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Da luz que meus olhos vêem, tão pura 

Teus seios são as colinas, varina 

Pregão que me traz à porta, ternura 

Cidade a ponto-luz, bordada 

Toalha à beira-mar estendida 

Lisboa menina e moça, amada 

Cidade mulher da minha vida 
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RESUMO 

 

 Cabe à Câmara Municipal de Lisboa promover um desenvolvimento equilibrado do 

seu município. Nesse âmbito, a implementação dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT) assumem particular importância. Neste trabalho específico incidiu-se sobre o Plano 

de Pormenor e de Reabilitação Urbana da Colina do Castelo, estruturado para: (1) 

incentivar a preservação e valorização do património cultural edificado e paisagístico; (2) 

promover a revitalização habitacional e funcional; (3) articular com a frente ribeirinha 

adjacente e promover a sustentabilidade ambiental. O plano permite, de igual modo, uma 

“nova” oportunidade de implementar no território específico da cidade (Colina do Castelo), 

novas estratégias de atuação, assente nos recursos endógenos do território e em 

dinâmicas de desenvolvimento (além da reabilitação urbana, importa a revitalização e 

valorização económica e social). Para o efeito integra-se também a cultura que assume 

hoje uma importância incontornável na vida das cidades, associada à identidade, ao 

património (material e imaterial) e às artes, funcionando como um eixo de revitalização 

para solucionar problemas territoriais.  

 Com este trabalho procura-se avaliar o impacto de determinados equipamentos 

culturais localizados na área da Colina do Castelo, que podem constituir-se como 

instrumentos que cooperam para a promoção da qualidade do espaço urbano, sendo uma 

mais-valia nos processos de regeneração urbana, alcance de visibilidade e atração do 

território.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Colina do Castelo; Cultura; Equipamentos culturais; Regeneração 

urbana; Reabilitação urbana; Plano de Pormenor e de Reabilitação Urbana 
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ABSTRACT 

 

 It is up to the Lisbon City Council to promote a balanced development of the 

municipality. Within that framework, the implementation of Land Management Instruments 

is particularly important. In this work we focused on the Colina do Castelo Local and Urban 

Rehabilitation Plan, structured to: (1) encourage the preservation and enhancement of the 

built and landscape heritage; (2) promote regeneration and functional housing; (3) 

articulate with the adjacent riverfront and promote environmental sustainability. This plan 

also facilitates a "new" opportunity to implement in the town specific territory (Colina do 

Castelo) new strategies of action based on endogenous resources, planning and 

development initiatives (along with urban renewal, the revitalization and economic and 

social recovery are vital). To achieve such purpose culture is also integrated which 

nowadays takes an inescapable importance in the life of cities, linked to identity, heritage 

(material and immaterial) and the arts, resulting in a axis of revitalization to solve territorial 

problems.  

 This work seeked to assess the impact of certain cultural facilities located in the 

area of Colina do Castelo, which can be constituted as instruments that cooperate to 

promote the quality of urban space, and are thus an asset in the process of urban 

regeneration, the range of visibility and attraction of the territory. 

 

 

KEYWORDS: Colina do Castelo; Culture; Cultural facilities; Urban Regeneration; Urban 

Rehabilitation; Local and Urban Rehabilitation Plans 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui o relatório de estágio, realizado na Câmara Municipal 

de Lisboa (CML), na Direção Municipal de Planeamento, Reabilitação e Gestão 

Urbanística (DMPRGU), no Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana 

(DPRU), nomeadamente na Divisão de Reabilitação Urbana (DRU). Inserido no âmbito do 

Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo, no Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL). 

A orientação do trabalho, pela parte académica teve como responsável o professor 

Doutor Mário Vale (IGOT-UL), e pela entidade acolhedora, a geógrafa Luísa Araújo (CML-

DPDM). Transmite-se que foi celebrado um protocolo entre as duas instituições, onde se 

estabeleceram objetivos e compromissos através dos quais todo o trabalho de estágio 

incidiu.  

Neste sentido o relatório de estágio advém de um percurso de aprendizagem, 

análise e pensamento crítico sobre as diversas matérias assimiladas durante o Mestrado e 

além dele, bem como da temática a ser investigada, uma vez que o interesse no estudo 

tem-me acompanhado durante o percurso académico e ter sido, em parte, sequência do 

trabalho final de curso da licenciatura.  

O relatório de estágio intitula-se de “Equipamentos Culturais e Regeneração 

Urbana: O caso do Plano de Pormenor e de Reabilitação Urbana da Colina do Castelo”, o 

título traduz-se numa análise descritiva e num diagnóstico a vários níveis, sócio-

urbanistico, económico, turístico e ambiental, e ainda ao nível da análise dos 

equipamentos culturais estudados, considerando-se os mais emblemáticos, identitários e 

estruturantes da área geográfica escolhida, nomeadamente, o Museu do Fado, o Museu 

de Santo António, o Museu do Teatro Romano e o Castelo de São Jorge. A área 

geográfica que será objeto deste estudo é coincidente com a área de intervenção do Plano 

de Pormenor e de Reabilitação Urbana da Colina do Castelo (PPRUCC), território urbano 

que ao longo destes últimos anos tem sido alvo de reabilitação urbana.  

   

A Colina do Castelo estabelece um núcleo de referência urbano do ponto de vista 

histórico, podendo-se considerar a área como a génese de Lisboa, núcleo onde a cidade 

começou a erguer-se, apresentando vestígios das sucessivas ocupações no seu território, 

embutindo-se as mais expressivas culturas, bem como uma alargada memória, conferindo 

à Colina uma grande identidade e homogeneidade urbanística. Atualmente é um dos 

territórios mais típicos de Lisboa constituído maioritariamente pelos bairros históricos de 

Alfama, Castelo e Mouraria. A sua localização na encosta permite uma vasta 

contemplação da cidade e do rio Tejo, com uma paisagem inesquecível.  

Todavia, devido a uma situação dramática de degradação, sobretudo do edificado 

e infra-estruturas (em muitas situações ameaçando ruína e pouco atrativo), somando os 

acontecimentos de desertificação dos bairros, houve a necessidade de reconfigurar as 
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intervenções com a implementação de um Plano de Pormenor e de Reabilitação Urbana, 

para os efeitos previsto revalorização. Com esta implementação pretendia-se não só 

garantir a preservação do sempre invocado património histórico-cultural mas também um 

meio privilegiado de acompanhar e promover a transformação equilibrada e a evolução 

estrutural desta área, na sua adaptação a novos modos de desenvolvimento, às mudanças 

sociais e aos modelos económicos. De igual modo, houve uma recente emergência de 

diversas associações de carácter cultural e um fenómeno de forte implementação de 

comunidades estrangeiras ligadas ao comércio de bens de consumo que contribuíram 

para estabelecer um processo de mudança, tendo vindo a dinamizar e a revitalizar a área.  

 

Com efeito, o relatório pretende diagnosticar a área geográfica da Colina do 

Castelo, quantificando e analisando as suas características particulares, bem como uma 

caraterização e avaliação do desempenho dos equipamentos culturais. Pretendendo-se 

ainda caracterizar as intervenções públicas e de reabilitação urbana executadas ou 

propostas para a Colina e valorizar a componente cultural (material e imaterial) enquanto 

processo regenerador, para o centro histórico, e as dinâmicas da reabilitação urbana 

enquanto revitalizadora destas áreas da cidade. 

 

1.1. Enquadramento organizacional 

 A Câmara Municipal de Lisboa é o órgão executivo do município e tem por missão 

definir e executar políticas que promovam o desenvolvimento do concelho em diferentes 

áreas, consagradas na Lei nº 169/99 de 14 de setembro.  

 No que se refere à estrutura orgânica, serão apenas mencionadas as unidades de 

acolhimento (a restante orgânica está visível no anexo I – figura 1), começando pela 

Direção DMPRGU que é constituída por cinco departamentos, o qual onde estive inserida 

era o DPRU, que possuí quatro divisões. A Divisão de acolhimento foi a DRU, mas o 

trabalho desenvolvido teve também o apoio da DPDM (uma vez que a minha responsável 

de estágio está inserida nesta divisão). 

 Salientando agora alguns aspetos importantes das divisões de acolhimento, quer a 

DRU, quer a DPDM desempenham funções distintas mas complementares. A DRU é uma 

divisão mais colateral em termos de escala, não incidindo em nenhuma escala concreta de 

análise de trabalho. Contudo esta divisão é muito especializada em questões de RU 

focando-se a Área de Reabilitação Urbana (ARU) e nas patrimoniais, e o seu trabalho 

incide muito no planeamento das áreas mais históricas e patrimoniais, estando 

responsável pelos Planos do centro histórico da cidade e pelo núcleo patrimonial, núcleo 

este que se designa de Estrutura Consultiva Residente da Carta Municipal do Património 

Arquitetónico e Paisagístico, sendo o único núcleo que trabalha as questões do património, 

com a intensão de o proteger em toda a cidade. Tendo como principais funções a 

avaliação dos processos do património que está em vias de classificação ou património já 
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classificado. Quando à DPDM, é uma divisão que trabalha numa escala macro. Contudo, 

em determinadas áreas específicas (ex. equipamentos e transportes), dá apoio técnico ou 

faz parte das equipas de trabalho (para elaboração de planos ou de estudos).  

 As duas divisões têm em curso vários projetos de elevada importância. A DRU está 

responsável pelos PPRU da Madragoa, da Colina do Castelo e do Bairro Alto e Bica, bem 

como a candidatura de vários projetos de cariz diverso, salientando-se a proposta com 

vista a uma candidatura à classificação dos bairros históricos
1
, segundo o conceito de 

paisagens urbanas históricas
2
, e que assenta fundamentalmente na consideração das 

cidades históricas “como um todo”. Salienta-se também a candidatura aprovada ao Quadro 

de Referência Estratégico Nacional (QREN), designadamente, ao Eixo 3
3
, com o projeto 

de requalificação do espaço público da Mouraria. No que se refere à DPDM destacam-se, 

logicamente, a elaboração do PDM
4
 (que corresponde ao instrumento máximo de 

referência) e o seu processo de revisão. O Documento Estratégico de Intervenção na 

Colina de Santana
5
 (designado de Colina do Conhecimento), com uma visão estratégica 

para a salvaguarda e regeneração urbana integrada daquele território. Outro projeto 

importante refere-se ao Relatório do Estado do Ordenamento do Território
6
 (REOT), que 

sistematiza e reunir um conjunto de dados de grande importância para o apoio à decisão, 

e é também uma oportunidade para avaliar as várias políticas que têm sido implementadas 

na cidade, contribuindo para ajustar os objetivos da revisão do PDM e iniciar um processo 

de monitorização a partir desta revisão.  

 

1.2. Objetivos e estrutura do relatório 

O presente relatório tem como principal objetivo a avaliação do impacto, aos níveis 

social, económico, turístico e ambiental, que a localização de determinados equipamentos 

culturais poderão contribuir para a promoção da qualidade do espaço urbano e para o 

desenvolvimento sustentável de um determinado território da cidade de Lisboa, como é o 

caso particular da área da Colina do Castelo. E ainda, refletir nas intervenções ao nível da 

reabilitação urbana que tem sido alvo o território. Este IGT (PPRUCC), surge como uma 

“nova“ oportunidade para serem implementadas, neste território especifico da cidade, 

novas estratégias de atuação a partir das quais poderão ser criadas novas lógicas que 

                                                   
1
 Incluindo o bairro Alto e Bica, Alfama e Colina do Castelo, Mouraria e Baixa Pombalina. 

2
 No original urban historic landscapes – estando definido num documento que a UNESCO aprovou em 2011. 

3
 (Coesão Social Política de Cidades / Parcerias para a Regeneração Urbana - Programas Integrados de Valorização 

de Áreas Urbanas de Excelência Inseridas em Centros Históricos. 

4
 O plano estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e de 

urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos IGT de âmbito nacional 
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. 

5
 Na sequência do debate público, foi amplamente consensualizado que o Programa de Ação Territorial (PAT), constitui 

o instrumento mais adequado para coordenar as ações. 

6
 Com imposição legal, pelo Decreto-Lei 49/98, devendo ser efetuado de dois em dois anos. 
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sejam mais próximas da população, das suas aspirações, e, acima de tudo, que possam 

torná-lo mais coeso, competitivo e sustentável. 

Pretende-se também que o conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho seja revertido para a proposta do Plano desta área.   

De forma a abarcar, e contemplar todos estes parâmetros, e de fluida leitura do 

trabalho, estruturou-se o relatório em oito capítulos, sintetizando-se da seguinte forma: 

O primeiro capítulo contém uma breve introdução ao estágio desenvolvido no 

âmbito curricular e ao tema, definindo o seu âmbito, importância e objetivos da 

investigação.  

No segundo capítulo remete-se para a pesquisa e análise bibliográfica relativa à 

problemática, que servirá para auxiliar a compreensão do todo o trabalho. Iniciando-se a 

problemática com um enquadramento teórico e acontecimentos marcantes referente aos 

equipamentos culturais no espaço urbano. Seguindo-se a definição de cultura e uma 

análise desta em contextos diversos e como vantagem para a regeneração urbana. 

Sequentemente sintetiza-se a relevância da regeneração urbana em geral e 

posteriormente pormenoriza-se ao contexto dos centros históricos. Exibe-se por fim a 

importância das estratégias de reabilitação mais adequadas para os centros históricos das 

cidades.  

O terceiro capítulo diz respeito à metodologia apresentada, expondo a alise 

metodológica selecionada, bem como os tipos de método e os instrumentos utilizados em 

todo o processo do trabalho. 

O quarto capítulo apresenta de forma ampla os âmbitos da área de investigação, 

englobando um enquadramento histórico e territorial e legal e uma elucidações das 

oportunidades relacionadas com a elaboração do Plano.    

O quinto capítulo contém o diagnóstico da área geográfica da Colina do Castelo, 

introduzindo diversas caracterizações, nomeadamente sócio-urbanística, ambiental, 

económica e dos equipamentos culturais, permitindo uma compreensão e um detalhe dos 

principais elementos que compõem a área, com base em vários indicadores 

(compadecendo a características distintas, uns são evolutivos-incidindo no período de 

tempo entre 1991-2011, e outros de estado-demonstrando as dinâmicas atuais).   

O sexto capítulo expõe as intervenções públicas de reabilitação urbana do Plano 

de Pormenor, englobando as intervenções e projetos propostos e executados. 

O sétimo capítulo refere-se à avaliação do desempenho dos equipamentos 

culturais, com enfoque o plano de atividades, a comunicação, imagem e projetos. 

 O oitavo capítulo aborda a discussão dos resultados (identificação e análise dos 

mesmos).  

Por último, expõem-se as considerações finais e sugerem-se abordagens e 

prosseguimentos para se desenvolver num futura investigação.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E PROBLEMÁTICA 

 Toda a pesquisa e recolha sistemática de informação serviram de base para a 

organização e análise que se segue com o objetivo de ajudar à compreensão, de tomada 

de decisões respeitantes a questões proeminentes de planeamento nos centros históricos, 

envolvendo questões culturais e de reabilitação urbana.  

 Conforme o aludido, é fundamental citar os conceitos fundamentais da temática em 

análise sendo eles, os equipamentos culturais, que se apresentam como sendo 

importantes ao nível histórico e cultural (no espaço urbano); a cultura, nos diversos 

contextos (identidade, património e globalização) e a forma como pode ser uma vantagem 

para a regeneração urbana; a regeneração urbana e a reabilitação urbana, sendo 

focados nos parâmetros de “devolução de vida” aos bairros históricos com a componente 

de proteção e valorização do património; e os centros históricos, o que eles 

representam, as características particulares e o dinamismo de cada bairro histórico e a 

importante preservação e revitalização dos mesmos.  

 

Devido a uma situação dramática de ameaça e degradação dos centros históricos 

das cidades, devido a vários acontecimentos (como o desenvolvimento urbano 

avassalador, industrialização nas sociedades, processos de renovação, entre outros) era 

importante haver uma alternativa que não levasse (o que muitas vezes leva) a perdas 

irreversíveis da cultura, das relações sociais e até mesmo das atividades económicas. 

Deste modo, o International Council on Monuments and Sities
7
 (ICOMOS, 1987) achou 

necessário elaborar uma carta internacional para a conservação histórica das cidades e 

áreas urbanas, também conhecida como carta de Washington, que se direciona às áreas 

históricas urbanas, sejam elas grandes ou pequenas (e incluí cidades, vilas, centros 

históricos e/ou bairros). Esta carta também procura “promote the harmony of both private 

and community life in these areas and to encourage the preservation of those cultural 

properties, however modest in scale, that constitute the memory of mankind” (ICOMOS, 

1987:1). A carta estabelece ainda, princípios e objetivos orientadores a fim de ser (…) “1) 

most effective, the conservation of historic towns and other historic urban areas should be 

an integral part of coherent policies of economic and social development and of urban and 

regional planning at every level; 2) Qualities to be preserved include the historic character 

of the town or urban area and all those material and spiritual elements that express this 

character; 3) The participation and the involvement of the residents are essential for the 

suCCess of the conservation programme and should be encouraged. The conservation of 

historic towns and urban areas concerns their residents first of all; 4) Conservation in a 

historic town or urban area demands prudence, a systematic approach and discipline. 

                                                   
7
 Formulada no 2º Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos dos Monumentos Históricos, que teve lugar em 

1964 em Veneza, deu origem à criação do ICOMOS. Um organismo cuja função seria aprofundar os conhecimentos 
necessários à salvaguarda do património mundial.  
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Rigidity should be avoided since individual cases may present specific problems” 

(ICOMOS, 1987:2). 

Os aspetos mencionado tem bastante relevância, uma vez, que o património é 

procurado e encontrado em todo o mundo, “adquirindo uma visibilidade e importância 

inigualável na história, englobando tudo o que é dotado de significado cultural irreplicável” 

(Costa, 2012:25). O percurso da história do património cultural e da história dos territórios 

é longo e revelador em muitos sentidos, nos últimos tempos têm-se envolvido pela logica 

do planeamento territorial integrado nas intervenções urbanas (reabilitação, requalificação, 

regeneração) que se apresentam como pontos-chave para a nova conceção de 

preservação e conservação dos bens culturais dos lugares e do mundo. A enorme atenção 

dada ao património cultural prenuncia modos de viver passados e atuais que no seu 

conjunto constituem a memória social e em muitos caso revelam e significam as almas dos 

lugares (Fortuna, 2006). E são nestes lugares, e um pouco por todo o mundo, que a 

exigência pública, hoje, se reflete num “desenvolvimento urbano social e culturalmente 

sustentado que requer a preservação dos vestígios do passado mas também das práticas 

socais que com ele se relacionam” (Fortuna, 2006:5). Dando expressão a esta realidade, 

Carlos Fortuna faz uma reflexão sobre estes “direitos coletivos” e desenvolvimento urbano, 

proferindo que parte destes direitos residem no centro da cidade ou no seu usufruto, 

passando a ser um privilégio viver-se no centro da cidade. Contudo, “não pode 

transformar-se em objetivo político de gestão urbana, alinhada por lógicas de especulação 

imobiliária, associada a mecanismos de repulsão de grupos ou de segmentos sociais mais 

vulneráveis” (Fortuna, 2006:5), mas tal não impede que se requalifique e revitalize, e, 

sobretudo haja reinserção destes territórios no contexto urbano, para se reativar o espírito 

do lugar e fortalecer a coesão urbana e sociocultural. É essencial ter-se uma visão 

globalizante e uma conceção sistemática dos centros históricos, e a cidade deve ser 

entendida como um todo. Emergindo a complexidade e dinâmica que caracterizam as 

cidades. Nos próximos pontos irá focar-se nos equipamentos culturais, no conceito de 

cultura, na valorização da cultura (material e imaterial) enquanto processo regenerador, 

com enfoque nos centros históricos, e nas dinâmicas da reabilitação urbana enquanto 

revitalizadora destas áreas da cidade.  

 

2.1. Equipamentos culturais no espaço urbano – Enquadramento 

teórico e acontecimentos marcantes 

Antes da reflecção sobre o conceito (propriamente dito) de equipamentos culturais, 

é essencial perceber a dimensão e o conceito de equipamentos coletivos, uma vez que 

estes agregam a categoria dos culturais (residindo também a inserção dos de saúde, 

desporto, etc.). Assim é relevante, também, enquadrar historicamente os acontecimentos 

mais marcantes (em Portugal) referentes aos mesmo.  
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Deste modo, durante o Estado Novo os equipamentos enquadravam-se nas 

chamadas obras públicas, que detinham as infraestruturas, o urbanismo e os edifícios 

promovidos diretamente pelos domínios públicos. Nos anos 40 e 50 os equipamentos 

“ganharam” um novo desígnio nos planos urbanísticos, onde eram considerados de 

edifícios públicos e de interesse público ou instalações de interesse público, sendo 

públicos e particulares. A designação de “equipamentos” só começa a ser mais frequente 

no fim dos anos 50, mas o conceito de equipamentos urbanos era visto apenas num 

sentido muito lato, (compreendendo todas as infraestruturas, serviços, funções e 

atividades). Finalmente no ano de 1972, no âmbito do III Plano de Fomento definiu-se, a 

designação de equipamentos urbanos proposto pelo Grupo de Trabalhos dos 

Equipamentos Urbanos e Rurais (Névoa, sd).  

