presente trabalho contribui para a observação dos principais impactes no centro histórico de Lisboa 
e para a identificação de potenciais indicadores e respetivas fontes de informação que possibilitem a 
sua avaliação futura. O turismo é um dos setores que mais contribui para a economia, não só a nível 
nacional mas a nível do Município de Lisboa. Dada a sua importância para a cidade, é necessário 
encontrar estratégias que promovam a sustentabilidade do local sem que esta atividade possa 
comprometer o equilíbrio nas dimensões referidas. É então apresentado nesta dissertação um 
contributo para construção de um observatório de turismo que possa ser gerido pelo governo local. 

Para que exista a informação necessária para a operacionalização dos indicadores que permitem 
medir os impactes desejados é fundamental a articulação entre várias entidades, públicas e privadas, 
e dentro da mesma entidade (nomeadamente a CML), entre vários serviços.  Mas não só. É também 
fundamental que se encontrem outras formas de disponibilização da informação necessária, mais 
expeditas, mais céleres e menos dispendiosas, caso contrário o período de vida destes observatórios 
será sempre muito curto. 

Propõe-se como trabalho futuro a avaliação dos indicadores para a monitorização dos impactes do 
turismo centro histórico de Lisboa através de uma melhor organização da disponibilidade e 
adequabilidade da informação por parte das entidades.  
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ANEXO 1: BIBLIOGRAFIA REFERENTE AOS INDICADORES UTILIZADOS 

Indicador Unidade/ Avaliação Fonte 
1.1 Nível de ruído diurno dB (Lozano-Oyola et al. 2012) 
1.2 Nível de ruído noturno  dB (Lozano-Oyola et al. 2012) 
1.3 Participações de ruído  Nr. de participações (Blancas et al. 2015) 

2.1 Índice da qualidade do ar µg/ m3 (Muito Bom a Mau) (Blancas et al. 2015) 

3.1 Volume de água gasta m3/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 
3.2 Água gasta em estabelecimentos 
hoteleiros 

% de água gasta em relação 
ao total (European Comission 2016) 

4.1 Volume de água tratada e 
reutilizada m3/ ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

5.1 Volume de resíduos sólidos toneladas/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 
5.2 Volume de resíduos sólidos 
produzidos em estabelecimentos 
hoteleiros 

toneladas/ mês (European Comission 2016) 

5.3 Participação de lixo acumulado 
nas ruas Nr. de participações (WTO 2004) 

6.1 Estabelecimentos hoteleiros que 
fazem reciclagem de resíduos 

% de estabelecimentos em 
relação ao total (European Comission 2016) 

7.1 Participações de crime que afetam 
turistas Nr. e tipo de participações (Blancas et al. 2015) 

7.2 Participações de crime que afetam 
residentes Nr. e tipo de participações (WTO 2004) 

7.3 Agentes policiais por bairro Nr. de agentes (Blancas et al. 2015) 

8.1 População estrangeira com 
estatuto legal de residente 

% população estrangeira em 
relação ao total de 
residentes 

(Blancas et al. 2015) 

8.2 Residentes de nacionalidade 
portuguesa Nr. de residentes (Blancas et al. 2015) 

9.1 População idosa não ativa 
% de população idosa em 
relação ao total de 
residentes 

(Blancas et al. 2015) 

9.2 População juvenil 
% de população juvenil em 
relação ao total de 
residentes 

(Blancas et al. 2015) 

10.1 Nível de escolaridade da 
população 

Nr. de pessoas por nível de 
escolaridade (Lozano-Oyola et al. 2012) 

10.2 Dimensão média do agregado 
familiar 

Nr. médio de pessoas por 
agregado familiar (Lozano-Oyola et al. 2012) 

10.3 Rendimento médio mensal por 
pessoa €/ mês por pessoa (Lozano-Oyola et al. 2012) 

11.1 Motivo da visita 6 (ATL 2015d) 

                                                   
6 1. Motivo e objetivo da viagem; 2. Meio de transporte utilizado; 3. Estada média; 4. Gastos médios. 
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Indicador Unidade/ Avaliação Fonte 
 

11.2 Nível de satisfação e imagem da 
cidade 

7 (ATL 2015c) 

11.3 Atividades dos turistas e 
informação sobre a cidade 

8 
 (ATL 2015b) 

11.4 Nível de segurança 
9 
 (ATL 2015a) 

12.1 Satisfação dos residentes no 
centro histórico sobre o turismo 

10 (WTO 2004) 

13.1 Preço médio de venda de 
habitação anual €/ ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

13.2 Preço médio de arrendamento de 
habitação anual €/ ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

14.1 Preço médio de venda de retalho 
anual €/ ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

14.2 Preço médio de arredamento de 
retalho anual €/ ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

15.1 Chegada de passageiros por tipo 
de transporte Nr. de passageiros/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 