No ano de 1999 o conceito de “equipamentos coletivos” está registado no Regime 

Jurídico dos IGT estabelecendo que os planos de ordenamento do território em todos os 

seus níveis definirão “as redes de infra-estruturas e equipamentos de nível fundamental 

que promovem a qualidade de vida, apoiam a atividade económica e asseguram a 

otimização do acesso à cultura, à educação e à formação, à justiça, à saúde, à segurança 

social, ao desporto e ao lazer”; bem como definirão uma estratégia coerente de instalação, 

de conservação e de desenvolvimento daquelas infra-estruturas ou equipamentos, 

considerando as necessidades sociais e culturais da população e as perspetivas de 

evolução económico-social” (Decreto – Lei nº 380/99, art.º 17). Passaram os anos e a sua 

designação foi-se modificando, e em 2002 foi definido pela DGOTDU o conceito de 

equipamentos coletivos, portanto “edificações onde se localizam atividades destinadas à 

prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida das 

populações”. Esta mesma entidade em 2008 altera o conceito para, equipamentos 

públicos de utilização coletiva, que são “edificações e espaços destinados, no todo ou em 

parte, à provisão de serviços públicos aos cidadãos
8
”, (DGOTDU, 2008).  

Quanto ao conceito de equipamentos culturais na sua forma de infraestruturas de 

meios de produção, necessária para exprimir imagens/ideias na consciência coletiva ou 

individual, incorporando camadas temporais (passado, presente ou futuro) distintas ou em 

simultâneo, impressas material ou simbolicamente (Aguiar, 2008), não se vislumbra nos 

documentos de forma estampada, dificultando a sua definição. Contudo, pode ser 

entendido como “any building or structure used for programs or activities involving the arts 

or other endeavors that encourage refinement or development of the mind” (EIONET, 

2014). Acabando por oferecer uma experiência cultural rica (através dos teatro, museus, 

galerias, bibliotecas, etc.) que “provides meaning and purpose through triggering insight. 

They do this by moving and inspiring us so we feel a genuine emotional response - felt 

                                                   
8
 Que incluem provisão de serviço público às coletividades, de caracter económico e de condições para o exercício de 

atividades culturais, religiosas, desportivas, recreativas e de lazer (DGOTDU, 2008). 
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directly in an unmediated way, without cheaply making us feel what we should feel” 

(Landry, 2004:11). Reflete-se ainda como mediador das relações entre a sociedade e a 

cultura, criando novos sentidos para as coisas e redefinem a realidade (Marques, 2011:1). 

Relativamente ao papel e ao percurso dos equipamentos culturais, em Portugal, 

estes distinguem-se por dois momentos, o primeiro antes do 25 de Abril, e o segundo 

posterior ao 25 de Abril. Segundo Miguel Honrado
9
, o percurso antes do 25 de Abril, era 

caracterizado pela relação que o Estado Novo tinha com o património, relação essa de 

“cariz muito ideológico, e sobretudo o património de alguma maneira devia justificar os 

valores ideológicos do regime, e a esse nível muito daquilo que era o património que não 

entroncava nesse tipo de valores foi esquecido ou foi abandonado, não foi valorizado”. 

Após o 25 de Abril, sucederam-se várias fases, mas o que vincou foi a tomada de 

consciência por parte do Estado democrático, que deveria de alguma maneira “manter o 

património e lançar políticas de manutenção desse mesmo património, porque o 

património passou a fazer parte (…), singrou o valor de que o património é o património de 

todos nós, portanto numa república democrática tudo aquilo que existe como património 

cultural é uma herança que nos foi legada do passado e que nós legaremos ao futuro” 

(Honrado, 2014). Na década de 80 iniciou-se, principalmente devido à promoção de 

equipamentos públicos (em particular museus) que solicitavam mão-de-obra qualificada e 

serviços diversificados, o crescimento cultural, alavancando consigo o conceito de 

património (Senha, 2010). Na década de 2000 o que se presenciou, nomeadamente em 

Lisboa, foi o abraçar e valorizar o património existente, tendo a atenção da Câmara 

Municipal e do município, para o seu património cultural. O que se conseguiu 

progressivamente foram operações de reabilitação nos seus equipamentos culturais, 

concretamente nos teatros e museus. Consequência disto foi a fundação da EGEAC (em 

2003), albergando a cultura e animação cultural da cidade de Lisboa, presenteando os 

munícipes e visitantes contendo uma oferta cultural mais diversificada.    

Atualmente o que se observa em Portugal é uma dificuldade grande em manter e 

ter uma certa coerência no património existente, isto porque existem muitas jurisdições de 

património (a igreja, o governo central, as autarquias, os privados) dificultando a sua 

manutenção e valorização, portanto “enquanto não houver uma tentativa de estratégia 

integrada de gestão do património e de como se procede à sua valorização vai ser 

complicado definir estratégias entre a cultura e a pluralidade e polaridade de situações” 

(Honrado, 2014).  

Quanto aos equipamentos culturais, no contexto internacional, estes começaram a 

ganhar destaque (nomeadamente o museu) depois dos anos 50, de forma a servir de 

acervo de memórias. E a conceção dos edifícios tinha o apoio político e financeiro, 

proporcionando um incentivo no campo criativo e audaz dos arquitetos.  

                                                   
9
 Presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural – EGEAC. 



 9 

Surgiram edifícios icónicos como o museu Guggenheim de Nova Iorque 

(inaugurado em 1959), ou o Neue Nationalgalerie em Berlim (inaugurado em 1968), 

mostrando um caracter de evidência no ambiente urbano (Silva, 2012). Nos últimos anos, 

o que se tem observado é uma construção de equipamentos culturais que influenciam a 

cidade, a nível local mas também a nível internacional, tal deve-se principalmente a partir 

do momento que “se estabelecem políticas de competitividade entre cidades como forma 

de estimular as economias (…) ” (Silva, 2012:15). E para lá da aposta em equipamentos 

emblemáticos (para além da sua importância enquanto catalisadores na reestruturação 

dos tecidos socioeconómicos e urbanos), “estes projetos são planeados para dar um 

impulso inicial ou de continuidade a programas de ação locais, cujos objetivos são amplos 

e diversos: dinamização dos setores económicos locais, atração de turistas, celebração 

das identidades locais e reforço do sentimento de pertença, reabilitação urbana, promoção 

e marketing, entre outros” (Correia, 2010:24). Assim, é possível referir apostas 

emblemáticas inseridas neste tipo de estratégias, exemplo disso são os casos mais 

recorrentes de Bilbao e Glasgow (que ilustram casos de “sucesso”). No primeiro caso, a 

estratégia foi o investimento num equipamento cultural de renome internacional (o museu 

Guggenheim), através do qual, segundo Correia, “se pretendia lançar todo um novo modo 

de vida associado à cidade: um efeito multiplicador de atividades culturais e criativas, com 

impactos económicos e sociais na cidade e região” (Correia, 2010:24). O que se constatou 

após a inauguração, por um lado, foi uma melhoria da imagem da cidade, havendo um 

retorno das atividades ligadas ao turismo, por outro, não houve um efeito multiplicador de 

negócios culturais. O segundo caso (Glasgow), “tornou-se numa referência de 

benchmarking para várias cidades designadas Capitais Europeias da Cultura (CEC)” 

(Correia, 2010:25), e a estratégia foi aproveitar o renome para se conseguir iniciar uma 

grande operação de regeneração urbana com efeitos na estrutura económica e imagem de 

marca, através dos recursos implicados no evento. Frisa-se ainda que as externalidades 

positivas que a cultura gera (através dos exemplos mencionados), apresentam benefícios 

que decorrem dos gastos dos turistas, sendo elucidativo da importância que a cultura pode 

ter na regeneração de um local, cidade ou região (Henriques, 2003).    

Constata-se então, que “a cultura passou a ter um papel fundamental na definição 

da imagem de um coletivo com poder para o projetar no exterior e com isso potencializar a 

comercialização dos seus produtos (…) ” (Silva, 2012:16). Cada vez mais a atração 

cultural, e especialmente os museus, “are now the central part of urban development 

strategies for inner-city and other central development projects, pursuing an important 

economic aim and representing the overall project as a flagship or icon” (Plaza e Haarich, 

2009:1), onde o valor dos equipamentos deixa de ter um caracter singular, passando a ser 

medido pela sua marca e pela capacidade global de atrair pessoas e investimentos. Assim 

“É natural que neste quadro o património tenda a figurar cada vez mais como um elemento 
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estratégico quer das políticas setoriais para o turismo, quer das políticas regionais e locais” 

(Henriques, 2003:45).  

 

2.2. A Cultura em contextos diversos e como vantagem de 

regeneração  

O conceito de cultura deve ser analisado e discutido, porque toda a investigação 

incide nos equipamentos culturais e é importante transmitir uma perceção e perspetiva 

mais alargada do tema em análise, bem como perceber o êxito das novas dinâmicas 

territoriais de regeneração urbana através do uso cultural.  

As mudanças culturais (como vão ser discutidas mais à frente) refletem-se no 

território a vários níveis e a cultura independentemente da sua conceção desempenha um 

papel elementar. Segundo Marques, esta ideia é representada pelo Homem desde os 

primórdios, isto porque, “uma das características da Humanidade é precisamente ter a 

capacidade de produzir cultura: a partir da linguagem, a partir dos hábitos e costumes que 

transmite entre gerações, a partir da produção de bens culturais” (Marques, 2011:17). Este 

conceito presentemente surge muito associado ao “sentido de identidade, ao património 

material e imaterial, à criação artística e às indústrias criativas” (André e Vale, 2012:12). 

Marques remete também para a existência de fenómenos (existentes no pós-modernismo) 

significativos que marcam a definição de cultura, estando relacionado principalmente com 

o sistema de produção atual, ou seja remete para a globalização dos mercados, para o 

aumento das multinacionais, o consumo de massa e a intensificação dos fluxos do capital, 

existindo uma grande capacidade produtiva de bens e serviços, que claro influenciam a 

definição de cultura, tornando-a mais ampla e abarcando uma nova terminologia de 

“cultura-mundo”, que se identifica com um mundo sem fronteiras, do ciberespaço e do 

consumismo (Marques, 2011). Deste modo “novas pontes começaram a erguer-se então 

entre a geografia cultural e a geografia económica” (Henriques, 2003:26).  

Os atos de competitividade e a necessidade imutável de novidades proporcionam 

os elementos culturais, onde o “aumento do consumo de “cultura” fomenta o 

desenvolvimento da economia simbólica que inclui os espaços onde estes bens são 

criados, produzidos e consumidos” (Salgueiro, 2006:19). Segundo Vale, na linha da 

investigação este conceito é relevante pois “a competitividade urbana abrange 

necessariamente a cultura e a criatividade, ainda que seja numa perspetiva 

essencialmente instrumentalizada” (Vale, 2007:468). Na mesma perspetiva Silva, 

menciona que “assim se forma uma indústria cujo objetivo está intrinsecamente ligado ao 

desenvolvimento económico de uma região e é assim que a estruturação desse setor 

ganha uma grande importância, sendo por isso uma das principais estratégias escolhidas 

para a regeneração das cidades europeias” (Lorente, 1996/2003 in Silva, 2012:35). 

Atualmente a intervenção na cidade é “orientada por imperativos económicos (como a 
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atratividade e a competitividade), (…) apostando numa multifuncionalidade com forte 

componente do consumo – comércio, lazer, restauração” (Henriques, 2003:46). 

Acrescentar que tal é tanto visto como uma oportunidade de produção de capital e de 

discurso, como de cooperação e de resolução de problemas territoriais. Esta ideia é 

apoiada por Zukin que afirma que a “Implementing cultural strategies of economic 

development emphasizes the opposition between upgrading and stabilizing a community, 

between cosmopolitan and local cultures, and between visual coherence and social 

disorder. Moreover, culture has the capacity not only to remain a “separate sphere” – a way 

of avoiding discussion of hard problems of social and economic inequality” (Zukin 1995 in 

Valle, 2008:74). Nesta compreensão é marcante o conceito de “capital cultural”, que 

denomina os recursos e atributos culturais das cidades que são “passíveis de lhes conferir 

singularidade e de servirem como fatores de atração de investidores, consumidores e 

turistas (Throsby, 2001; Zukin, 1995 in Correia, 2010). 

Não podemos deixar para trás outra definição relevante no contexto apresentado, 

sendo esta o turismo cultural (ligação entre a cultura e o turismo) que em muito é 

potenciado pela globalização. Isto é comprovado pelo testemunho de Valle que menciona 

que as manifestações culturais “têm, num período recente, vindo a ser utilizadas como 

uma ferramenta económica numa estratégia de atração de turismo e lazer cultural, que 

tem associadas imagens do mundo do ócio” (Valle, 2008:65). A focagem está a ir para a 

sinergia entre o turismo e a relevância da cultura na atração turística e na vantagem do 

turismo como plataforma exportadores (Mateus, 2013), para Landry o papel na cultura é 

fundamental pois “with nature it is the primary reason a visitor comes to an area in the first 

place. And tourism might be the first step that allows someone to explore and know a place 

and later perhaps invest in it. Tourism offers are largely focused on cultural activities, be 

this the collecting institutions like museums or galleries which exude presence, power and 

relevance as well as the live activities like theatre, clubs, festivals or locally distinct rituals” 

(Landry, 2004:13). No discurso de Augusto Mateus, identifica-se que a identidade cultural 

“é central no vínculo entre turismo e território. A autenticidade e a originalidade contribuem 

para a diferenciação dos destinos turísticos e para a sua afirmação nos mercados 

internacionais. O contributo do turismo para a visibilidade internacional da cultura local 

depende de como a interação é promovida e de como as manifestações culturais são 

apreendidas pelos turistas” (Mateus, 2013:89). 

Quando falamos em cultura é essencial, descrever que esta assume-se hoje como 

uma opção de ocupação à disposição de uma sociedade mais instruída e com mais 

rendimento disponível. Assiste-se atualmente a uma consciência mais generalizada da 

importância da cultura como fator de desenvolvimento não só das sociedades mas 

também dos territórios de uma forma generalizada (Gonçalves, 2007). Segundo André e 

Vale a cultura e as artes “são instrumentos poderosos para a promoção da coesão das 
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comunidades como fatores decisivos da competitividade dos territórios” (André e Vale, 

2012:13). Ao deparámo-nos com as dinâmicas culturais e com tudo o que envolvem e 

abarcam, não nos podemos esquecer em que contexto está e na posição global que cada 

cidade e comunidade se encontram. Como é conhecimento comum, a cultura está a 

destacar-se cada vez mais e a propagar-se globalmente (apresentando este último as 

suas virtudes e vícios), e segundo Landry, “these changes are happening at speed and 

simultaneously (…) ” (Landry, 2004:8). É importante haver a implementação de uma 

política cultural integrada ao nível da cidade, isto porque o modo de atuação para a 

solução de problemas seria mais eficaz e eficiente, pois segundo o autor a “Implementing 

cultural policy at the city level remains far easier than on the national level. First, the 

geographic remit is smaller; second it is less complex for a city to develop a vision for itself 

given the number of key stakeholders involved is fewer; third many cities have more 

resources or access to them including those of the government; fourth the impact of 

initiatives are more visible in a city and so can inspire a virtuous cycle of cultural  

development; and finally there is proportionately a greater critical mass of cultural workers, 

ideas and connections in the city to make things happen” (Landry, 2004:9). No mesmo 

sentido Mateus, nos seus estudos foca que o “futuro das economias europeias depende 

decisivamente da respetiva capacidade em colocar a cultura, a criatividade e o 

conhecimento no centro das atividades económicas (Mateus, 2013:10), sendo 

verdadeiramente importante ponderar o contributo dado pelo setor cultural.  

É importante acrescentar que a cultura (no seu significado mais amplo e 

abrangente), pode contribuir para o sucesso da regeneração urbana tornando-se evidente 

aos níveis económicos, sociais e culturais, “it means appreciating that “high” art, “low” art, 

popular art or “community” art or new and old buildings each have something to offer a 

place. This is why internationally support for culture is seen as strategically significant. As 

culture is the panoply of resources that show that a place is distinctive the resources of the 

past as well as the culture of the present can help inspire and give confidence for the 

future” (Landry, 2004:10-11). O autor, anteriormente mencionado, na sua obra refere ainda 

que o impacto da cultura inclui: o património cultural (podendo servir como uma memória, 

de grandes coisas alcançadas no passado, como uma igreja, um castelo); as instituições 

culturais (teatros, museus, bibliotecas, oferecendo uma experiência cultural, fornecendo 

significado); as atividades culturais (tradicionais e novos eventos, incorporando a 

identidade e os valores de um determinado lugar, estas estão intimamente ligadas à 

inovação e criatividade) e as indústrias culturais (demonstrando nos últimos anos que são 

o setor que mais cresce nas economias do mundo).  

Através dos tópicos apresentados, podemos reter que a cultura é vista como uma 

mais-valia para os processos de regeneração urbana, fazendo com que uma cidade ganhe 

mais visibilidade, atração (investimento e pessoas) e qualidade de vida. Evans distingue 
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alguns fatores/objetivos da contribuição das artes e indústrias culturais para a regeneração 

urbana: “In an economic sense, they create wealth both directly through sales, jobs, 

exports, and indirectly because of the spinoffs for the tourism industry and retailing and 

from multiplier effects. In environmental terms, they can have a dramatic visual impact and 

add to the variety of streetscene. Finally, they may have a positive impact upon the quality 

of life, image and vitality of a place due to their social, educational and entertainment value” 

(Evans, 1996:13). Neste sentido, e de forma condensada o que tem vindo a suceder ao 

longo dos últimos anos é um desenvolver de estratégias que utilizam a cultura para a 

revitalização económica e urbana tendo vindo a ser designada por “Culture-led Urban 

Regeneration” (Correia, 2010), a cultura tem sido utilizada como fator de distinção e 

competitividade e, provavelmente, vista como uma proposta de desenvolvimento 

alternativo ao modelo industrial, tal acontecimento sucedeu em cidades como Bilbao, 

Mancherter, Glasgow e Essen. Ao longos dos anos a cultura passou a ser um protagonista 

importante da agenda política da União Europeia, mas no ano de 2010, a cultura e em 

especial as indústrias culturais e criativas estavam presentes nas agendas políticas 

europeias, pretendendo dar um recado claro, “para se fortalecer economicamente, a 

Europa deve-se investir mais em setores como a música, o cinema, os media, a moda, as 

artes plásticas, o design, a publicidade, a arquitetura, o turismo cultural, as artes 

performativas ou o património” (Belanciano, 2010).É ainda relevante ressaltar os impactos 

das atividades culturais e das indústrias criativas “They can help the increasingly significant 

social inclusion agenda by engendering the development of social and human capital; by 

transforming the organizational capacity to handle and respond to change; they can 

strengthen social cohesion; assist in personal development and increase personal 

confidence and improve life skills; they can create common ground between people of 

different ages; improve people’s mental and physical well-being; strengthen people’s ability 

to act as democratic citizens and develop new training and employment routes. They thus 

have an important social and educational impact” (Landry, 2004:13). Reforçando esta ideia 

a ex-diretora-geral da Comissão Europeia de Educação e Cultura, Odile Quintin, referiu 

que “a recessão força-nos a repensar modelos económicos e a encontrar formas de 

crescimento sustentáveis e inclusivos” (Quintin, 2010 in Belanciano, 2010), referindo-se 

então ao setor da cultura e das indústrias culturais e criativas, mencionando que o Livro 

Verde pretende gerar discussão, mas também ação política, devendo ser visto num 

horizonte vasto - o da Estratégia Europeia para 2020. Atualmente o que se procura é um 

modelo holístico onde o setor cultural e económico estejam convenientemente 

caracterizados, valorizando a diferenciação das culturas locais numa economia 

internacional globalizada (Correia, 2010), e esta nova economia urbana é baseada em 

atividades criativas e pessoas criativas, assim a abertura e tolerância são elementos 

cruciais (Hall, 2010). Acrescentando-se que para a construção do consumo cultural, esta 
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“depends on a local audience, which demands a certain kind of population, which in turn 

presupposes a certain kind of economy” (Hall, 2010:257). A figura (anexo I – figura 2) 

sintetiza bem a fase e o reconhecimento da cultura no momento, conjugando o conceito 

associado à memória e ao património agregado à produção cultural e expressão artística 

(André e Vale, 2012). 

Para rematar este ponto, é fundamental ter-se em atenção a participação, em 

especial dos moradores, porque o que acontece, muitas vezes, são os projetos de 

regeneração serem executados e não terem o sucesso pretendido, isto porque a essência 

do processo de regeneração se centrou nele e só nele e não teve em atenção a verdadeira 

natureza, sendo ela as pessoas e a melhoria da qualidade de vida. Como refere Landry et 

al., “Local ownership of projects requires the involvement of community organisations and 

leaders, and of people who don’t belong to groups or read local papers. It is certainly a 

hard discipline, as many local authorities now reviewing their consultation procedures can 

testify, but working with local people is a fundamental constituent of success. It is not only 

essential for the longer term viability of a project which may be triggered by shortterm 

funding, but also to inspire further ideas and participation” (Landry et al.,1996:6). Na 

mesma ótica Batista reforça que é através de uma reabilitação integrada que se procura 

incrementar a qualidade de vida das populações e melhorar o ambiente construído 

(Batista, 2008). Outro testemunho relevante, de Landry et al., é o facto de afirmarem que o 

“edifício” (de artes) é o catalisador mais óbvio de regeneração. Tornando-se 

maioritariamente em atrações turísticas muito populares, que têm um impacto simbólico e 

económico sobre a área circundante. Mas em parte, porque os projetos de regeneração 

que envolvem estes “grandes edifícios” destinam-se a servir as populações regionais ou 

nacionais (e muitas vezes as internacionais), esquecendo-se que pode-se produzir uma 

mistura de procedimentos entre estas e as populações locais (Landry et al., 1996). E ainda 

“quando os projetos são vistos por alguma entidade ou pela população local como 

irrelevante ou desnecessário são criadas barreiras difíceis de transpor, pelo que a 

participação e consulta da comunidade promove um sentimento de pertença, confiança e 

empenhamento cívico” (Batista, 2008:31). Tal acontecimento deve ser evitado e a 

participação é crucial nestes processos, podendo gerar novas respostas e mais 

adequadas para resolver ou satisfazer problemas específicos.  

   

2.3. A relevância da regeneração urbana no contexto dos centros 

históricos 

Analogamente outro conceito que está intrínseco em toda a investigação é o 

conceito de regeneração urbana, em primeiro lugar porque o trabalho se insere no 

PPRUCC e a reabilitação, devidamente evidenciada posteriormente, é uma operação 

integrada que pode incorporar a regeneração urbana, em segundo como um dos objetivos 
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do trabalho é a contribuição para a promoção da qualidade do espaço urbano, reconhece-

se que tal deve-se, em parte, ao papel que poderá ser evidenciado pela regeneração. 

Assim e em conformidade com o trabalho desenvolvido no Plano de Pormenor 

(mencionado anteriormente), e em concordância com a ICOMOS, é defendido que o 

planeamento da salvaguarda das cidades e bairros históricos deve ser precedido de 

estudos pluridisciplinares, devendo incluir uma análise múltipla de técnicos. É necessário, 

então, integrar-se conceitos operativos fundamentais das práticas de gestão territorial que 

ajudam na temática em análise, sendo eles: 

Reabilitação urbana – que segundo o Decreto – Lei nº 307/09 de 23 de Outubro, diz que 

esta “É a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente em que o 

património urbanístico e o mobiliário, é mantido no todo ou em parte substancial, e 

modernizado através da realização de obras de remodelação ou de beneficiação dos 

sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes 

de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 

conservação ou de demolição dos edifícios”.  

Regeneração / Revitalização urbana – Por regeneração ou revitalização urbana entende-

se uma operação de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, orientada por 

objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as ações de natureza material 

são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas na sua execução com 

intervenções de natureza social e económica. 

Observando os conceitos mencionados anteriormente o que se constata é que 

ambos têm em comum, o intervir na cidade de forma integrante e atendendo a normas 

específicas para a proteção e valorização do património. Contudo, as experiências (quer 

nacionais, quer comunitárias) dos últimos anos em relação às intervenções territoriais de 

revitalização urbana questionam, em parte o conteúdo demasiado físico das operações, 

mas também o de gestão (Moura el at., 2005). Deste modo, ao abordar-se a questão da 

reabilitação é essencial ter em conta que “além da reabilitação física, que compreende o 

restauro ou conservação dos imóveis, envolve também uma revitalização funcional, que 

pressupõe a dinamização económica e social, uma vez que manter um bairro implica 

conservar as suas características funcionais e aumentar a sua capacidade de atração, 

tanto para os habitantes, como para o exercício de atividades económicas e sociais 

compatíveis com a residência” (Soares, 2006 in Tavares, 2008). Para lá da intervenção 

urbanística, social e ambiental, os autores ampliam que no entanto, a reabilitação urbana 

“não se trata apenas de uma valorização física e ambiental de áreas urbanas em crise, 

mas sobretudo de dar apoio e valorização económica e social às suas populações” 

(Soares 2006 in Tavares 2008). Em conjugação com o mencionado, captamos que as 

estratégias de reabilitação incorporam transformações a vários níveis e que através disso 

podem conferir uma nova centralidade aos antigos bairros, embora não se inverta 



 16 

completamente a tendência de abandono destas áreas, os processos de reabilitação 

urbana possibilitam de certa forma travá-lo. Quando falamos de reabilitação é fundamental 

ter em conta “a conservação do património, a melhoria de condições de habitabilidade, o 

desenvolvimento sustentável, o ordenamento do território, a qualificação ambiental, a 

coesão social e o respeito pela diversidade cultural” (Guidance on Urban Rehabilitation, 

2004:74 in Martins, 2008:17).  

Numa altura em que a palavra de disposição é integrar (integrar dimensões de 

intervenção; integrar funções urbanas; integrar parceiros e recursos), neste âmbito a 

revitalização urbana “assenta na implementação de um processo de planeamento 

estratégico, capaz de reconhecer, manter e introduzir valores de forma cumulativa e 

sinergética (…) ” (Moura, et al, 2005:12), (anexo I – figura 3). 

Neste sentido, a regeneração urbana desenvolve estratégias e estimula a 

diversificação económica e competitiva (emprego, rendimento, T.I.C.), promove o 

desenvolvimento de parcerias (público-privadas), incentiva à participação (comunidade 

local), encoraja a cooperação (entre as diferentes entidades), incentiva o sentido cultural 

(lazeres urbanos e criativos), promove a integração ambiental e a coesão territorial.  

Outro aspeto essencial é a promoção de uma estratégia de regeneração por meio 

da cultura. Para tal esta deverá atender a determinadas atuações sobretudo: Uma ação 

concertada no sentido de criar e sustentar novos negócios na área das indústrias culturais, 

como as artes, media, design e serviços relacionados de forma a criar um ambiente de 

oportunidades, revertendo a perda de criativos a favor de outras áreas geográficas; Um 

desenvolvimento sustentado do consumo cultural, por meio do incremento dos fluxos de 

visitantes, pelo estimular das economias noturnas e diurnas, pelo alargamento da oferta 

cultural e pelo suporte de novas empresas no setor dos serviços de consumo; Construção 

do local e de um plano de marketing para consolidar e construir a identidade da área em 

questão e para melhorar o seu perfil dentro e fora da cidade; Uma reabilitação física com o 

objetivo de preservar a identidade arquitetónica da área, ao mesmo tempo associando 

novas práticas, reconstruindo o domínio público (Montgomery, 1995 in Batista, 2005:55). 

Estes aspetos são relevantes, sobretudo em áreas como a analisada, pois Mário Vale e 

Isabel André consideram que os centros históricos são alavancas para a criatividade, bem 

como o património existente e a memória coletiva (Vale e André, 2001).  

Assim o conceito de regeneração deve ser entendido como uma estratégia que 

segundo Moura el al., “promove um processo com carácter inclusivo e integrador, capaz 

de provocar iniciativas, projetos e atuações – de carácter transversal e setorial - sendo um 

instrumento de gestão coletiva do território com capacidade para utilizar como recursos 

próprios, programas urbanos muito diferenciados, de cariz mais social, económico ou 

cultural” (Moura, el al., 2006). Estes autores ainda estabelecem objetivos fundamentais, a 

ter em conta, no processo de regeneração urbana, enquanto planeamento estratégico 
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transversal, retendo: a capacidade de promover e manter a diversidade e a integração, de 

modo a aumentar a qualidade de vida das populações; Implementar projetos de 

desenvolvimento estratégico, procurando sinergias entre o território, atividades 

económicas e a população; e monitorizar os objetivos, considerando de igual modo tanto 

os problemas como as oportunidades.  

 

2.3.1. Estratégias de reabilitação urbana para os centros históricos 

Para uma revitalização ser bem-sucedida não existe nenhuma fórmula ideal, mas é 

fundamental que em cada projeto sejam reconhecidas as características particulares e o 

dinamismo de cada local e que estas e outras oportunidades sejam identificadas e 

exploradas. Isto porque se estas forem corretamente identificadas pode aumentar as 

hipóteses de sucesso da intervenção de projetos de revitalização. Outro fenómeno 

inerente às características da área em estudo é a elaboração de um correto diagnóstico da 

área, nomeadamente ao nível da identificação e análise, como por exemplo dos problemas 

físicos, funcionais, de imagem e de localização.  

Analogamente, a conservação e a preservação do património são aspetos 

importantes a mencionar, pois parte integrante do espaço urbano é o seu ambiente físico, 

sobretudo o património arquitetónico, as ruas e jardins. Assim a preservação destes 

elementos de pertença e de identidade local são cruciais para a sustentabilidade dos 

centros históricos. Segundo Batista, “a preservação da identidade dos centros históricos 

passa pela consciencialização de que os espaços urbanos estão em constante mutação e 

que essa mesma mudança necessita de ser gerida e é extremamente relevante na 

manutenção ou revitalização de áreas urbanas” (Batista, 2008:35). De modo semelhante à 

que indicar que a morfologia e tipologia dos centros históricos deve ser respeitada e 

reabilitada (salvaguardando cada característica especifica de cada cidade, tornando-a 

única e autentica), com normas e flexibilidade, respeitando os valores de cada 

comunidade. Para tal a relevância da diversidade funcional e social é valorizada e a cidade 

deverá ser atrativa e dinâmica e contemplar atrações e instalações acessíveis, com um 

centro histórico onde se concentram habitações, empregos, lojas, animação, serviços e 

atrações culturais e turísticas (Batista, 2008). É essencial o incremento do lazer (diurno e 

noturno), nos centros históricos devendo permanecer bares, restaurantes, teatros, cinemas 

e outras atividades culturais, pois “incentivam à criação do chamado “24 hour city”, ou a 

cidade que não dorme, que se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades que 

mantenham, em permanência, a cidade ativa. A “dinâmica da vida das cidades à noite 

depende (…) das dinâmicas económicas, dos fluxos e dos ritmos das cidades” (Alves, 

2007:10). Observa-se que “a economia noturna tem nesta estratégia específica um papel 

de relevo, uma vez que se pressupõe que através do prolongamento do (período de 

atividade), para além das cinco da tarde, promove-se uma maior segurança no espaço 
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público, oferecendo várias atividades culturais e de lazer e promovendo a melhoria da 

imagem da urbe” (Thomas e Bromley, 2000 in Batista, 2008:39). A oferta das atividades 

noturnas nas cidades extravasa as festas, a diversão e a cultural, segundo Alves as 

“grandes unidades industriais funcionam em contínuo para rendibilizar os investimentos 

em equipamentos” (Alves, 2007:1). Para a autora “a noite urbana deixou de poder estar 

associada ao tempo em suspenso, ao recolher obrigatório” (Alves, 2007:3), passando a ser 

vista como produtiva e uma esfera de produção e do consumo (Alves, 2007).  

Esta ideia pode ser complementada pela perspetiva de Borja e Muxí ao analisar os 

centros históricos de uma cidade, referindo que “los centros no son solamente núcleos 

neurálgicos de la vida urbana por su capacidad multifuncional y por producir un sentido 

integrador. También son el lugar de la diferencia. Las ciudades se diferencian, sobretodo, 

por su centro. Su competitividad y su potencial integrador (…)” (Borja e Muxí, 2000:35).  

Para concluir este capítulo, nota-se que não existe uma “fórmula mágica” para uma 

revitalização bem-sucedida, contudo existem peculiaridades que devem ser respeitadas e 

tidas em conta na incrementação de projetos desta ordem, como por exemplo uma 

intervenção integrada que contemple diversas áreas e com objetivos em delineados.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

O prosseguimento de certas etapas e as soluções descobertas podem levar ao 

auxílio (das entidades competentes) na resolução das dificuldades que integram a 

investigação empreendida e serão neste capítulo objeto de descrição mais pormenorizada.  

 Assim a metodologia de trabalho desempenhou um papel essencial para a 

realização dos objetivos mencionados anteriormente e posteriormente desempenha uma 

forma de validação dos resultados. Como tal, importa referir as etapas metodológicas que 

vão estar na base da elaboração da investigação, sendo elas quatro, complementares e 

com âmbitos diferenciados. 

O âmbito da primeira etapa destina-se à formulação da análise metodológica e 

justificativa da escolha do modelo e ainda dos critérios de seleção dos métodos de colheita 

e análise de dados. A segunda etapa diz respeito ao procedimento que se levou a cabo 

na elaboração da avaliação, assim como os objetivos inerentes através de um quadro 

elucidativo em função do objeto de estudo. A terceira etapa refere-se aos instrumentos 

utilizados, optando-se pela utilização de inquéritos e entrevistas, com o intuito de 

compreender a essência da área em estudo. Após esta caracterização, acrescenta-se o 

domínio da utilização simultânea de recolha de dados, designada de triangulação. Por 

último a quarta etapa que comporta a análise dos dados recolhidos, esclarecendo-se os 

conteúdos programáticos utilizados e a sua aplicação, bem como os resultados da sua 

utilização.  

 

3.1. Análise metodológica – Tipo de método 

Nesta etapa, empreendeu-se perceber qual a análise metodológica que melhor se 

enquadrava na investigação. Tentou-se atingir uma linguagem precisa e operacional que 

permitisse, no presente caso, reunir e comparar os dados estatísticos, apresentando-se 

como complementares para auxiliarem toda a parte do diagnóstico, sob diversos níveis 

(social, económico, turístico e ambiental), estes níveis (desenvolvidos no capítulo 

pertencente) são analisados com a ajuda dos indicadores e medidos de forma descritiva.  

Quanto ao modelo que reflete a lógica da análise metodológica é o “hipotético-

dedutivo
10

”, abordado por Quivy e Campenhoudt (2008), ilustrado no anexo II- figura 1, 

sendo o mais usado nas ciências sociais, demonstrando que o trabalho gerando através 

deste mesmo modelo concebe conceitos e indicadores para os quais existe uma 

reciprocidade no real.  

Relativamente à seleção dos indicadores no que se refere ao diagnóstico da área 

geográfica (englobando as várias caracterizações sócio-urbanística) o que determinou a 

escolha, foi para além dos indicadores disponíveis para serem analisados ao nível da sub-

                                                   
10

 No método hipotético-dedutivo a construção parte de um postulado ou conceito postulado como modelo de 
interpretação do fenómeno estudado. Este modelo gera, através de um trabalho lógico, hipótese, conceitos e 
indicadores para os quais se terão de procurar correspondentes no real (Quivy e Campenhoudt, 2008).  
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secção e ao nível da freguesia nos três anos escolhidos (1991, 2001 e 2011, estes por 

serem referentes aos censos e com mais abrangências) foi também, aqueles que 

permitissem avaliar algumas tendências evolutivas e outros de estado demonstrando 

apenas a atualidade. Foi igualmente tido em conta alguns dos indicadores inscritos no 

PDML e também no REOT de Lisboa considerados essenciais para análise, e no caso 

particular, foram escolhidos igualmente os que permitiam determinar características 

essenciais da área, para se conseguir estabelecer uma análise integrada. No que recaí na 

caracterização dos equipamentos culturais são feitas descrições dos mesmos e análises 

relativas à sua história e evolução, bem como o descritivo das atividades desenvolvidas e 

no que se baseiam. Quanto à avaliação do desempenho destes, essa incide numa 

exposição dos valores relativos aos diversos gastos. 

Pretende-se ainda, através da metodologia apresentada formular recomendações 

ou proporcionar orientações de natureza operacional, divulgar as melhores práticas e as 

medidas mais eficazes para tentar tornar o território intervencionado coeso, inclusivo e 

competitivo.  

 

3.2. Elaboração da avaliação  

 No que respeita à avaliação esta, como já foi referido anteriormente, será feita num 

roteiro descritivo tendo como base os critérios e indicadores expostos no diagnóstico da 

área geográfica (englobando as várias caracterizações sócio-urbanística e a 

caracterização dos equipamentos culturais), bem como ter em conta as intervenções 

públicas e a reabilitação urbana exercida na área. A análise em termos da avaliação será 

composta por alguns critérios já demarcados, sendo eles: 

 

Tabela 1 - Critérios de avaliação 

Objetivos e critérios de avaliação da área geográfica – Colina do Castelo 

Critérios  

Análise demográfica, considerando os fatores sociais de fixação populacional, e também à 
qualidade e disponibilidade de habitação, nomeadamente à reabilitada. 

Social (população e 
habitação) 

Avaliação da capacidade de fixação de população, nos 
bairros históricos, tendo em atenção a relação com os 
equipamentos culturais. E as principais dinâmicas, bem como 
das funções residenciais tendo em conta a relação entre a 
dinâmica do setor imobiliário e as operações de reabilitação. 

Incide sobre a distribuição da “estrutura verde” urbana existentes na área de estudo e os 
níveis de requalificação ambiental, assegurando a qualificação do espaço público e verde.  

Ambiental  
Avaliação de distribuição da “estrutura” ecológica tendo em 
conta os espaços verdes e zonas verdes arborizadas.  

Aborda as questões de sistemas de transportes e a complementaridade com os parques de 
estacionamento.  

Mobilidade 
Avaliação da malha viária de transportes públicos, 
nomeadamente a oferta e alternativas de transporte, bem 
como o controlo de estacionamentos. 

Atende aos aspetos de revitalização económica, nomeadamente os fatores relacionados com 
a atratividade de estabelecimentos e o modelo de consumidores. 
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Económico 
Avaliação da capacidade de atração de novos 
estabelecimentos comerciais e perceção se têm em conta a 
proximidade de equipamentos. 

Conhecimento da capacidade de atração e de acolhimento.  

Turístico 
Avaliação das tendências de procura e motivações turísticas e 
de potencial aproveitamento dos valores culturais, sobretudo 
através dos equipamentos.  
Fonte: Elaboração própria, 2014 

  

 Para além desta tabela existe outra (anexo II – tabela 1) que serviu como base 

para auxiliar toda a investigação, procurando-se descobrir e descrever os sub-critérios e 

indicadores e o raciocínio que eles representam para a análise do território em estudo. 

  

3.3. Instrumentos utilizados  

No que se refere aos instrumentos utilizados, no método escolhido, resultam de 

dois tipos, a realização de inquéritos e a elaboração de entrevistas, descritas nos sub-

pontos que se seguem. Com os instrumentos em questão obtém-se análises qualitativas e 

quantitativas, respetivamente.  

Neste sentido é importante demonstrar as principais características que distinguem 

as abordagens em questão, de forma a tornar compreensiva, as justificativas para, a 

utilização contígua de ambos os métodos na investigação (anexo II – tabela 2).  

 

3.3.1. Realização de inquéritos 

Quanto à realização de inquéritos estes foram elaborados a um universo 

constituído por duas amostras, sendo elas, os turistas e os comerciantes da área em 

estudo. A escolha desta amostra tem como intuito a compreensão de uma possível relação 

entre os equipamentos culturais nas dinâmicas de regeneração urbana, vivência do bairro 

e a verificação da sua influência e dinamização do local a vários níveis (social, económico, 

cultural e turístico). Este método, segundo Quivy e Campenhoudt (2008), consiste em 

colocar a um conjunto de inquiridos, uma série de perguntas relativas à sua situação 

social, profissional ou familiar, às suas opiniões, às suas expectativas, ao seu nível de 

conhecimento ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, abrangendo a 

área e a temática em análise. Pretendia-se então conhecer com mais detalhe a perspetiva 

dos turistas ao escolherem determinado museu para visitar (e o seu grau de satisfação, 

quando o visitam), quanto tempo passam na área em estudo, que consumos fazem, 

quanto gastaram e onde estão hospedados. Já no que se refere aos comerciantes o 

objetivo é compreender se a localização aproximada aos equipamentos culturais os 

beneficia, saber o que os leva a escolherem a área para localizarem o seu negócio e ainda 

a identificação dos principais problemas da área. Esta recolha de informação é 

complementar com a recolha de dados anteriormente referida. O método aqui inerente é 
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quantitativo e extensivo, o que possibilita o cruzamento de uma multiplicidade de dados 

obtidos e de proceder a numerosas análises de correlação.  

 No que concerne à construção do questionário, este teve por base a revisão 

bibliográfica e na sua elaboração foi tido em conta os diversos públicos-alvo, procurando-

se elaborar as questões de uma forma lógica, simplificando o seu formato e não colocando 

questões demasiado longas e no questionário feito aos turistas estrangeiros as questões 

foram traduzidas para inglês facilitando a sua compreensão.  

 No que respeita à amostra dos turistas estrangeiros, foram elaborados 220 

inquéritos, para se saber o número de inquéritos a realizar, procedeu-se a uma 

ponderação dos resultados de forma a repor uma amostra fiável. Deste modo calculou-se 

os valores totais de visitantes no ano 2012 (sendo o último ano disponível na altura) nos 

equipamentos e retirou-se o máximo e o mínimo e fez-se a média dos restantes 

equipamentos. A escolha dos inquiridos foi aleatória, o questionário construído, (anexo II – 

modelo 1), evidencia-se o formato pela utilização de questões fechadas, questões mistas e 

abertas. Através da aplicação de perguntas fechadas, pretendeu-se alcançar uma maior 

uniformidade, comparado de forma válida as respostas dadas, acabando também por 

facilitar a resposta, uma vez que este género de perguntas permite uma maior abrangência 

nas respostas. De forma a complementar algumas questões expostas de natureza 

fechada, incluiu-se espaço para essa possibilidade, existindo algumas questões onde os 

inquiridos expusessem a sua opinião, através da inclusão do item “outra” e também de 

uma última questão referente a “observações gerais”, onde podiam exprimir diversos 

comentários relacionados com a construção do questionário e/ou com a temática em 

estudo. Desta forma, foi possível obter informação diversificada, permitindo a simplificação 

do tratamento posterior de dados.  