15.2 Sazonalidade: entrada de turistas Nr. de turistas/ mês (European Comission 2016) 
16.1 Postos de trabalho diretamente 
relacionados com turismo 

Nr. de postos de trabalho/ 
ano (European Comission 2016) 

16.2 Postos de trabalho indiretamente 
relacionados com turismo  

Nr. de postos de trabalho/ 
ano (Lozano-Oyola et al. 2012) 

16.3 Postos de trabalho no setor em 
relação ao total 

% de postos de trabalho em 
relação ao total (Lozano-Oyola et al. 2012) 

17.1 Taxa de ocupação mensal em 
alojamento turístico  %/ mês (European Comission 2016) 

17.2 Dormidas em alojamento turístico Nr. de noites/ mês (European Comission 2016) 
17.3 Hóspedes em alojamento 
turístico Nr. de turistas/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 

17.4 Oferta de alojamento turístico Nr. de quartos/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 
17.5 Preço médio por quarto vendido 
em alojamento turístico €/ mês (WTO 2004) 

18.1 Gastos médios diários por turista 
segundo país de residência €/ dia por turista (Lozano-Oyola et al. 2012) 

18.2 Gasto médio por viagem de 
turista segundo país de residência €/ viagem por turista (Lozano-Oyola et al. 2012) 

18.3 Proveitos de dormidas em €/ mês (Lozano-Oyola et al. 2012) 

                                                   
7 1. Avaliação da visita: características do destino; 2. Publicidade do destino por tipo de meio de comunicação; 3. 
Realidade face às expetativas; 4. Probabilidade de regresso; 5. Grau de recomendação de visita. 
8 1. Fontes de informação antes e depois da viagem; 2. Local e tipo de alojamento; 3. Reserva da viagem; 4. 
Atividades realizadas; 5. Atrações e locais de interesse visitados. 
9 1. Presença policial face ao local de residência; 2. Intenção de regresso e recomendação. 
10 1. Opinião em relação ao contributo do turismo para o local; 2. grau de satisfação em relação à evolução do 
turismo; 3. Vantagens e desvantagens do turismo. 
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Indicador Unidade/ Avaliação Fonte 
alojamento turístico 
19.1 Contributo do turismo para o PIB €/ ano (Blancas et al. 2015) 

20.1 Viagens por tipo de transporte Nr. de viagens de tipos de 
transporte/ dia (European Comission 2016) 

21.1 Capacidade dos 
estacionamentos de transportes 
turísticos 

Nr. de lugares de 
estacionamento (WTO 2004) 

21.2 Capacidade de estacionamento 
por freguesia por habitante 

Nr. de lugares de 
estacionamento/ habitante (WTO 2004) 

22.1 Taxa de ocupação por tipo de 
transporte 

% de ocupação por tipo de 
transporte (WTO 2004) 

23.1 Concentração viária Veículo/ m2 (WTO 2004) 
23.2 Concentração pedonal Pessoa/ m2 (WTO 2004) 
24.1 Edifícios degradados  Nr. de edifícios (WTO 2004) 
24.2 Edifícios degradados em relação 
ao total 

% de edifícios em relação ao 
total (WTO 2004) 

24.3 Edifícios reabilitados por tipo de 
intervenção 

Nr. de edifícios reabilitados 
por tipo de intervenção (WTO 2004) 

24.4 Alteração do uso de edifícios 
reabilitados Nr. e tipo de alteração (WTO 2004) 

25.1 Número de intervenções por 
tipologia 

Nr. de intervenções no 
espaço publico (WTO 2004) 

25.2 Custo de intervenções por 
tipologia € (WTO 2004) 

25.3 Oferta de espaço público de 
permanência por habitante m2/ habitante - 

26.1 Alojamentos vagos Nr. de alojamentos vagos (WTO 2004) 
26.2 Regime de propriedade 
 Tipo de ocupante residencial - 

27.1 Número de lojas existentes por 
tipologia Nr. de lojas por tipologia (WTO 2004) 

27.2 Data de abertura da loja por 
tipologia 

Data de abertura por 
tipologia - 

28.1 Oferta de equipamentos 
culturais/ pontos de interesse 

Nr. de equipamentos 
culturais/ pontos de interesse (Lozano-Oyola et al. 2012) 

28.2 Equipamentos culturais/ pontos 
de interesse conservados em relação 
ao seu total 

% de equipamentos 
culturais/ pontos de interesse 
conservados em relação ao 
total 

(WTO 2004) 

 