 No que respeita ao conteúdo, as questões apresentadas foram de diversa 

natureza, entre elas incluíram-se as que dizem respeito à caracterização do perfil dos 

inquiridos, como a sua nacionalidade, país residente, idade e sexo. Surgem outras 

perguntas que procuram apurar as motivações/interesse que os inquiridos têm face à área 

em estudo, recorrendo-se à utilização de escalas, utilizando uma serie de respostas pré-

definidas, estando organizadas de forma decrescente as propostas apresentadas.   

 Relativamente à amostra dos estabelecimentos comerciais, foram elaborados 

poucos inquéritos (25), mas fiáveis para o estudo uma vez que os estabelecimentos 

comerciais na área em questão diminuíram (atendendo ao aumento de especialização) 

tendo apenas o objetivo (como já foi mencionado) de saber qual o interesse específico que 

os proprietários têm na localização dos seus estabelecimentos comerciais ou empresas na 

área em questão e os maiores problemas que encontram atualmente na área. A escolha 

dos inquiridos foi aleatória, o questionário construído, encontra-se no anexo II – modelo 2, 

evidencia-se o formato pela utilização de questões fechadas, questões mistas e abertas. 
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 O trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de Maio e 9 de Junho. Esta 

escolha prendeu-se com o facto de ser a altura com maior disponibilidade, face ao estágio 

em curso e não podendo ultrapassar o prazo para a altura das festas de Lisboa, podendo 

influenciar no número de visitantes a encontrar.    

 

3.3.2. Elaboração de entrevistas 

Por último, mas não menos importante a elaboração de entrevistas (junto dos 

intervenientes que tiveram e ainda têm), uma função fundamental como atores nos 

processos de reabilitação e regeneração urbana e nos equipamentos culturais, permitindo 

um melhor e mais direto conhecimento da temática. A elaboração destas entrevistas 

resulta na escolha de intermediários privilegiados sendo eles: 

- Arquiteta Teresa Duarte (chefe da divisão de Reabilitação Urbana - DRU da CML) 

- Inês Valsinha (presidente da direção da Associação Renovar a Mouraria - ARM
11

)  

- Dr. Miguel Honrado (presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e 

Animação Cultural – EGEAC
12

) 

- Arquiteto José de Melo Carvalheira (arquiteto assessor na Junta de Freguesia de 

Santa Maria Maior) 

- Dr. João Meneses (coordenador do Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção 

Prioritária da Mouraria – GABIP Mouraria
13

) 

O método de entrevista, mais uma vez segundo Quivy e Campenhoudt (2008), 

distingue-se pela aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interação 

humana. O objetivo das entrevistas é proporcionar um olhar sobre, as estratégias de 

reabilitação urbana (principalmente nos bairros de Alfama, Mouraria e Castelo) e de 

regeneração urbana incluindo diversas entidades. A amostra distinguida revela uma 

preocupação e perceção específica na regeneração socio-económica, cultural e turística, 

da área em questão, a preservação e valorização do património e ainda o interesse que 

detêm sobre as populações locais. Procurou-se ainda incluir agentes que têm particular 

interesse na dinamização cultural da área, estando também ligadas à promoção de 

iniciativas, espetáculos, representações e divulgações, mantendo viva a identidade cultural 

                                                   
11

 A ARM é uma organização comunitária criada em 2008 para a revitalização do bairro da Mouraria. Ao longo destes 

anos a ARM tem desenvolvido inúmeras atividades com a população local com objetivos de dinamizar a Mouraria aos 
níveis cultural, social, económico e turístico, contribuindo para a melhoria efetiva das condições de vida local. 
http://www.renovaramouraria.pt/associacao/ 

12
 A EGEAC é a empresa municipal da cidade de Lisboa responsável pela Gestão de certos Equipamentos e Animação 

Cultural. Paralelamente aos espaços que gere, a EGEAC é responsável pela programação de várias iniciativas e 
eventos culturais que se realizam em Lisboa. A EGEAC é tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa.  

http://www.egeac.pt/ 

13
 A GABIP Mouraria foi criada em julho de 2011, sendo composto por uma Comissão Executiva e por uma Comissão 

Alargada, nas quais têm assento as diversas unidades orgânicas da CML envolvidas no esforço de reabilitação da 

Mouraria, bem como as principais entidades externas locais – Juntas de Freguesia, instituições sociais, culturais, entre 
outras entidades. O gabinete é institucional e alicerça e congrega todo o trabalho de desenvolvimento comunitário da 
Mouraria http://www.aimouraria.cm-lisboa.pt/quem-somos.html 
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(e ainda tradições de cariz popular) da área, nomeadamente a ARM, a EGEAC e o GABIP 

Mouraria, e mais detém interesses de inclusão social e coesão territorial.  

Considerou-se relevante o envolvimento da DRU, pertencente à CML, por ser a 

divisão que atua no património e reabilitação da cidade e muito dele, relevante no centro 

histórico, e que constituem pontos fortes da área e por isso apresentam interesses muito 

específicos na recuperação, preservação e valorização do património. A inclusão da Junta 

de Freguesia (sendo a que maioritariamente representa o território em análise) reflete a 

preocupação em relação a diversos elementos urbanos e possui de sensibilidade ao nível 

de intervenção e requerimentos da população local.  

As entrevistas foram estruturadas de forma a adaptarem-se a cada entrevistado, 

ou seja são semidirectivas dispondo de um guião de referência, relativamente aberto, 

(anexo II – modelo 3-7). O método aqui presente é acompanhado por uma análise 

qualitativa, pois permitem retirar informações e elementos de reflexão muito ricos e 

matizados.  

Estes dois últimos sub-pontos residem numa observação indireta, segundo Quivy e 

Campenhoudt, onde o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada, 

e ao responder às perguntas, o sujeito intervém na procura da informação. Deste modo, 

“há aqui dois intermediários entre a informação procurada e a obtida: o sujeito observado e 

o instrumento de observação, que é um questionário ou um guia de entrevista” (Quivy e 

Campenhoudt, 2008:19). O trabalho de campo decorreu em diversas alturas, começando 

em Abril e terminado em Maio de 2014.  

Por último, é importante mencionar que o que se pretende é a utilização simultânea 

de recolha de dados, designando-se de triangulação metodológica entre a informação de 

dados estatísticos, (conseguidos através da CML e do INE), inquéritos e entrevistas. Este 

conceito consiste na conciliação dos métodos qualitativos e quantitativos com vista a 

aumentar a qualidade dos dados recolhidos e tirar conclusões válidas. Esta triangulação 

reduz as limitações e a maximização dos benefícios de ambos os métodos (Batista, 

2007:149). Como outro autor diz: “The triangulation, reduces the risk of systematic 

distortions inherent in the use of only one method” (Maxwell,1998:93 in Udo Kelle, 2001:4). 

A conjugação destes métodos é uma das formas de combinar métodos quantitativos entre 

si e de articular métodos qualitativos e quantitativos, não havendo assim um único método. 

O seu aproveitamento simultâneo possibilita uma complementaridade na recolha de 

dados, aumentando a fiabilidade dos resultados. Permitindo um retrato mais completo e 

holístico do fenómeno em estudo. Como sugere Morse, “because different ‘lenses’ or 

perspectives result from the use of different methods, often more than one method may be 

used within a project so the researcher can gain a more holistic view of the setting” (Morse 

1994 in Duarte, 2009:14).  
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Acrescentar que no âmbito desta investigação pretende-se, mais do que confirmar 

os resultados, obter um conhecimento mais profundo da realidade em estudo (visto que se 

pretende fazer uma avaliação de impactos, a vários níveis) e contribuir para a existência 

de uma monotorização. Desta forma, considera-se relevante a utilização da triangulação 

de dados e métodos (quantitativos e qualitativos).  

 

3.4. Técnicas Utilizadas  

Quanto à forma das técnicas utilizadas para análise dos dados recolhidos, estas 

basearam-se no software ArcGIS 10.0 e no software Excel 2007, tal é necessário para se 

efetuar uma tradução do processamento da diversa informação recolhida bem como, 

converter a informação obtida para gráficos, tabelas e mapas de forma a tornar mais 

percetível a compreensão da mesma. 

Relativamente à elaboração dos questionários foi tida em conta (na fase de análise 

dos dados) cada pergunta, sendo previamente codificada através da atribuição de valores 

numéricos, pressupondo um tratamento informático mais claro, e onde foram 

contempladas todas as questões fechadas. No que respeita às questões mistas a sua 

codificação foi posteriormente atribuída, após análise dos dados. Na análise das questões 

abertas dirigiu-se para uma observação de conteúdo, sendo depois possível categorizar 

todas as categorias ou formas de expressão podendo estas assumir representações 

também codificadas.  

Tendo em conta os objetivos da presente investigação irá ser empreendida uma 

análise ao nível descritivo dos determinados temas. Esta descrição é tanto consumada nas 

características das amostras como nos valores obtidos, recorrendo, conjuntamente, à 

representação da informação em mapas e gráficos. A análise implícita foi tanto univariada, 

ou seja, a análise individual de cada variável, implicando o cálculo da média, mediana e 

desvio padrão, como multivariada, examinar simplesmente o relacionamento entre duas ou 

mais variáveis, implicando o cálculo de correlações e regressão simples.  
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CAPÍTULO 4 – ÂMBITO DA ÁREA DE INVESTIGAÇÃO 

 

4.1. Identificação da área em estudo 

 

Figura 1 - Localização da área em estudo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 Como é visível a área de estudo (Colina do Castelo), é a área de intervenção do 

agora designado Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Colina do Castelo 

(PPRUCC), pertence às Freguesias “Antigas” do Castelo, Santiago, Sé, Santo Estevão, 

São Miguel, São Vicente de Fora, Socorro, São Cristóvão e São Lourenço, Graça, Anjos e 

Santa Justa, e atualmente às Freguesias de Arroios, Santa Maria Maior e São Vicente, 

circunscrevendo-se a uma área de 69,7 hectares, delimitada: 

A Norte pela, Avenida Almirante Reis, Rua dos Anjos, Travessa da Bica aos Anjos; a Este 

pela, Rua da Bombarda, Rua das Olarias, Calçada do Monte, Rua dos Lagares, Caracol 

da Graça, Largo da Graça, Travessa das Mónicas, Rua de São Vicente, Campo de Santa 

Clara, Calçada do Cascão, Rua do Museu de Artilharia; a Sul pela, Avenida Infante D. 

Henrique, Rua Cais de Santarém, Campo das Cebolas, Rua dos Bacalhoeiros; a Oeste 

pela, Rua da Padaria, Calçada do Correio Velho, Rua de São Mamede ao Caldas, Rua da 

Madalena, Poço do Borratém, Rua Arco Marquês de Alegrete, Rua da Mouraria, Avenida 

Almirante Reis. 
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4.2. Enquadramento histórico e territorial  

A área em estudo localiza-se no núcleo histórico da cidade de Lisboa e alberga, 

dois dos míticos bairros antigos, Alfama e Mouraria. A Colina do Castelo, também 

chamada de São Jorge, é a Colina mais alta das “sete” e é onde se situa o Castelo de São 

Jorge (ícone emblemático da cidade e do país). 

A evolução urbana neste local teve como suporte físico natural, a unidade 

topográfica da Colina que funda um espaço geográfico privilegiado, esta posição conferiu 

aos bairros que ali se edificaram (Alfama, Sé, Castelo e Mouraria) uma articulação 

funcional e orgânica muito peculiar.  

Nas malhas urbanas a que corresponde este território “verifica-se também uma 

semelhança nos modelos, com origem num urbanismo orgânico adaptando-se à 

geomorfologia local e aos traçados de antigos caminhos e azinhagas, apenas contrariado 

nos pontos de contacto com a malha regular da Baixa e da zona do aterro portuário, 

ambas surgidas no séc. XVIII” (CML, Termos de Referência - PPRUCC, 2010:5). 

A área de intervenção do Plano de Pormenor coincide em grande parte com o 

envolto urbano da Colina do Castelo que é o mais antigo e possivelmente o mais farto de 

Lisboa. Nele se embutiram as mais expressivas culturas que encorparam a cidade, bem 

como uma alargada memória histórica, conferindo à Colina do Castelo uma grande 

homogeneidade (CML, Termos de Referência - PPRUCC, 2010).  

 

Figura 2 - Fotografia área da Colina do Castelo 

 

 

 

 

 
Fonte: Termos do PPRUCC, Joshua Benoliel, Arquivo Fotográfico - CML. 

 

De entre as Colinas que acompanham as margens do rio Tejo, junto ao seu 

estuário, foi a Colina do Castelo a estimada para as primeiras fixações humanas que 

viriam a dar origem à cidade de Lisboa. Protegida pelas águas do rio (a Sul e a Oeste), e 

por duas escarpas (uma acentuada, a Norte, e outra mais amenizada, para Este) a Colina 

teria, na sua zona mais alta, uma estrutura fortificada pelo menos desde a ocupação 

romana e até, possivelmente, desde a Idade do Ferro. Lisboa romana, embora 

extravasasse já os limites da Colina, estava sediada essencialmente no seu topo e 

encosta Sul, onde importantes equipamentos públicos se encontravam.  

As muralhas da alcáçova, no alto da Colina ligavam-se com a Cerca Velha 

(também denominada Cerca Moura), que se estendia até à beira-rio. Fora de portas, na 

encosta Sudeste da Colina, desenhava-se já o subúrbio de Alfama, que ligava o núcleo 
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Fonte: Termo PPRUC.C., Anónimo, Lisboa 
c. 1780, Pormenor 

 

urbano ao rural. A Mouraria tinha também nesta Colina o seu núcleo principal, onde 

persistia como subúrbio até à construção da Muralha Fernandina (1373-1375). 

  A Cerca Velha cunhara indestrutivelmente os caminhos pelos quais se acedia do 

Castelo ao vale da Baixa ou desta a Alfama, a São Vicente ou à Graça. Da Porta do Ferro 

(a Oeste da Igreja de Santo António) à Porta do Sol desenvolvia-se um eixo de 

atravessamento da cidade que manteve a sua importância urbanística após a inclusão dos 

arredores da Baixa, de Alfama e de São Vicente. 

O terramoto de 1755 teve efeitos 

desastrosos na maioria dos edifícios de 

arquitetura notável da Colina do Castelo. Depois 

com as alterações urbanísticas provocadas pela 

reconstrução pombalina, observou-se uma 

racionalização do traçado viário e da edificação. 

O empirismo e o tradicionalismo de que aí se 

envolveu a reconstrução pós-terramoto 

permitiram também a persistência da malha 

urbana medieval, particularmente marcada pela 

herança “árabo-mediterrânica” (conjunto de 

características que conferem a Alfama e 

Mouraria uma fisionomia muito própria no seio 

da Colina, com grande identidade e 

homogeneidade urbanística e arquitetónica). O 

traçado viário (íngreme, torto e, em certos 

pontos, quase labiríntico) organiza-se em becos 

e ruas limitadas, ligadas por numerosos arcos, 

escadinhas e cotovelos, sendo um tecido 

urbano que se desenvolve de forma orgânica, 

em alvéolos, o que faz com que, de ruas 

estreitíssimas possamos, ainda hoje, aceder a áreas interiores (pátios) de uma extensão 

por vezes surpreendente, e que corresponde a usufruto do espaço de cariz fortemente 

comunitário (CML, Termos de Referência - PPRUCC, 2010).  

A frente ribeirinha deixara o seu antigo prestígio, afirmando-se como uma zona de 

serviços. No final do século XIX, o aumento do aterro da margem (com o rasgar de novas 

vias e a construção de docas, armazéns e escritórios) acentuou o perfil terciário da zona 

(CML, Termos de Referência - PPRUCC, 2010). 

 

 

Figura 3 - Mapa Colina do Castelo 
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4.3. Plano de Pormenor e de Reabilitação Urbana da Colina do 

Castelo  

A área de intervenção em análise (PPRUCC) corresponde à área conjunta do 

Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama e da Colina do Castelo (PUNHACC), 

e a área do Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria (PUNHM), (tendo sindo 

introduzidos ajustamentos de forma a eliminar recortes de parcelas e intervalos com áreas-

plano adjacentes), elaborados no âmbito da programação das Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG) n.º 07 – Centro Histórico e nº 6 - Graça/Beato do Plano 

Diretor Municipal, publicado em 2012. Para além dos termos de enquadramento 

apresentados, subsistem ou estão previstos outros planos ou propostas de ação, cuja 

articulação com o PPRUCC interessa considerar, designadamente, o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda da Baixa Pombalina
14

 (salientando as propostas do percurso pedonal 

assistido de acesso ao Castelo de São Jorge e o silo automóvel no Campo das Cebolas), 

o Programa de Ação “as cidades dentro da cidade” – QREN Mouraria
15

 (destacando-se as 

iniciativas de implementação de alguns equipamentos sociais, sítio do Fado, Centro de 

inovação da Mouraria, requalificação e reabilitação de espaços e edificado para usufruto 

da população – Casa da Severa, Praça do Benformoso, Casa Manifesto, etc.), e o Plano 

geral de intervenção na frente ribeirinha de Lisboa
16

, (prevendo a valorização do Campo 

das Cebolas, integração o espaço público, articulação do terminal de cruzeiros no Terreiro 

do Trigo e percurso ciclável e pedonal da margem do Tejo) (CML, PPRUCC, 2014).  

 

4.3.1. Oportunidade de elaboração do plano 

Relativamente à elaboração do Plano, houve a necessidade de atualização e 

substituição dos PUNHACC, e do PUNHM
17

 e os parâmetros para a sua reconfiguração 

como Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU), nos termos e para os efeitos do 

previsto nos nºs 1 e 2 do art.º 74º e do nº 1 do art.º 98º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro (CML, 

PPRUCC – Termos de Referência, 2010). 

 Neste sentido, é necessário fazer uma breve caracterização da situação e dos 

processos de intervenção, passados nos bairros de Alfama e Mouraria, para uma 

compreensão mais alargada da área.  

                                                   
14

 Publicado em Diário da Republica (2ª serie), nº 55 de 18 de marco de 2011, na sequência de deliberação da 
Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 21 de dezembro de 2010.  

15
 Centrado no eixo turístico-cultural do bairro da Mouraria e largo do Intendente Pina Manique e com desdobramentos 

no Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM) e parcerias locais através do BIP-ZIP (Bairros e Zonas 
de Intervenção Prioritária), ambos sob gestão do gabinete da Mouraria. 

16
 Aprovado em Reunião de Câmara, de acordo com a proposta nº 504/2008, de 25 de junho. 

17
 Aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa em 24 de outubro de 1996 e publicado em Diário da República nº 

239, II Série, em 15 de outubro de 1997 e aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de Lisboa em 20 de 
junho de 1996 e 16 de junho de 1997 publicado em Diário da República nº 239, II Série, em 15 de outubro de 1997 
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No que se refere a Alfama a origem do processo de reabilitação “deveu-se à forte 

consciência do direito a uma habitação condigna e ao sentido de pertença e de vivência do 

seu bairro, que originou um movimento social das populações locais (com o cognome de 

“Alfama, Morte ou recuperação”) apoiada por inúmeros técnicos, estudiosos, artistas, entre 

outros, e com uma forte repercussão na comunicação social, o que conduziu à formação 

do Gabinete Local de Alfama (GTLA) em 1986 e institucionalizadas as respetivas Áreas 

Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) ” (CML, PPRUCC – Termos 

de Referência, 2010). E perante um cenário de degradação, nomeadamente do edificado e 

infra-estruturas, em muitas situações ameaçando ruína e pouco atrativo, foi usado o (GTL) 

como interlocutor e ator, atuante na resolução de problemas de degradação dos fogos, da 

definição jurídica e técnica de valorização de imóveis, de coletividade de cultura e recreio, 

etc. No ano de 1992, sob a proposta da CML, a ACRRU é alargada às freguesias de 

Santiago, Sé, Castelo e alguns quarteirões de São Vicente de Fora, englobando 1.272 

edifícios correspondendo a 5.702 fogos. “Neste quadro, o PU (anexo III – figura 1) 

pretendia ser, não só o garante da preservação do sempre invocado património histórico-

cultural, como também um meio privilegiado de acompanhar e promover a transformação 

equilibrada e a evolução estrutural desta área, na sua adaptação a novos modos de 

desenvolvimento, às mudanças sociais e aos figurinos económicos, sinais inevitáveis dos 

tempos” (CML, PPRUCC – Termos de Referência, 2010:1). O PU atua em dois momentos 

distintos, um primeiro que incidiu numa recuperação pontual, no edificado restituindo-lhe 

salubridade; e um segundo momento que se focava na ambição de preparar Lisboa e o 

seu Núcleo Histórico a uma abertura sem precedente, concentrando-se em projetos 

específicos (mais dinâmico e com maior visibilidade - com a criação de equipamentos 

socioculturais) no interior dos bairros históricos. 

Quanto à Mouraria, é fundamental relatar que esta permaneceu à margem da 

renovação imobiliária. “O seu parque imobiliário, muito degradado e sem condições, entrou 

em abandono evolutivo (…) A malha urbana constituída por arruamentos estreitos, não 

permitiu a serventia necessária às relações comerciais bem como houve uma 

desvalorização dos terrenos” (CML, PPRUCC – Termos de Referência, 2010:2). Somando 

estes acontecimentos ao da desertificação do bairro (devido às demolições no Martim 

Moniz, nos anos 40 e 50) o que se obtém é um afastamento da população e alterações 

nos imóveis nobres passando estes a deter compartimentos insignificantes e sem 

condições de habitabilidade. Os espaços públicos, ruas e praças, onde o automóvel teve 

acesso, “foram ocupados por estacionamentos e perderam a vocação primitiva de espaço 

de encontro e de lazer que tiveram noutros tempos”. Contudo, e apesar destes 

constrangimentos, “a Mouraria era um bairro rico em valores históricos, arquitetónicos e 

ambientais, com potencialidades para se tornar uma zona habitacional agradável” (CML, 

PPRUCC – Termos de Referência, 2010:2). Além destes fenómenos houve uma forte 
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implementação de comunidades estrangeiras ligadas ao comércio de bens de consumo e 

a reestruturação no Martim Moniz que contribuíram para estabelecer um processo de 

mudança, e em certo ponto trouxe uma revitalização urbana. De igual modo, a recente 

emergência de diversas associações de carácter cultural que têm vindo a dinamizar o 

local. Tudo isto leva à necessidade e urgência de inverter a tendência de abandono que 

permanece uma ameaça em toda esta área, nomeadamente os edifícios devolutos, de 

propriedade privada.  

 

4.3.2. Enquadramento legal do plano 

O presente PPRUCC
18

, é um plano municipal de ordenamento do território, 

elaborado pela CML, está ao abrigo do Decreto-Lei nº380/99, de 22 de setembro (com 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de fevereiro, alterada já por dois 

Decretos-Lei
19

) e unificada nos Termos de Referência do PPRUCC, ao abrigo das alíneas 

b) e c) do nº 5 do art.º 91º- A, na sequência das Deliberações nº 31 e 32/AM/2009 - 

Deliberações nº 157 e 157- A/CM/2009, de 28 de abril, conjugadas com o disposto na 

Secção II do Capítulo II do Decreto-Lei nº 307/2009 (Novo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana), de 23 de outubro, e no nº 1 do art.º 70º do Decreto-Lei 309/2009, da 

mesma data. São ainda aplicáveis os Decretos Regulamentares nº 9/2002, nº 10/2009 e nº 

11/2009, de 29 de maio, relativos respetivamente a conceitos de urbanismo e 

ordenamento do território, cartografia e classificação e qualificação do solo (CML, 

PPRUCC – Termos de Referência, 2010). 

 

4.3.3. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

 Neste enquadramento terá lugar o Plano Regional de Ordenamento do Território 

da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML 2002) e o Plano Diretor Municipal de Lisboa 

(PDML 1994), bem como a sua revisão de 2012. 

 

4.3.3.1. Enquadramento PROTAML 2002 

Assim o PROTAML
20

 apresentava como um dos objetivos fundamentais “a 

promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas ou 

socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos centros 

históricos” (CML, PPRUCC – Termos de Referência, 2010:11). 

No capítulo II - Opções estratégicas, nº4, Estratégia de coesão socio-territorial, ilustra a 

importância para a requalificação sócio-urbanística de áreas degradadas, nomeadamente 

                                                   
18

 Tem a natureza de regulamento administrativo e com ele devem adequar-se todos os programas e projetos, públicos 
e privados, a realizar na sua área de intervenção. 

19
 Nº 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 2/2011, de 6 de janeiro. 

20
 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 68/2002, de 8 de abril, foi deliberada a sua alteração pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 92/2008, de 5 de junho, tendo-se concluído em janeiro de 2011 o período de 
discussão pública. 
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a revitalização das áreas históricas, sendo uma das opções estratégicas, o âmbito de uma 

ação coerente e sustentada de coesão socio-territorial para a AML. Salientando-se, 11)) 

Requalificação sócio-urbanística de áreas degradadas – “a reconversão, requalificação e 

revitalização das áreas social e urbanisticamente degradadas assume-se como uma das 

opções estratégicas fundamentais para uma maior coesão social e espacial do território 

metropolitano, devendo constituir, nos próximos anos, uma das áreas de maior 

investimento financeiro e político”; cc)) Revitalização das áreas históricas “a recuperação e 

reabilitação dos edifícios, quer do parque habitacional, quer do patrimonial – o tratamento 

cuidado dos espaços públicos, a gestão dos serviços e comércio, o forte investimento nas 

áreas da cultura e desporto e a promoção da participação cívica – deverão constituir 

opções fundamentais no processo de revitalização das áreas históricas (…) ”. 

Ainda nas opções estratégicas no nº 5 – Estratégia territorial, as dinâmicas de 

transformação territorial entendem-se, no PROTAML, como (…), a desqualificação urbana, 

ambiental e social das áreas habitacionais, a perda de vitalidade de áreas urbanas centrais 

e a degradação física de áreas com usos tradicionais em abandono. Em relação às 

dinâmicas e tendências de mudança um dos tipos de espaços identificados foi o das 

“áreas críticas urbanas
21

”, que integram o Centro Histórico de Lisboa (CML, PPRUCC – 

Termos de Referência, 2010:12). 

De acordo com o definido no PROTAML a estratégia territorial deverá ter como 

instrumentos fundamentais de implementação um conjunto de programas integrados, 

apoiando-se nos sistemas de execução previstos no Decreto-Lei nº 380/99 de 22 

setembro, que menciona: Qualificação urbana; Requalificação urbanística de áreas 

suburbanas; Desenvolvimento de novas centralidades; Valorização do património e de 

áreas histórias; Revitalização da área central de Lisboa e Novos mecanismos de 

programação do solo urbana.  

 Realça-se ainda que neste mesmo documento no ponto 11..33 – Orientações 

territoriais em 11..33..22 – Lisboa – Centro metropolitano, enumeram-se e especifica-se as 

orientações para Lisboa, sendo as mais relevantes para a área: “11..33..22..22. – Imprimir nova 

vitalidade e dinamismo ao centro tradicional de Lisboa através da implantação de 

atividades inovadoras e de qualidade, numa lógica de complementaridade de produtos e 

articulação de funcionamento, indutoras da reconversão e diversificação dos segmentos 

de investidores e utilizadores desse espaço; 11..33..22..33 – Revitalizar e requalificar os bairros 

históricos no sentido de criar condições favoráveis à reabilitação e manutenção da função 

habitacional e às atividades socialmente diversificadas; 11..33..22..44 – Controlar e inverter os 

processos de degradação física e funcional, criando mecanismos de sensibilização e apoio 

                                                   
21

 “Áreas críticas urbanas – “são áreas especialmente desqualificadas, urbanística e socialmente, carenciadas de infra-

estruturas e equipamentos, e caracterizadas por uma forte concentração residencial e altas densidades populacionais. 
Exigem importantes investimentos orientados para a reestruturação e requalificação urbanas com vista a inverter 
tendências a médio e longo, prazos (…) ”. 
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dirigidos à conservação e recuperação do parque habitacional (…); 11..33..22..55  – Desenvolver 

ações e projetos integrados nos domínios da habitação, da formação, do emprego e do 

apoio social dirigidos às populações afetadas por fenómenos de pobreza, desqualificação 

ou exclusão social; 11..33..22..66 – (…) qualificação dos núcleos degradados e da criação e 

valorização do espaço público associado à implementação da REM” (CML, PPRUCC – 

Termos de Referência, 2010:13). 

Ainda no capítulo IV, nº3 – Ações Urbanísticas em 33..11 - Área urbana central a 

revitalizar, salienta-se que “A revitalização do centro tradicional da cidade de Lisboa deve 

ser encarada numa perspetiva de gestão integrada e deve decorrer de várias ações 

(mencionadas no respetivo documento do PROTAML, constituindo um quadro de 

referência para o PPRUCC). 

 

4.3.3.2. Enquadramento PDML 1994 

No que se refere ao PDML de 94, nomeadamente à Planta de Ordenamento – 

classificação do espaço urbano, a área de intervenção do Plano é abrangida pelas 

categorias de espaço designadas por Áreas Históricas Habitacional, Área Verde de 

recreio, Área Consolidada de Edifícios de Utilização Coletiva Mista, Área Histórica da 

Baixa e Área de Usos Especiais. As Áreas Históricas são espaços urbanos cujas 

características morfológicas, arquitetónicas e ambientais se pretendem preservar. 

Outra Planta importante é a que constitui as Componentes Ambientais Urbanas 

(2.1), onde é “identificado o Sistema de Corredores Verdes na Avenida Almirante Reis, 

tangente ao limite noroeste da área-plano e na Avenida Infante D. Henrique, tangente ao 

limite Sueste da área-plano e uma área do Sistema Seco coincidente com a zona pública 

de lazer do Castelo. Refere-se também a Planta de Ordenamento – Unidades Operativas 

de Planeamento (UOP), pois referem a área abrangida do Plano, sendo na sua quase 

totalidade, pela UOP01- Área Histórica Central / Alfama e Colina do Castelo, e 

parcialmente pelas UOP02 – Área Histórica Central / Mouraria, UOP08 – Baixa e UOP09 

Martim Moniz. 

Para os planos municipais de ordenamento do território a desenvolver para a 

UOP01 e UOP02, o PDM define como objetivos preservar os aspetos urbanísticos, 

históricos, ambientais e culturais e revitalizar social e funcionalmente. Define ainda que as 

estruturas municipais descentralizadas que deverão ser responsáveis pelo planeamento e 

gestão urbanística de cada área (…) (CML, PPRUCC – Termos de Referência, 2010:15). 

 

4.3.3.3. Enquadramento PDML 2012 

Referenciando agora alguns pontos essenciais da revisão do PDML de 2012, 

salienta-se o art.º 81º alusivo às Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 

há que considerar a UOPG 7 – Centro Histórico que abrange, designadamente, as áreas 
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do Castelo e Alfama e da Mouraria, destacando-se os seguintes objetivos gerais: 

Dimensionar a oferta de estacionamento visando suprir carências preexistentes; Valorizar 

o eixo histórico “sétima Colina”; Revitalizar a zona da Baixa e da Colina do Castelo, com o 

incremento de funções culturais e o acréscimo de dotação de espaços públicos 

qualificados e de percursos pedonais; Promover o incremento e reabilitação da função 

habitacional; Aumentar as áreas de espaços verdes nas áreas históricas consolidadas; 

Implementar programas de regeneração urbana especialmente nas áreas identificadas 

como Bairros de Intervenção Prioritária/Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP); Garantir 

a continuidade ciclável ao longo do rio entre o Cais do Sodré e Stª Apolónia; 

Ao nível da estrutura patrimonial municipal há a considerar, os bens culturais 

imóveis de interesse arquitetónico, histórico, paisagístico, arqueológico e geológico que, 

pela sua particular relevância, devem ser especialmente tratados e preservados no âmbito 

dos atos de gestão e planeamento, com vista à respetiva valorização e integração urbana, 

sendo composta por duas categorias de bens: aa)) Os bens culturais imóveis de interesse 

predominantemente arquitetónico, histórico e paisagístico. As intervenções sobre os bens 

da estrutura patrimonial municipal devem privilegiar a sua conservação e valorização, a 

longo prazo, de forma a assegurar a sua identidade e a evitar a sua destruição, 

descaracterização ou deterioração. 

No que diz respeito à Rede de Mobilidade Suave (RMS), Capítulo V – Secção III, 

art.º 71º é de citar que no ponto 11 a RMS, tem como objetivo promover a opção pelos 

modos suaves, especificamente o pedonal e ciclável, devendo garantir o acesso aos 

principais geradores de viagens. Já no ponto 22, este mesmo artigo refere que: 22- Os PU e 

PP e as unidades de execução devem prever: aa)) Os percursos em modos suaves de forma 

a promover a boa ligação aos geradores relevantes, com indicação do tipo de segregação 

proposta em relação à circulação de veículos motorizados; bb)) A continuidade da RMS 

interna, ao nível pedonal e ciclável, sempre que esta última se justifique, otimizando a 

ligação entre os percursos pedonais e cicláveis propostos, as respetivas redes envolventes 

e os transportes públicos (Revisão do PDML – aviso nº 11622/2012, elaborada ao abrigo 

do Regime jurídico dos IGT).  

 Deve-se ainda quantificar as seguintes plantas de ordenamento: Qualificação do 

espaço urbano; Estrutura Ecológica Municipal; Sistema de Vistas; Riscos Naturais e 

Antrópicos 1 e 2; Condicionantes de Infraestruturas e Acessibilidades e Transportes; bem 

como, a Planta de Condicionantes: Servidão Administrativa e Restrições de Utilidade 

Pública.  
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CAPÍTULO 5 – DIAGNÓSTICO DA ÁREA GEOGRÁFICA – COLINA 

DO CASTELO 

 Este diagnóstico tem como objetivo quantificar e identificar as características 

particulares da CC, estando inerentes caracterizações diversas, onde os elementos 

disponíveis para a sua elaboração são na sua maioria, provenientes dos últimos três 

recenseamentos gerais (1991, 2001 e 2011-INE), bem como da CML, aos níveis do 

concelho, freguesia e sub-secção estatística. Relativamente ao último nível de análise, é 

de referir que não obstante a sujeição da informação estatística disponível, a abordagem 

apresentada expõe apenas a parte física do território específico inserida na área do plano 

pormenor.  

É feita uma caracterização alusiva ao nível sócio-urbanistico (análise demográfico-

social e da habitação), seguindo-se uma caracterização ambiental (englobando uma 

análise ambiental e de mobilidade), depois uma caracterização económica e turística e por 

último uma caracterização detalhada dos equipamentos culturais a investigar. É importante 

indicar que os indicadores apresentados apresentam características distintas, uns são 

evolutivos (incidindo no período de tempo entre 1991-2011) e outros de estado 

(demonstrando as dinâmicas atuais).  

Importa referir que ao nível das primeiras três caracterizações apenas se 

considerou a divisão administrativa anterior
22

, entendendo-se que melhor pormenorizava e 

enquadrava a área do PPRUCC (anexo IV – figura 1-2), e também devido à disponibilidade 

de informação estatística dos indicadores precisos.  

 

Figura 4 - Limites das Freguesias 

 

Todavia é reportado nas tabelas 

seguintes as “Freguesias antigas” e 

as “Freguesias atuais”, mas só a 

fração da divisão pertencente às 

anteriores Freguesias
23

,estas 

descrições podem ser observadas 

na figura 4 e tabela 2.   

 

 

 
 

Fonte: INE, censos 2011;  Elaboração 
própria, 2014 

                                                   
22

 Designada ao longo do trabalho, nas tabelas, gráficos e figuras por “Freguesias Antigas” . 

23
 Por exemplo, no caso da atual Freguesia de São Vicente, apenas são alusivas as Freguesias da Graça e de São 

Vicente de Fora, excluindo por completo Santa Engrácia, que compõe a atua divisão. 
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               Lisboa
24

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, censos 2011; Elaboração própria, 2014 

 

5.1. Caracterização socio-urbanística da área em estudo   

 No que se refere à caracterização sócio-urbanística da área em estudo, é essencial 

descrever que a análise exercida é descritiva com auxílio de tabelas, gráficos e figuras, 

para uma melhor compreensão dos temas abordados.  

 

5.1.1. Análise sócio-demográfica 

Quando se fala na CC estamos a proferir bairros antigos como Alfama, Castelo e 

Mouraria, da velha Lisboa, de património, de História, de cultura, com raízes e origens da 

identidade nacional. Este valor simbólico associado a toda a área é determinante para 

compreender a grande utilização deste território por parte dos moradores, visitantes e 

turistas. Sendo preciso fazer-se uma conjugação de análises, primeiro macro, refletindo o 

que se passa ao nível da cidade de Lisboa, intermedia analisando as freguesias inerentes 

ao território em estudo, e depois micro assente ao nível da sub-secção.  

Relativamente ao nível macro, o que se tem observado é a diminuição do número 

de residentes ser uma constante, desde a década de 60 e de forma mais acentuada desde 

a década de 80, assistindo-se a um êxodo populacional em favor das periferias, quer para 

outros concelhos, quer mesmo para a periferia da cidade. Analogamente este processo 

demográfico verifica-se também na CC, ou seja a população tem vindo a diminuir 

progressivamente nas últimas décadas, essencialmente, devido ao seu envelhecimento, 

agravado pelo facto de os idosos não serem substituídos pelas gerações seguintes. Tal 

descrição pode ser observada na tabela que se segue. 

 

                                                   
24

 A reforma administrativa implementada em 2013 (Lei nº56/2012 de 8 de novembro) veio reduzir o número de 
Freguesias de 53 para 24 a partir da aglutinação de Freguesias existentes e a criação de uma nova, vindo alterar a 
divisão administrativa. 

Tabela 2 - Código das Freguesias antigas e atuais 
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H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

302849 360545 663394 257987 306670 564657 250874 296859 547733 -17,39 -17,57 -14,88 -2,84 -3,30 -3,00

19641 24539 44180 14543 17837 32380 13622 15288 28910 -35,05 -37,57 -26,71 -6,76 -16,67 -10,72

Anjos Arroios 5360 7130 12490 4326 5412 9738 4392 4969 9361 -23,90 -31,74 -22,03 1,50 -8,92 -3,87

Castelo 348 425 773 255 332 587 158 197 355 -36,47 -28,01 -24,06 -61,39 -68,53 -39,52

Sta. Justa 516 636 1152 329 371 700 497 394 891 -56,84 -71,43 -39,24 33,80 5,84 27,29

Santiago 543 683 1226 372 485 857 261 358 619 -45,97 -40,82 -30,10 -42,53 -35,47 -27,77

Sto. Estêvão 1444 1748 3192 908 1139 2047 691 820 1511 -59,03 -53,47 -35,87 -31,40 -38,90 -26,18

S. Cristóvão e 

S. Lourenço
1128 1314 2442 745 867 1612 675 666 1341 -51,41 -51,56 -33,99 -10,37 -30,18 -16,81

S. Miguel 1247 1366 2613 819 958 1777 694 837 1531 -52,26 -42,59 -31,99 -18,01 -14,46 -13,84

Sé 852 1074 1926 507 653 1160 437 473 910 -68,05 -64,47 -39,77 -16,02 -38,05 -21,55

Socorro 1940 2369 4309 1225 1450 2675 1625 1440 3065 -58,37 -63,38 -37,92 24,62 -0,69 14,58

Graça 3840 4764 8604 3152 3808 6960 2613 3174 5787 -21,83 -25,11 -19,11 -20,63 -19,97 -16,85

S. Vicente de 

Fora 2423 3030 5453 1905 2362 4267 1579 1960 3539 -27,19 -28,28 -21,75 -20,65 -20,51 -17,06

População residente por sexo

Nº Nº Nº %

1991 2001 2011

%

Variação entre 1991 e 

2001 

Variação entre 2001 e 

2011
Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Tabela 3 - População residente e variação da população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – INE, Censos 1991, 2001 e 2011. 

 
Figura 5 – Densidade populacional à sub-secção, no período de tempo 1991 - 2011. 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

 

Como se pode observar na tabela, as freguesias com um maior quantitativo 

populacional correspondem às freguesias de maior dimensão territorial. Em termos de 

representatividade para a cidade de Lisboa, a área da CC afigura-se a 5% da população 

residente em 2011 (tabela 3). Refira-se que as freguesias de Santa Justa e Socorro 

evidenciam uma inversão da tendência de perda da população que se observava (no 

período 2001-2011), não tem uma expressam colossal em termos absolutos, mas revelam 

algum dinamismo demográfico na área em estudo e que se torna bem visível à sub-secção 

(anexo IV – tabela 1). Seguidamente ao nível da densidade populacional observa-se que à 

sub-secção houve uma perda de população residente, nomeadamente nas frações 
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referentes às freguesias de São Miguel e Santo Estevão. Refere-se ainda que no ano de 

1991 à sub-secção existe ausência de informação, devidamente representado por “S/info”.  

Outro fator a ter em conta é o dinamismo causado neste território específico pela 

população estrangeira, sendo uma área muito atrativa para as comunidades estrangeiras, 

nomeadamente indivíduos oriundos dos países de língua oficial portuguesa (PALOP), 

asiática e do Brasil, não colocando de parte o valor representativo de nacionalidades 

vindas da União Europeia (U.E.), designadamente da Roménia e Bulgária (valor 

expressivo em 2011). Em termos percentuais as freguesias que detém uma maior 

percentagem de população residente estrangeira no ano de 2011 é Santa Justa, Socorro e 

Anjos. Observa-se também no período de tempo representado um aumento significativo de 

população estrangeira na área de estudo (figura 6 e anexo IV – tabela 2).  

 

Figura 6 - População residente estrangeira, no ano de 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos; Elaboração própria, 2014 

 

Quanto à população por grupos etários, em Lisboa o grupo de 65 e mais anos é 

predominante face à população jovem, e tem vindo a aumentar continuando assim o seu 

processo de envelhecimento. O sinal positivo é de alguma forma a inversão da tendência 

de decréscimo do grupo dos jovens que já vinha desde há muitos anos. O número de 

jovens na última década aumentou em valores absolutos e passou a representar em 

termos de variação de 2001-2011, 7,55%, em detrimento de uma ligeira redução da 

população idosa (anexo IV – tabela 3).  

É relevante mencionar-se que a análise feita à escala da sub-secção consta nas 

agregações das várias sub-secções existentes em cada Freguesia. Isto foi necessário para 

facilitar a leitura e análise da informação conjunto dos diferentes grupos etários e nos três 

anos de observação. 
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Fonte: INE, Censos 2011; Elaboração própria 2014 

 

Figura 7 - População residente - grupos etários, por sub-secção 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

 

Relativamente ao território em análise, o que se observa em termos do grupo etário 

  65 anos é uma inversão de sentido, ou seja, observa-se uma redução no aumento dos 

idosos, esta distribuição revela parcialidade espacial nas freguesias estudadas, mas ainda 

existem freguesias onde o número de idosos é cerca de quatro vezes superior ao dos 

jovens, como é o caso das freguesias do Castelo, Santo Estevão e Santiago. É de revelar 

que houve um rejuvenescimento do centro histórico em geral (figura 7), destacando-se as 

freguesias dos Anjos, Santa Justa e Graça, este rejuvenescimento, deve-se muito a 

algumas políticas de requalificação e reabilitação levadas a cabo na última década. 

 

 

Outro indicador interessante reflete-se nas famílias 

no ano de 2011, onde houve um crescimento 

significativo do número de famílias (anexo IV - 

tabela 4), com uma variação de 2001-2011 de 

4,03%. No centro histórico destacam-se as 

freguesias de Santa Justa, São Miguel e Socorro. 

A existência de um maior número de famílias 

reflete um sinal positivo de atração de mais 

famílias não só para o município, como para o 

centro histórico, reflexo de algumas intervenções 

urbanas. Contudo é de mencionar que no centro 

da cidade, na área histórica e áreas adjacentes 

Figura 8 - Famílias clássicas (variação 2001-2011) 
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Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; 

Elaboração própria 

 

existe uma maior proporção de famílias unipessoais, sendo superiores à média da cidade 

(INE, censos 2011), que corresponde a idosos que vivem sozinhos, valor que tem vindo a 

aumentar nas duas últimas décadas, com maior incidência deste fenómeno nas freguesias 

da CC.  

No que se refere ao nível de escolaridade da população, presencia-se a um 

aumento de instrução no ensino superior em 2011, face aos anos anteriores, (anexo IV - 

tabela 5). A qualificação da capital tem vindo a crescer, apresentando vantagens 

competitivas (crescimento visível no ano de 2011), as freguesias com maior número de 

pessoas com ensino superior completo são a dos Anjos e Sé. Neste mesmo ano e 

analisando à sub-secção, destaca-se algumas sub-secções que se situam 

predominantemente na Sé, Santiago e São Cristóvão e São Lourenço (figura 10).  

 

Figura 9 e Figura 10 - População residente com Ensino Superior completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011; Elaboração própria 2014 

 

Figura 11 - Taxa de analfabetismo 

A taxa de analfabetismo desta década continuou a 

decrescer globalmente (no que se refere à área da 

Colina do Castelo) e Lisboa também apresentou esta 

tendência de descida para valores próximos dos 3%, 

registando um esforço de diminuição face ao ano de 

2001 que era de 6%. Contudo ainda existem 

freguesias, cujos valores são muito elevados 

comparativamente com o global do município como é 

exemplo, São Miguel e Socorro visível na figura que 

se seguem.  
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2001 2011

7,2 5,6

_ _

Anjos Arroios 3,8 2,4

Castelo 40,7 22,6

Sta. Justa 5,4 1,0

Santiago 0,6 0,0

Sto. Estêvão 0,6 1,4

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 2,4 1,4

S. Miguel 3,6 0,0

Sé 33,7 5,6

Socorro 19,9 3,6

Graça 1,9 2,6

S. Vicente de 

Fora 16,4 1,4

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Proporção de edifícios construídos nos 

últimos 10 anos

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

%

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Tabela 4 - Proporção de edifícios construídos entre 2001 e 2011 

Analisa-se agora o papel da habitação e do parque 

habitacional. Esta análise incide sobre o edificado e os 

alojamentos e dinâmica urbanística, tendo como 

objetivo a identificação e caracterização das 

particularidades dos mesmos.  

Observa-se que a proporção de edifícios construídos 

tem diminuído em Lisboa e nas restantes freguesias 

apresentadas, fruto das recentes políticas de 

reabilitação urbana, levadas a cabo em quase toda a 

cidade. Neste contexto o PDML em vigor considera 

60% da cidade objeto de políticas de reabilitação. 

Algumas freguesias do centro histórico (Castelo e Sé) 

registam algumas dinâmicas recentes de recuperação 

e reabilitação do parque habitacional.   

Por outro lado, a proporção de edifícios com 

necessidades de grandes reparações e muito 

degradados na cidade de Lisboa é muito elevado, com 

destaque para os edifícios muito degradados que representam 3% do total dos edifícios da 

cidade em 2011. Em Lisboa (3892) dos edifícios muito de gradados e com necessidade de 

grandes reparações, localizam-se principalmente no centro histórico (anexo IV – tabela 6) 

onde se destacam a área representada pela CC com uma proporção de edifícios muito 

degradados de 7,5%, referente ao ano de 2011 (anexo IV – tabela 7 e figura 3). Este facto 

está relacionado, entre muitos fatores, com a antiguidade do parque habitacional e com a 

antiga política de arrendamento urbano. A figura evidência que as freguesias de Santiago, 

Sé e Anjos têm os edifícios em pior estado de conservação.   

 

Figura 12 – Estado de Conservação dos Edifícios 

(com necessidade de grandes reparações e muito 

degradados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, censos 2011; Elaboração própria, 2014 
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Figura 13 - Área de reabilitação urbana (ARU) 

 

Devido ao facto apresentado outro aspeto 

importante, como já foi referido anteriormente, são 

os edifícios abrangidos pela área de reabilitação 

urbana, destacando-se as freguesias dos Anjos, 

São Vicente de Fora e Socorro com 21,1%, 18,1% 

e 10,3%, respetivamente, dos edifícios são 

abrangidos, pela ARU. E ao nível da cidade, toda 

ela está praticamente abrangida por políticas de 

reabilitação, destacando-se as freguesias mais 

antigas (com elevado número de edifício em mau 

estado) nomeadamente na Colina do Castelo.  

 

Fonte: INE, Censos 2011 e CML, 2013 

 

 

Gráfico 1 - Variação alojamentos familiares clássicos (2001-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Elaboração própria 

 

Em 2011, o número dos alojamentos aumentou face a 2001, no município e em 

algumas freguesias da área como por exemplo nos Anjos, Santa Justa e Graça (anexo IV 

– tabela 8 e 9). Relativamente aos alojamentos familiares de residência habitual estes têm 

aumentado desde 2001 no município (anexo IV – tabela 10), justificado pelo aumento do 

número de famílias, mas diminuído no centro histórico, com exceção das freguesias de 

Socorro, Santa Justa e São Miguel, circunscritas à área de estudo (gráfico 1). 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

X X 2018 3243 2007 1792 2157 2238 1900 1392 1351 18098 X X 495,8 1256,2 921,01 1368,1 626,25 779,79 521,86 627,83 377,01 6973,84

12 32 62 150 154 158 239 250 235 118 122 1532 0,0 2353,0 5639,6 15302,6 14778,4 13198,3 22376,9 19148,0 21969,0 10105,8 11297,9 136169,47

Anjos Arroios 0 6 1 43 16 42 135 41 60 4 37 385 0,0 0,0 0,0 5354,3 1634,0 4132,6 10912,3 5415,0 6581,6 360,2 3129,9 37520,00

Castelo 0 0 0 6 0 0 0 6 4 0 0 16 0,0 0,0 0,0 590,5 0,0 0,0 0,0 198,5 590,5 0,0 0,0 1379,47

Sta. Justa 0 2 3 0 0 6 5 18 6 2 3 45 0,0 164,0 113,2 0,0 0,0 813,6 545,0 1856,4 340,5 399,5 989,0 5221,14

Santiago 0 0 0 11 12 4 19 19 6 5 2 78 0,0 0,0 0,0 1522,6 565,3 864,0 3721,4 2289,8 2317,6 861,2 0,0 12141,92

Sto. Estêvão 11 0 4 3 6 12 27 26 31 17 14 151 0,0 0,0 301,2 86,0 1516,8 532,8 1862,1 2327,7 1677,4 1061,6 629,5 9995,08

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 0 0 0 2 16 0 24 9 23 6 5 85 0,0 0,0 0,0 350,6 1341,8 0,0 3270,7 973,5 1762,4 904,2 468,2 9071,38

S. Miguel 0 0 0 0 0 3 0 0 24 0 10 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 0,0 0,0 1096,8 0,0 462,8 1635,97

Sé 0 18 7 16 27 14 3 11 19 26 30 171 0,0 1743,0 896,6 2530,4 2256,9 1498,8 191,0 803,4 2372,0 2940,7 4120,4 19353,17

Socorro 0 4 5 11 3 11 11 16 14 14 13 102 0,0 0,0 123,0 1084,2 208,8 64,0 786,0 441,0 1156,7 1080,8 1066,5 6011,00

Graça 1 2 20 47 63 55 7 76 14 18 1 304 0,0 446,0 1896,1 3038,5 6778,4 4284,0 532,5 3280,0 2468,1 1052,5 110,0 23886,08

S. Vicente de 

Fora 0 0 22 11 11 11 8 28 34 26 7 158 0,0 0,0 2309,5 745,5 476,3 932,0 556,0 1562,7 1605,5 1445,1 321,7 9954,26

Lisboa 

Colina do Castelo

Nº

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Superficie dos fogos reabilitados

m2

Fogos intervencionados - habitação familiar

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

 Fogos Reabilitados

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Tabela 5 - Forma de ocupação dos alojamentos familiares 

 

Já no que diz respeito aos alojamentos clássicos 

vagos estes detêm um peso considerável em 2011 

para o município, resultado do abandono 

populacional do centro principalmente para outras 

freguesias da periferia da cidade e para outros 

municípios e ainda devido aos imóveis que se 

encontram devolutos fora do mercado imobiliário. 

Esta tendência é acompanhada pela Colina do 

Castelo com uma representação de 25% de 

alojamentos vagos do total de alojamentos 

familiares clássicos, fenómeno acompanhado pela 

idade do parque habitacional. Em Lisboa, este valor 

altera-se para 16% do total de alojamentos vagos. 

As freguesias que se destacam são os Anjos, a 

Graça e St. Estêvão. 

 

No que se refere aos fogos intervencionados para reabilitação, em Lisboa observa-

se uma diminuição no número das intervenções nos fogos, bem como na superfície dos 

mesmos, por sua vez na Colina do Castelo este fenómeno intensificou-se devido 

principalmente às dinâmicas recentes de recuperação e reabilitação do parque 

habitacional, destacando-se as freguesias dos Anjos, Graça e S. Vicente de Fora, a 

superfície dos fogos intervencionados é muito variável. Estas intervenções traduzem-se na 

identidade dos bairros históricos exigindo um maior esforço em reabilitação, preservação 

do património arquitetónico e imagem única da cidade.  

 

Tabela 6- Fogos reabilitados em habitação familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML, sistema de indicadores de gestão urbanística, 2013 

2001 2011 2001 2011

248135 272656 40346 50209

15913 15811 4975 5235

Anjos Arroios 4500 4776 1387 1251

Castelo 285 211 76 136

Sta. Justa 345 366 69 262

Santiago 421 392 138 164

Sto. Estêvão 1199 957 447 607

S. Cristóvão 

e S. 

Lourenço 926 876 278 216

S. Miguel 940 961 301 177

Sé 608 496 212 366

Socorro 1284 1486 867 590

Graça 3259 3146 505 971

S. Vicente de 

Fora 2146 2144 695 495

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Alojamentos familiares clássicos e forma de ocupação

Alojamentos 

ocupados 

Alojamentos 

vagos 

Nº

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 
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2001 2011

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

52496 53387

4588 4353

Anjos Arroios 968 1000

Castelo 102 113

Sta. Justa 193 148

Santiago 113 168

Sto. Estêvão 409 358

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 217 209

S. Miguel 264 303

Sé 144 190

Socorro 473 588

Graça 874 704

S. Vicente de 

Fora 831 572

Edifícios servidos por recolha de 

resíduos sólidos urbanos 

Localização Geográfica

Nº

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Tabela 7- Recolha de R.S.U. nos edifícios 

 

Por último, nesta análise caracterizam-se aspetos 

principais de condições de habitabilidade, 

complementada por indicadores de acessibilidade, 

necessários à decomposição desta temática.  

Em termos de qualidade de vida o que reverte em 

indicadores referentes a esta escolha em termos de 

habitação são os edifícios servidos por recolha de 

resíduos sólidos urbanos (R.S.U), tentando demostrar e 

assegurar a equidade territorial e melhores condições de 

vida urbana. Assim e através da leitura da tabela 7, 

podemos com exatidão dizer que em termos de recolha 

de resíduos sólidos urbanos
25

 houve em média uma 

pequena redução do número de edifícios servidos por 

recolha de resíduos urbanos.  

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

 Isto diretamente relacionado, com o facto de a CML ter como estratégia a recolha 

seletiva porta a porta (em substituição dos ecopontos) juntando num só local a deposição 

dos diferentes tipos de resíduos, esta recolha varia de tipologia do edificado, morfologia 

urbana e características funcionais de cada área da cidade
26

. A recolha seletiva porta a 

porta foi a forma encontrada para permitir que os moradores possam participar na 

separação dos materiais recicláveis. Não mencionando os custos através deste método 

serem muito inferiores, comparativamente com o método por ecopontos, e quanto ao nível 

das quantidades recolhidas revela valores muito superiores, chegando a duplicar, e por 

vezes mais, o valor recolhido por kg/hab. A Quercus tem defendido “a opção pelo sistema 

de recolha seletiva porta-a-porta por este ser claramente vantajoso em termos ambientais, 

ao aumentar a quantidade resíduos recolhidos” (Quercus, 2010).  

Outro indicador que se prende com este sub-critério são os alojamentos familiares 

de residência habitual sem existência de água canalizada, o que observamos é que o 

                                                   
25

 Os resíduos urbanos são aqueles que são provenientes de habitações. De acordo com o R.S.U. da cidade de 

Lisboa, incluem os seguintes tipos de resíduos: resíduos de origem doméstica (normalmente produzidos nas 
habitações); os objetos volumosos fora de uso provenientes das habitações; os resíduos verdes urbanos da 
manutenção de hortas e jardins, cuja produção semanal não exceda os 1100 litros por semana; os resíduos de origem 

comercial, industrial ou hospitalar, cuja produção diária não exceda os 1100 litros e os resíduos provenientes da 
limpeza pública e os dejetos dos animais na via pública. 

26
 Estando na sua origem diferentes fatores como, as taxas de reciclagem dos ecopontos não serem por si só 

suficientes para alcançar as metas de valorização de resíduos de embalagem, determinadas pela UE, ou a redução da 
ocupação do espaço publico, ou ainda devido à implementação de ecopontos nos bairros históricos ser muito difícil, por 
haver falta de espaço para a sua instalação e dificuldade de circulação dos veículos de remoção. 

http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/regulamentos
http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara-municipal/regulamentos
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Aquecimento 

central

Aquecimento não 

central (lareira e 

aparelhos 

móveis)

Aqueciment

o central

Aquecimento não 

central (lareira e 

aparelhos 

móveis)

9119 157045 19801 162865

208 8578 333 9433

Anjos Arroios 77 2945 150 2966

Castelo 5 123 4 135

Sta. Justa 3 133 3 179

Santiago 7 222 8 232

Sto. Estêvão 5 491 11 523

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 16 413 17 439

S. Miguel 6 253 3 708

Sé 7 313 25 278

Socorro 12 527 6 743

Graça 52 1908 74 2011

S. Vicente de Fora 18 1250 32 1219

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

2001 2011

Alojamentos familiares de residência habitual e existência de sistema de aquecimento

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) Nº

número de alojamentos sem água canalizada tem diminuído, quer na cidade de Lisboa, 

com valores entre os 1110 em 2001 e 188 em 2011 (anexo IV – tabela 11), quer na área 

em análise demonstrando a colmatação das condições na habitabilidade, decorrentes do 

processo de urbanização
27

. Contudo a prevalência de situações pontuais já não é 

compatível com o nível de qualidade de vida urbano exigido nos dias de hoje, devendo ser 

colmatado na totalidade. 

 

Gráfico 2 - Evolução dos alojamentos de residência habitual sem água canalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Tabela 8 - Sistema de aquecimento nos alojamentos familiares 

Juntamente com o indicador 

anterior, o que se segue 

também tenta demonstrar, de 

certa forma, a existência ou 

não de carências nas 

infraestruturas de conforto de 

habitabilidade com a existência 

de sistema de aquecimento 

(seja este central ou não 

central), assistindo-se a um 

aumento significativo destas 

instalações e onde 72% 

(respetivo a 2011) dos 

alojamentos familiares de residência habitual, localizados na área da 

CC, detém sistema de aquecimento.  

                                                   
27

 Acentuada nos anos 60 com o êxodo rural do interior do país para a cidade, nomeadamente nos alojamentos 
localizados no centro histórico (com características e ano de construção muito antigos).  

Fonte: INE, 
Censos 2001 e 

2011 
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Fonte: INE, censos 2011 

Tabela 9 - Valor das rendas dos alojamentos familiares clássicos 

118 269

102 234

Anjos Arroios 138 329

Castelo 54 143

Sta. Justa 104 276

Santiago 84 192

Sto. Estêvão 86 249

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 110 215

S. Miguel 95 184

Sé 123 273

Socorro 102 224

Graça 111 248

S. Vicente de 

Fora 118 241

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

2001 2011

Valor médio mensal das rendas dos 

alojamentos familiares clássicos 

arrendadosLocalização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 
€

Figura 14 - Ausência de estacionamento ou garagem nos alojamentos familiares 

 

Por outro lado é necessário transpor 

qualitativamente na caracterização das 

condições de habitabilidade estabelecendo 

medidas mais eficazes de medição e parâmetros 

de modernidade e qualidade de vida urbana com 

indicadores relacionados com o conforto e bem-

estar (como o estacionamento). Neste sentido, o 

recenseamento de 2011 introduz um indicador 

“inovador” relativo aos alojamentos familiares de 

residência habitual com existência ou não 

estacionamento ou garagem.  

O que se observa que em Lisboa e na área da 

Colina do Castelo a grande maioria dos 

alojamentos (75,8% e 95,2% respetivamente), não 

apresentam estacionamento ou garagem (anexo IV 

– tabela 12). O elevado défice de estacionamento nos alojamentos está diretamente 

relacionado com a antiguidade do parque habitacional da cidade e da existência tardia de 

normas para a construção de estacionamento nas edificações. Na freguesia de São Miguel 

o défice de lugares chega aos 99,8% e nas restantes freguesias a média é de 96% dos 

alojamentos que não têm estacionamento.   

 

 

No que se refere ao valor do mercado de 

arrendamento, nota-se que existe um elevado peso 

de valores de rendas baixas, reflexo do período de 

congelamento das rendas. Muitos dos alojamentos 

familiares arrendados correspondem a contratos 

celebrados antes de 1975 e com valores baixos de 

rendas, no município de Lisboa os valores médios 

mensais de renda são 118€ e 269€, no ano de 2001 

e 2011 respetivamente. A Colina do Castelo 

acompanha em média estes valores apresentados 

onde podemos ver na tabela 12, a pouca subida do 

preço das rendas, e nos anos intermédios a estes 

uma estagnação dos valores. Acabando por 

arrebatar constrangimentos à manutenção e 

Fonte: INE, censos 2001 e 2011 
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reabilitação do parque habitacional dos fogos arrendados. Contudo atualmente, devido à 

recente revisão do regime jurídico do arrendamento urbano
28

, é possível um dinamismo 

neste setor
29

. 

Ainda neste sub-critério e analogamente à análise dos indicadores referentes à 

habitação, analisar-se-ão os próximos indicadores referentes à acessibilidade. Em Lisboa 

o transporte que detém maior número de utilização nos movimentos pendulares é o 

automóvel com um valor de 145378, seguindo-se o transporte público (representado pelo 

autocarro e metropolitano, este último constituí o 1º nível de hierarquização do PDML) com 

valores absolutos de utilização de 94675 em 2011. A utilização dos transportes públicos 

(afigurado pelo autocarro, elétrico e metropolitano) nos movimentos pendulares, desde 

1991 tem vindo a reduzir-se com uma representatividade de 153649 e de 116142 em 

2001. Na área da Colina do Castelo, o meio de transporte mais utilizados nos movimentos 

pendulares em 2011 era tanto o automóvel como o transporte público (autocarro e 

metropolitano) apresentando valores de 4400. Em termos de oferta de transportes públicos 

a Colina do Castelo encontra-se entre as linhas azul e verde (Metro) e a cor de laranja 

(Carris) (anexo IV – figura 4), através do diagrama podemos observar que na proximidade 

dos limites da área, encontram-se quatro estações de metro (Anjos, Martim Moniz, Praça 

do Comércio e Santa Apolónia) e seis paragens de carris (com o numerário 712, 759, 737 

e E28, E12 e E15), no seu limiar encontra-se também a estação fluvial do Terreiro do Paço 

(com destino ao Barreiro e Montijo) e o terminal de cruzeiros. 

Salienta-se a forma de andar a pé como escolha dos movimentos pendulares dos 

residentes do território em estudo, tento uma representatividade de 4157 em 2011. Outro 

meio de transporte que teve um progressivo aumento foi a utilização do motociclo ou 

bicicleta de 1991 a 2011 teve um aumento de 27%. 

Outro fator importante que carece de apresentação e descrição é a duração dos 

movimentos pendulares da população residente. Assim, observa-se que houve uma 

diminuição da duração média dos movimentos pendulares de 1991 até 2011. Podendo-se 

assistir a uma redução das privações básicas de deslocação em termos de acessibilidades 

no município de Lisboa, alinhando-se mais comodidade e conforto nestas precisas 

deslocações com uma média de 24 minutos de deslocação pendular da população 

residente (anexo IV – tabela 13).  

 

 

 

                                                   
28

 Lei nº 31/2012 de 14 de agosto. 

29
 Nomeadamente em termos uma maior liberdade na duração dos contratos, maior relevo da negociação das partes 

na atualização das rendas antigas, redução dos contratos antigos para o novo regime, novo regime para realização de 
obras em prédios arrendados e novos procedimentos de despejo 
(http://www.portaldahabitacao.pt/pt/nrau/home/apresentacao_nnrau.html). 
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A pé

Autocarro 

Electrico ou 

metropolitano

Comboio

Transporte 

da 

empresa 

ou da 

escola

Automóvel 

Motociclo 

ou 

bicicleta

Outro 

meio
A pé

Autocarro 

Electrico ou 

metropolitano

Comboio

Transporte 

da 

empresa 

ou da 

escola

Automóvel 

Motociclo 

ou 

bicicleta

Outro 

meio
A pé

Autocarro 

ou 

metropolit

ano

Comboio

Transporte 

da 

empresa 

ou da 

escola

Automóvel 

Motociclo 

ou 

bicicleta

Outro 

meio

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

97439 153649 2137 7885 72351 1566 891 67286 116142 5406 4757 124690 1914 2083 51586 94675 4872 2791 145378 3469 2064

7913 9634 131 303 2560 69 60 5148 6759 453 169 4107 97 169 4157 5532 336 112 4312 168 331

Anjos Arroios 2106 2838 30 86 938 18 21 1417 2176 109 52 1437 31 50 1247 2026 95 32 1578 65 44

Castelo 126 171 1 10 35 3 1 72 106 8 1 82 3 1 39 53 8 3 50 2 5

Sta. Justa 226 244 4 11 31 2 138 161 9 7 39 0 1 230 146 12 2 74 1 4

Santiago 230 252 4 15 74 2 1 138 168 9 8 137 4 5 77 84 5 3 102 1 15

Sto. Estêvão 482 744 15 16 100 7 5 297 452 25 13 187 7 10 198 327 21 5 155 8 23

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 498 545 15 19 106 4 2 308 340 36 7 146 2 19 168 243 23 1 177 6 25

S. Miguel 507 537 9 13 83 1 4 291 374 32 8 124 3 3 210 297 11 0 163 13 27

Sé 244 309 5 7 84 3 4 156 238 26 4 159 8 10 109 143 10 5 238 4 30

Socorro 960 957 9 18 130 9 2 544 582 56 14 210 9 12 663 589 54 24 202 10 29

Graça 1510 1828 27 64 669 17 8 1096 1365 81 35 1027 18 30 769 928 47 18 1034 37 89

S. Vicente de 

Fora 1024 1209 12 44 310 5 10 691 797 62 20 559 12 28 447 696 50 19 539 21 40

Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares

1991 2001 2011

Nº

Localização Geográfica

Nº Nº

São Vicente

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

Tabela 10 - Transporte mais utilizado nos movimentos pendulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, censos 1991, 2001 e 2011 

 

5.2. Caracterização ambiental da área em estudo  

 Segue-se o diagnóstico com breves descrições de fatores essenciais em termos de 

ambiente, com uma caracterização de parâmetros de segurança (riscos naturais e 

antrópicos) e da estrutura ecológica (ambos com orientação do PDML). Sucedendo a 

análise ambiental, incorporando os sub-critérios e indicadores inerentes e precisos, da 

temática em questão, como de uma análise de mobilidade que comporta sub-critérios 

alusivos aos transportes, mobilidade suave e estacionamento.  

 Iniciando nas breves descrições da área em estudo, estas encontram-se 

intimamente relacionadas com a sua fisiografia peculiar, tratando-se de um território 

composto por rochas com maior componente carbonatada, mais resistentes que se 

instalaram em formações mais brandas, com componentes detríticas (Cruces, et al., 2002). 

O relevo talhado em formações sedimentares da série Miocénica de Lisboa é constituído 

por alternâncias de níveis arenosos, argilosos e calcários
30

 (Almeida et al., s.d.). Em 

termos altimétricos varia sensivelmente entre as cotas 3-4m (na zona ribeirinha) até ao 

cume do Castelo de São Jorge com 110,7m revelando cotas elevadas e acentuadas. O 

seu declive encontra-se localizado entre o grau 15º-25º e por vezes 25º-71º, inserindo-se 

de facto numa zona muito declivosa, observável no anexo IV – figura 5.  

 Respeitante aos riscos naturais e antrópicos, o PDML identifica áreas sujeitas a 

diversos tipos de riscos associados a fenómenos naturais e à intervenção humana. 

Destaca-se na área em estudo a vulnerabilidade a inundações e a suscetibilidade ao efeito 

de maré direto e a suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa de vertentes 

                                                   
30

 No vale do Tejo e do Esteiro da Baixa as formações miocénicas foram escavadas e cobertas por aluviões 
quaternárias. As formações miocénicas e as aluviões estão, em geral, cobertas por depósitos superficiais , que incluem 
aterros e depósitos de vertente. 
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Fonte: CML/PDM; Elaboração 

própria, 2014 

 

(anexo IV – figura 6). Outro fator importante são as áreas com maior permeabilidade, 

áreas privilegiadas de circulação de águas subterrâneas (anexo IV – figura 7). Quanto à 

Estrutura Ecológica Municipal esta visa assegurar a continuidade e complementaridade 

dos sistemas naturais no território urbano, a sustentabilidade ecológica e física do meio, as 

funções dos sistemas biológicos, a biodiversidade, o controlo dos escoamentos hídricos e 

a circulação do vento, o conforto bioclimático e a valorização do património paisagístico. 

Esta é constituída pela Estrutura Ecológica Fundamental e pela Estrutura Ecológica 

Integrada (anexo IV – figura 8 e 9).   

  

5.2.1. Análise ambiental 

 Recorrendo à Estrutura Ecológica Integrada é essencial mencionar que esta inclui 

as categorias de espaços verdes e de logradouros (verde permeável a preservar), os 

espaços verdes de recreio e produção, correspondentes ao jardim do Castelo de São 

(espaço consolidado) e o espaço da cerca do Convento da Graça (espaço a consolidar). 

Quanto aos logradouros, considera-se três tipologias, logradouros verdes permeáveis a 

preservar, quintais dos espaços centrais e residenciais – traçados urbanos A
31

 e os 

restantes logradouros (anexo IV – figura 9), (CML, PPRUCC – Termos de Referência, 

2010).  

 

Figura 15 - Parques e Jardins e árvores de arruamento 

Considera-se ainda relevante apresentar 

(singularmente) os restantes parques e jardins e 

parques infantis, importantes para a prática de 

recreio e lazer e de caráter lúdico, tendo como 

função importante o apoio a atividades para 

assegurar um equilíbrio ecológico no meio 

urbano. E ainda as árvores de arruamento, que 

servem para assegurar, de alguma forma, a 

continuidade da estrutura ecológica, contribuindo 

para a qualificação do espaço público e para a 

melhoria da qualidade ambiental, bem como, para 

promover o aumento da superfície permeável, (…) 

“Sempre que possível, devem ser implementados 

novos eixos arborizados nos passeios ou a eixo 

dos arruamentos, sem prejuízo das condições de 

acessibilidade” (DR, 2º série, nº168/2012, aviso nº11622).  

                                                   
31

 Está referido que os Planos Pormenor “devem identificar os quintais e, sempre que possível, articulá-los em 
percursos contínuos de fruição pública” (regido no art.º 44º do regulamento da revisão do PDML).  
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 Outro fator importante a ser representado diz respeito ao ruído
32

, integrado no 

PDML e na caracterização da situação de referência do PPRUCC, sendo fundamental, 

pois na área de intervenção existe um fluxo muito grande de turistas, originando emissões 

sonoras diversas e expondo as populações residentes ao ruído (podendo este ser 

originário de diferentes fontes). De acordo com o PDM, “classifica-se a área do plano como 

zona mista, e a área não poderá estar exposta a valores de ruído ambiente exterior 

superiores a 65 dB(A) de Lden 55 dB(A) de Ln” (CML, PPRUCC - situação de referência 

2011:1), com a representação (anexo IV - figura 10 e 11) verifica-se que existem partes do 

território com níveis de ruído ambiente superiores aos regulamentares
33

, principalmente na 

via delimitada a Sul (Av. Infante D. Henrique) e a Oeste (Rua da Madalena e Av. Almirante 

Reis), assim como no seu interior em algumas vias (Rua Augusto Rosa, Largo São 

Martinho, Largo do Limoeiro, Rua do Limoeiro, Largo Santa Luzia, Portas do Sol, Rua de 

São Tomé e Calçada da Graça), estes valores explicam-se pelo fluxo rodoviário intenso, 

bem como pelo tráfego dos elétricos, contribuindo para os valores apresentados de ruído.  

 

5.2.2. Análise de mobilidade  

 Quanto à mobilidade esta será caracterizada em termos pedonais, de 

estacionamento e modos suaves, tendo-se como objetivo a análise da relação entre os 

utilizadores (pessoas que se deslocam), o espaço (suporte físico das deslocações) e o 

meio (oferta de transporte).  

 No que se refere à circulação pedonal, esta corresponde à forma mais elementar 

das pessoas se deslocarem, sendo uma atividade acessível a todos os grupo sociais, 

embora dependa, em muito, das condições físicas dos utilizadores e do espaço. Trata-se 

de uma atividade saudável, devendo ser encarada como a melhor forma de percorrer 

distâncias curtas e sem dúvida a mais sustentável. Contudo, colocam-se diversos entraves 

aos peões, nomeadamente na área em estudo, sobretudo devido às características físicas 

do território, com escadarias, troços de arruamentos, declives muito acentuados, 

desadequação dos pavimentos e ocupação excessiva de mobiliário urbano e de 

automóveis na via pública. Todavia a dinâmica de transformação deste território gerada 

pelas operações de reabilitação urbana, são uma oportunidade para ultrapassar as 

barreiras que dificultam a mobilidade. 

 O estacionamento desempenha um papel fundamental na mobilidade dos 

residentes, trabalhadores e visitantes de qualquer parte da cidade. Contudo o 

estacionamento e acesso à área são em parte condicionados e concessionados
34

 pela 

                                                   
32

 Quanto à base dos métodos e indicadores utilizados para a sua representação (estão descritos no documento Mapa 
do Ruído – PDML, http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/novo0ut2013/ea/08_Mapa_de_Ruido.pdf . E 
considerado na legislação (Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro e Decreto-Lei nº 146/2006 de 31 de julho). 

33
 Estando representados valores entre os 0-5 dB (A) e os 5-10dB (A), sendo ambos valores acima do limite. 

34
 Fora dos limites horários, sábados, domingos e feriados o estacionamento não é pago nem condicionado. 
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Empresa Pública Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL). A área em estudo é 

abrangida pelas zonas na sua totalidade Zona42 (Alfama) e Zona44 (Castelo) e 

parcialmente pelas zonas 13 (Baixa), Zona38 (Socorro) e Zona47 (Pedras Negras), (anexo 

IV – figura 12). Este condicionamento deveu-se ao facto de nos últimos anos ter havido um 

aumento na circulação automóvel e estacionamento desordenado de veículos. Assim esta 

medida teve como objetivo proporcionar o aumento das condições de segurança e a 

requalificação urbana destes bairros, privando a circulação automóvel. Existem “portas” de 

entrada e saída, localizadas estrategicamente nas artérias dos bairros, monitorizadas a 

partir do centro de controlo de acessos, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Nestas 

portas estão instaladas antenas, totens de comunicação áudio onde estão instalados os 

leitores de cartões e pilaretes retrácteis (EMEL, 2014).    

 No que concerne à oferta em parques de estacionamento, apresenta-se no anexo 

IV – figura 13, a distribuição geográfica dos 6 parques de estacionamento existentes na 

área ou nas imediações desta. E que correspondem a diferentes operadoras, 

concessionados pela EMEL, pela Sistemas de Engenharia de Trânsito, S.A. (SIENT), pela 

Gisparques – Planeamento e Gestão de Estacionamentos, S.A. e pela Bragaparques, 

respetivamente.  

 

Tabela 11 - Caracterização dos parques de estacionamento na área em estudo 

Designação  Capacidade Total Tipo 

Chão do Loureiro 195 Pago 

Portas do Sol 150 Pago 

Santa Apolónia 280 Pago 

Jardim do Tabaco 120 Pago 

Martim Moniz 720 Pago 

Praça da Figueira 499 Pago 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 Os dois primeiros parques estão localizados na “zona Verde” (intitulada pela 

EMEL) e que se refere ao preço mais reduzido das zonas apresentadas pela empresa. 

Outra particularidade a mencionar refere-se ao parque Portas do Sol, que dispõem de um 

parque de bicicletas “B´ina Park&Bike
35

” concessionado em parceria pela EMEL e a pela 

ENGELMA.   

 No que se refere a outros modos suave de circulação
36

 importa referir que 

contribuem de forma positiva para a qualidade do ambiente e para a saúde pública, sendo 

                                                   
35

 Uma nova solução de mobilidade sustentável para a cidade de Lisboa, que passa pela utilização de bicicletas a partir 

de parques de estacionamento EMEL (http://www.emel.pt/pt/mobilidade/bicicletas.html).  

36
 Podem ser uma alternativa eficaz nas deslocações de curta distância ou um complemento aos outros modos de 

transporte. 



 52 

importante a sua valorização e ampliação de modo a proporcionar uma maior utilização. 

Sendo um conceito importante a CML propôs um Plano Geral de Acessibilidade Suaves e 

Assistidas à Colina do Castelo, com recurso a meios mecânicos e troços pedonais 

antiderrapantes, com a substituição da calçada em certos troços de passeios (para facilitar 

a mobilidade das pessoas), promovendo também a utilização da rede ciclável. Quanto à 

alteração da calçada, a atual que é calcária e com o tempo desgasta-se e perde 

aderência, a Câmara está a substituir o piso da calçada nas ruas mais inclinadas por pedra 

antiderrapante, uma mistura de vidraço e de pedra de granito com características, 

antiderrapantes. Esta já foi colocada em muitos troços de passeios da cidade, sobretudo 

na Baixa
37

, e está prevista uma extensão desta aplicação de calçada, precisamente com 

incidência na área em estudo (anexo IV – figura 14). Quanto aos modos suaves assistidos 

mecanicamente, que pretendem eliminar as resistências causadas pelo elevado declive e 

melhorar os acessos, vislumbra-se a proposta de quatro (anexo IV – figura 15) que irá 

colmatar as fragilidades da área. Estes percursos serão efetuados através de escadas 

rolantes e elevadores
38

. Acrescenta-se a estes percursos, um outro que já está em 

funcionamento e que diz respeito ao troço: Metro Baixa-Chiado/Largo Costa do Castelo 

(anexo IV – figura 16), onde se apostou na requalificação urbana de troços de ruas, a 

inserção de elevadores em edifícios e a reconversão do antigo Mercado do Chão do 

Loureiro. Refere-se ainda o uso de bicicletas como meio alternativo não poluente, não 

apenas como instrumento de utilização lúdica ou recreativa, mas também como transporte 

que promove a saúde pública e permite criar maiores condições de harmonia urbanística. 

Pretende-se dotar Lisboa de equipamentos de apoio ao uso da bicicleta, nomeadamente 

infraestruturas dedicadas, equipamentos de apoio ao estacionamento de bicicletas e ações 

de promoção e educação para o seu uso, permitindo criar uma Rede Ciclável contínua, 

articulada com os transportes públicos e com o património ecológico e cultural, e também 

uma Rede de Percursos e Corredores, que liguem os principais parques e áreas verdes de 

Lisboa, como complemento do sistema de transportes, ambos desempenham um papel 

fundamental neste processo (CML, 2014). A área em estudo envolve-se nesta temática, na 

medida em que a Sul do seu limite está em estudo um troço de um dos percursos cicláveis 

urbanos (anexo IV – figura 17), conjugando-se a existência de parques de bicicletas onde 

as pessoas podem largar as mesmas em segurança. 

 

5.3. Caracterização económica da área em estudo  

 Por último, mas não menos importante, temos a análise económica (abarcando as 

atividades económicas licenciadas, o escalão de pessoal e a superfície de exposição de 

                                                   
37

 Com testemunho dos moradores que “dizem que sentem a diferença e escorregam menos nos passeios de Lisboa” 
(sic notícias, 2012).  

38
 Os elevadores são colocados em edifícios já existentes, propriedade da CML ou de Juntas de Freguesia. 
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venda). E também a análise turística, representando o seu papel (com alguns vicissitudes 

devido à dificuldade de adquirir os dados pretendidos). Quanto aos estabelecimentos 

comerciais, o período de tempo não corresponde até ao analisado, devido a limitações de 

informação. Contudo esta análise diz respeito aos anos de 1995, 2000 e 2010.  

 Importa também referir que os indicadores que advêm dos critérios e sub-critérios 

serão abordados em cada ponto deste capítulo, sendo uns indicadores de “estado”, que 

demonstram a atualidade (o momento) e outros de “evolução”, evidenciando algumas 

taxas de variação existentes al longo do tempo.   

 

5.3.1. Análise económica 

 No que se refere ao número de empresas na cidade de Lisboa este valor tem vindo 

a diminuir desde 2001 com 92331 empresas, para 44526 em 2011 e a área da Colina 

acompanha a tendência (anexo IV – tabela 14), com um número de empresas em 2001 de 

3359, para 2389 em 2011. Ao nível das freguesias, a figura 16 que se segue demonstra 

em termos espaciais os valores apresentados.  

 

Figura 16 - Atividades económicas, 2011 

 

Constata-se que há uma perda de 

competitividade da cidade, onde a atividade 

comercial enfrentou novos desafios, decorrentes 

de fatores como a concorrência, alteração do 

perfil do consumidor ou a necessidade de 

adaptação devido a fatores de inovação e 

económicos. 

 

Para se inverter esta tendência foi preciso 

valorizar a economia e captar investimento 

desenvolvendo um conjunto de ações e serviços 

que permitissem promover a capacidade 

competitiva e económica da cidade.  

Fonte: CML/DMEI/DEP
39

), 2014; Elaboração própria, 2014 

 

 Assim nos últimos três anos assistiu-se a uma abertura de diversos projetos no 

domínio do empreendedorismo e da criatividade, onde a CML apostou e investiu em áreas 

do autoemprego e da inovação, com destaque para a criação de incubadores de 

empresas, como as “Startups”, “Lisboa Empreende” (apoiando as pessoas a criar os seus 

                                                   
39

 Direção Municipal de Economia e Inovação / Divisão de Estudos e Prospectiva. 
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negócios), “Empreendedorismo Jovem” (assente no desenvolvimento do ensino do 

empreendedorismo aos mais novos), e ainda a criação da “Invest Lisboa”, criada em 2009 

com o objetivo de captar investimento e empresas para Lisboa e desenvolver a economia 

da cidade. Para além destes projetos, surgiram outros relacionados com o auxílio e 

simplificação do processo de instalação e funcionamento de uma atividade económica, 

através do “Iniciativa Lisboa” (CML, 2013).  

 Estas medidas foram deveras essenciais porque o comércio desempenha um 

papel fundamental como atividade económica garantindo a sustentabilidade da cidade, 

abastecendo as populações e também como uma vertente de lazer atraindo pessoas e 

dinamizando locais, tendo um efeito catalisador aos níveis da vida económica, social e 

cultural da cidade. Podendo ainda contribuir para os processos de revitalização de 

algumas áreas, através da organização e qualificação do espaço urbano.  

 No que concerne às freguesias da área em estudo, verifica-se um decréscimo do 

número de empresas, contudo sobressaem-se as freguesias de Santa Justa, São Vicente 

de Fora e Socorro. Em termos de pessoal ao serviço, o que se verifica é que as empresas 

(sociedades) destacam-se no escalão 0-9 pessoas, verifica-se também que houve em 

algumas freguesias uma diminuição do número de empregados, salientando-se a 

freguesia dos Anjos, Santiago e Graça (anexo IV - tabela 15).  

 Quanto ao setor do comércio no município de Lisboa existiam em 1995, 13777 

estabelecimentos de comércio a retalho e 4557 estabelecimentos de restauração e bebida, 

que correspondiam a 10000403m
2
 de superfície de exposição de venda e 210285 m

2 
de 

área destinada a clientes, respetivamente. Entre 1995 e 2000 o que se verificou foi uma 

diminuição do número de estabelecimentos, tanto de comércio a retalho como de 

restauração e bebidas. Em termos de superfície de exposição de venda houve uma 

diminuição no município, no entanto o setor alimentar apresentou um aumento 

significativo, justificado pela abertura de hipermercados e supermercados na cidade.  

 

 Na área em estudo verificou-se uma diminuição generalizada em ambos os 

setores, no período de 1995 a 2000. No período de 2000 a 2010, verificou-se também uma 

diminuição no que concerne ao número de estabelecimentos a retalho, mas um aumento 

generalizado no setor alimentar, no número e na área destinada a clientes (anexo IV – 

tabela 16 e 17).  

Através da figura 17 é visível a localização dos diversos estabelecimentos comerciais, 

destinados ao retalho e restauração e bebidas para o ano de 2010. 

 

 

 

 



 55 

Figura 17 - Estabelecimentos comerciais, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML / DMEI / DEEE
40

, 2014; Elaboração 

própria,2014 

 

 

5.3.2. Análise turística 

 Lisboa recebe mais de 4 milhões de hóspedes por ano, sendo que mais de metade 

destes provêm de outros países, com particular relevo para Espanha, Brasil, França, Itália 

e Reino Unido (CML, 2014; Observatório Turismo de Lisboa, 2014).  

 No que se refere ao setor do turismo, o indicador que se utilizou para esta análise 

foi o subsetor hoteleiro e assim, na cidade de Lisboa o que se observa é claramente um 

aumento do número de estabelecimentos hoteleiros, com 138 novas estabelecimentos 

desde 2001 até 2011. Na área da Colina do Castelo não é possível comparar 

relativamente ao ano de 2001 (devido a falta de informação), mas pelo número de camas e 

pela capacidade dos estabelecimentos hoteleiros (quartos), pode-se exprimir que este 

também aumentou, com especial enfoque para a freguesia dos Anjos, Santa Justa e São 

Vicente de Fora. De uma forma generalizada a cidade de Lisboa teve desde o ano de 1989 

até ao presente ano sempre um aumento, no que se refere ao número de 

estabelecimentos hoteleiros, destacando-se em termos de evolução anual o ano de 2010 

com 11,7% (Observatório Turismo de Lisboa, 2014).  

 

 

 

 

 

                                                   
40

 Direção Municipal de Economia e Inovação / Divisão de Emprego, Empreendedorismo e Empresas. 
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2001* 2011 2001* 2011 2001* 2011

80 218 X 34565 11132 17982

X** 29 1417 2343 663 1092

Anjos Arroios X 11 X 414 X 209

Castelo X 0 0 0 X 0

Sta. Justa X 9 1417 1750 663 821

Santiago X 0 X 0 X 0

Sto. Estêvão X 1 X 42 X 12

S. Cristóvão e 

S. Lourenço X 0 X 0 X 0

S. Miguel X 0 X 0 X 0

Sé X 1 X 30 X 7

Socorro X 2 X 80 X 33

Graça X 0 X 0 X 0

S. Vicente de 

Fora X 5 X 27 X 10

* inclui só hotéis e hotéis-apartamento

** informação não disponível

Alojamentos turísticos 

Camas por 

estabelecimento 

hoteleiro 

Capacidade dos 

estabelecimentos 

hoteleiros

Nº Nº

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Estabelecimento

s Hoteleiros

Lisboa 

Nº

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

Tabela 12 - Evolução dos estabelecimentos hoteleiros de 2001 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observatório Turismo de Lisboa, 2014 

 

 O aumento que se tem observado ao longo dos anos, na cidade de Lisboa, é 

devido a diversos fatores motivacionais e de atratividade para os turistas como a 

modernidade da cidade (onde se encontram novas tendências e uma abertura a todas as 

culturas), o clima (clima ameno todo o ano, luminosa), a sua importância histórica 

(património, tradições, cultura, paisagem), a escala humana e a autenticidade (cidade para 

passear a pé/descoberta, segurança, hospitalidade/partilha experiencias com a população 

local, nomeadamente no centro histórico) (Deloitte, 2010).  

 

5.4. Caracterização dos equipamentos culturais  

 No que concerne à caracterização dos equipamentos culturais, esta é essencial e 

complementar a todo o trabalho, uma vez que ele incide sobre os equipamentos culturais 

com especial enfoque nos descritos, seguidamente. Esta temática em concreto é 

importante ser analisada devido por um lado, a Lisboa afirma-se como destino cultural e 

turístico e por outro lado, devido a uma diversificação menor da oferta de equipamentos de 

natureza cultural, o que poderá refletir não apenas na qualidade e modernização dos 

espaços, mas dos serviços implementados bem como das estratégias de divulgação e de 

marketing criadas. Na área em estudo, a questão cultural cobre-se de grande importância, 

porque se trata de uma temática que o plano pretende conservar, revitalizar e potenciar, 

como modo de sustentar os agentes económicos locais e suscitar maior interesse e 

atratividade à população exógena. 
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 Na área do PPRUCC, localizam-se diversos equipamentos culturais, (anexo IV – 

figura 18), destacando-se os equipamentos a analisar pormenorizadamente neste relatório, 

figura 18.  

Figura 18 - Equipamentos culturais em análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

5.4.1. Museu do Fado – A imaterialidade do património 

A palavra Fado vem do latim fatum e significa “destino”, desde o seu registo foi 

sempre conhecido por trazer à tona a dolência, melancolia, tragédia e saudade na forma 

dramática de canto. Os artistas que cantam
41

 trajam normalmente de negro e de forma 

geral, o Fado sempre foi cantado por uma só pessoa, e acompanhado por guitarra 

clássica
42

 e guitarra portuguesa. No essencial a origem do Fado de Lisboa é ainda 

desconhecida, mas certo é que surge de uma rica fusão de culturas presentes em Lisboa, 

sendo por isso uma canção urbana. A partir do século XIX, o Fado encontra-se presente 

nas camadas mais populares lisboetas, manifestando-se de forma espontânea de convívio 

e lazer. Contudo no início havia uma certa rejeição por parte da intelectualidade 

portuguesa, porque se associava o Fado às esferas mais marginais da sociedade, cantado 

nas tabernas e nos pátios dos bairros populares, como Alfama, Castelo e Mouraria. Com o 

passar do tempo, este foi adquirindo importância nas classes sociais mais elevadas, e 

gradualmente foi sendo divulgado, nomeadamente nas décadas de 30 e 40, pelo cinema, 

teatro e rádio, e com efeito dá-se o aparecimento das companhias de fadistas profissionais 

                                                   
41

 Artistas que se designam de Fadistas.  

42
 Nos meios fadistas a denominação é Viola.  
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Fonte:http://www.cm-

lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/museu-do-fado 

Figura 19 – Instalações do Museu do Fado 

(iniciando-se nas Casa de Fados) e emergindo no plano internacional. Chegando aos dias 

de hoje com a classificação de Património Imaterial da Humanidade elevado pela 

UNESCO numa declaração aprovada no VI Comité Intergovernamental desta organização.  

 

O Fado passou a fornecer uma 

identidade cultural ao bairro de Alfama 

enquanto prática cultural partilhada pela 

população residente. E a 25 de setembro 

de 1998 tem lugar um acontecimento 

decisivo: a inauguração diante do Largo do 

Chafariz de Dentro, do novo Museu do 

Fado, iniciativa da CML. O novo Museu 

apresenta uma fonte de documentos, 

fotografias, livros, publicações periódicas, 

discos, fitas magnéticas, CD’s, 

instrumentos musicais e objetos das mais 

variadas naturezas, procurando sempre dedicar-se integralmente ao universo da canção 

urbana de Lisboa e constituindo hoje, o mais importante centro de documentação sobre a 

prática fadista. Trata-se de um espaço cultural sob a tutela da EGEAC (Empresa de 

Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EEM), e foi remodelado há oito anos, 

através da ajuda da candidatura apresentada ao Programa Operacional da Cultura (POC), 

no último trimestre de 2006, intitulado “Projeto de Recuperação e Valorização do Museu do 

Fado”. Esta intervenção destinou-se, não só a reabilitar o edifício, como a requalificar o 

próprio circuito museológico original. Com esta reformulação o Museu procura levar o 

visitante a conhecer a sua história, desde o seu surgimento até à atualidade, abordando os 

seus principais subtemas: mediatização; a evolução da guitarra portuguesa; o ambiente 

das Casas de Fado; e o percurso biográfico e artístico de personalidades diversas ligadas 

ao tema. São promovidas exposições temporárias, geralmente dedicadas ao tema que 

originou a sua construção, devendo igualmente ser salientada a existência de uma Escola 

do Museu do Fado, com vários cursos contemplando as áreas de instrumento, voz, 

criação de repertórios, e um gabinete de ensaios para intérpretes de Fado.  

 

5.4.2. Museu Antoniano 

 O Museu Antoniano é um Museu monográfico dedicado ao mais popular dos 

santos portugueses, Santo António de Lisboa
43

. Que venerado desde o século XIII como 

                                                   
43

 Com o nativo nome de Fernando de Bulhões, nascido em Lisboa a 1195 e falecido em Pádua em 1231. Após o 
término dos estudos optou pela vida religiosa, ingressando na ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, no 

Mosteiro de S. Vicente de Fora. Em 1220 entra para o convento Francisco de Santo Antão dos Olivais, altura em que 
adota o nome de António, considerando ser a sua principal missão a divulgação da fé cristã, desenvolvendo o 
importante papel como pregador (em especial no Sul de França e Itália).  
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taumaturgo; protetor da cidade, das casas e da família; advogado das Almas do 

Purgatório, dos objetos perdidos e dos bons casamentos; e ainda como milagreiro, Santo 

António, não sendo padroeiro da cidade, é um ícone de Lisboa e a devoção que lhe é 

dedicada um dos mais marcantes testemunhos da religiosidade popular. Tal era o culto do 

povo lisboeta e a devoção, que em forma de agradecimento à proteção dada, a população 

homenageava-o com as mais expressivas festas da cidade “As Festas de Santo António”.    

 A ideia da criação do Museu deve-se ao vereador Luís Neto, destinado a 

documentar o culto dedicado ao Taumaturgo Santo. Mas o Museu Antoniano só foi 

inaugurado passados aproximadamente quarenta anos, em 1962, numa sala anexa à 

Igreja de Santo António, projeto arquitetónico de adaptação da autoria do arquiteto 

Fernando Peres. O Museu pretendia reproduzir as várias formas artísticas que assumiram 

a devoção do povo de Lisboa a Santo António. Tendo patente obras das mais variadas 

expressões artísticas utilizadas para exprimir a devoção a este célebre lisboeta, 

nomeadamente, esculturas, gravuras, pinturas, objetos de cerâmica, alfaias litúrgicas, 

ourivesaria, livros, vestuário e várias peças religiosas. Destaca-se de entre eles, o 

conhecido painel de azulejos policromos de “Santo António pregando aos peixes”. Datando 

de meados do século XVII, retrata um dos episódios mais conhecidos da sua célebre vida 

(CML, Divisão Museus e Palácios, 2010).  

 Atualmente o Museu encontra-se encerrado para obras de valorização e 

requalificação e ampliação, desde o dia 16 de outubro de 2013. O que se pretende com 

este projeto é em primeira instancia reforçar a vocação do museu e posicioná-lo como um 

pólo do Museu da Cidade, enquanto parte do discurso histórico, religioso e antropológico 

de Lisboa. Outra alteração proposta é a referente ao nome do Museu passando para 

Museu de Santo António, sendo mais universalizante e com maior poder de comunicação. 

Pretende-se ainda integrar o Museu nas rotas do turismo religioso (vindo-se a afirmar cada 

vez mais na cidade), e para a ampliação do Museu surge a expansão de um novo 

programa museológico e museográfico, anexo IV – figura 19 (CML, Divisão Museus e 

Palácios, 2010).   

Figura 20 - Localização do Museu 

 

Fonte: CML, Divisão Museus e Palácios, 2010  
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5.4.3. Museu do Teatro Romano 

O Museu do Teatro Romano de Lisboa, inaugurado em 2001, pretende dar a 

conhecer um dos monumentos mais emblemáticos da antiga cidade romana de Felicitas 

Iulia Olisipo. Este espaço engloba múltiplas áreas expositivas onde podem ser observados 

diversos testemunhos arqueológicos, quer referentes ao Teatro Romano quer a outras 

construções que foram sendo edificadas no local ao longo dos séculos. 

A exposição permanente, dedicada exclusivamente ao teatro e à época romana, 

está instalada num edifício seiscentista que pertenceu à Sé. No início do século XX esta 

construção albergou o Teatro do Aljube e, mais tarde, uma fábrica de malas. A sua 

recuperação arquitetónica manteve algumas das soluções construtivas anteriores, 

procurando mostrar as vivências deste espaço ao longo do tempo.  

Deste espaço tem-se acesso a um outro edifício, a Norte, que sofreu obras de 

adaptação em 2001, sendo dessa altura a intervenção arqueológica realizada no local, que 

possibilitou a descoberta de várias estruturas que pertenceram ao antigo Celeiro da 

Mitra, construção do século XVII que sobreviveu até aos finais do século seguinte. Na Rua 

de São Mamede existia um pátio, antigo jardim daquele edifício pós-pombalino, que foi 

intervencionado arqueologicamente em 2005 e 2006. Das várias estruturas que aí foram 

encontradas, destaca-se a enorme e imponente estrutura do postcaenium, que constituía o 

limite Sul do teatro e suportava a fachada cénica. Este pátio é, também, um dos locais 

privilegiados para apreciar a beleza da área envolvente e a relação da cidade com o rio. 

Atravessando a porta do pátio e a Rua de São Mamede, o espaço museográfico prolonga-

se pelo outro lado da rua, onde podem ser vistas as ruínas do antigo Teatro Romano da 

cidade de Olisipo. Este último pólo museográfico culmina a viagem através de uma 

multiplicidade de espaços e de tempos onde a informação é dada à medida que o visitante 

encontra novos elementos e os visualiza in sito. 

 Atualmente o Museu encontra-se encerrado para obras de requalificação desde o 

dia 02 de maio de 2013. O que se pretende com este projeto é em primeira instancia 

alterar o seu projeto de arquitetura, ampliando-o para tirar o máximo partido do espaço 

existente, sendo também renovada a museografia e museologia, integrando novas 

estruturas arqueológicas (entretanto descobertas) e peças recolhidas no local (desde 

2001). Outra alteração prende-se com o novo percurso expositivo, que irá permitir ao 

público uma observação mais próxima das várias construções, o que será conseguido 

através da colocação de passadiços nas áreas intervencionadas arqueologicamente (CML, 

Museu Teatro Romano, 2013).  

 

 

 

 

http://www.museuteatroromano.pt/Paginas/glossario.aspx?letter=P
http://www.museuteatroromano.pt/Paginas/glossario.aspx?letter=O
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Figura 21 - Imagens Museu do Teatro Romano 

 

Fonte: http://www.museuteatroromano.pt/Paginas/Default.aspx 

 

5.4.4. Castelo de São Jorge (castelejo/núcleo museológico/praça nova/ 

periscópio) – Um grande imóvel 

 Considerado o monumento mais emblemático da cidade de Lisboa, o Castelo de 

São Jorge, é um testemunho relevante de um monumento ímpar da história de Lisboa e de 

Portugal. A Colina foi ocupada por diversos povos, nomeadamente pelos Fenícios, 

Gregos, Persas, Romanos, Godos e Arábios, desde o século VI a.C., mas o seu 

surgimento (Castelo) só veio por volta do século XI, através de intervenção muçulmana. 

Este espaço era especial para os seus ocupantes, devendo-se às suas naturais condições 

de defesa e de vigilância sobre o rio Tejo e as terras em redor a perder de vista.  

 Foi conquistado por D. Afonso Henriques aos mouros em 1147 e manteve intactas, 

apesar da mudança de domínio, as suas funções políticas e militares mais importantes. 

Com a elevação de Lisboa a capital do reino em 1256, o Castelo vive os tempos mais 

vingadores, até início do século XVI. Nos edifícios onde hoje se encontra o núcleo 

museológico, o café do castelo e o restaurante Casa do Leão, localizava-se o antigo 

palácio do alcaide mouro que se converteu em residência dos Reis de Portugal quando 

estavam em Lisboa, transformando em Paço Real. O castelo denominado de São Jorge 

deveu-se à devotação ao santo padroeiro dos cavaleiros e das Cruzadas. Com diversas 

sucessões e inúmeras construções o Castelo ficou escondido aos olhares entre os séculos 

XVI e XVII. Contudo foram vários os processos, e de longa duração, para o mesmo ser 

considerado património monumental. Assim foi no século XVIII, no reinado de D. João V 

que se iniciara o Alvará (1721) em que o Rei determinava que conservassem o 

“monumento antigo”. Mas só no século XIX, é que foi dado o alerta para a necessidade de 

salvaguarda, conservação e reparação dos monumentos históricos superlativos para a 

memória nacional. Toda esta singularidade é examinada por Augusto Vieira da Silva em 

1898, levando-o a publicar a primeira monografia sobre o Castelo de São Jorge, que nesse 

fim de século se escondia parcialmente sob inúmeras construções. Em 16 de junho de 

1910, meses antes da implantação da República, D. Manuel II, manda publicar o decreto 

de classificação do património nacional com estatuto de Monumento Nacional. Assim a 
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área classificada integrou o Castelo e as muralhas e alguns edifícios em seu redor, 

ocupados então pelo quartel e por uma área designada Praça Nova que encerra vestígios 

de várias épocas. É nesta zona, a nascente do Castelo, onde hoje se situa o Núcleo 

arqueológico. Em 2010 foi inaugurado o Núcleo Museológico do Castelo de São Jorge, 

situado no perímetro do Castelo que domina o centro da capital portuguesa, trouxe à luz 

do dia vestígios da antiga cidade islâmica de Lisboa, assim como de múltiplas culturas 

anteriores. O Núcleo Museológico, instalados intra-muros na Praça Nova contígua ao 

Castelo, revela um importante conjunto de ruínas de diferentes épocas que permitem 

recriar e compreender melhor a História de Lisboa e os povos que nela habitaram.  

 

Figura 22 - Locais de interesse Castelo de S. Jorge 

Outro aspeto a reter, refere-se à 

disposição do Castelo, este está 

dividido em duas zonas distintas: 

Castelejo e Cidadela. O Castelejo é 

a parte interior e apresenta uma 

planta quadrada, muralhas ameadas 

com dez metros de altura e dez 

torres, incluindo a Torre de Ulisses, 

onde se pode observar Lisboa 

através de um Periscópio do tipo 

câmara escura. A Sul e Este, o Castelejo é defendido por um fosso e barbacã
44

, o muro 

colocado à frente das muralhas e que servia para defender o fosso. O periscópio, sistema 

ótico de lentes e espelhos inventado por Leonardo Da Vinci no século XVI, permite 

examinar minuciosamente a cidade em tempo real, os seus monumentos e zonas mais 

emblemáticas, o rio e a cidade de Lisboa, num olhar que percorre 360º. O equipamento 

está instalado numa das torres mais emblemáticas do Castelo, designada, hoje, por Torre 

de Ulisses, outrora, por Torre do Tombo, onde desde o século XIV ao século XVIII se 

arquivavam os documentos mais importantes do reino de Portugal. 

 Neste seu transformar histórico o Castelo de S. Jorge – Monumento Nacional é 

indissociável da sua envolvente, a atual freguesia Santa Maria Maior, com a qual se 

confunde no tempo e no espaço, constituindo uma unidade urbana especial no contexto da 

cidade de Lisboa. (Castelo de São Jorge, 2014 e Ezimut, 2013).  

 

 

 

                                                   
44

 Fortificação avançada, geralmente erigida sobre uma porta ou ponte de acesso, que protegia a entrada de uma 
cidade ou castelo medieval, http://www.priberam.pt/dlpo/barbac%C3%A3. 
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CAPÍTULO 6 – INTERVENÇÃO PÚBLICA E REABILITAÇÃO URBANA 

NO PLANO DE PORMENOR E DE REABILITAÇÃO URBANA DA COLINA 

DO CASTELO 

 Como já foi referido à priori, a anterior implementação dos PUNHCC e PUNHM 

detinham insuficiências de conteúdo normativo para atingir os fins pretendidos, deixando 

arrastar uma situação caracterizada pelo elevado estado de degradação do património 

edificado, e em muitas situações ameaçando ruína, pouco atrativo para a fixação de 

camadas mais jovens, obsolescência de espaços públicos e verdes e várias carências da 

população, tornando-se crucial a resolução destes problemas, através de uma nova 

realidade com medidas administrativas mais ponderadas e adequadas à continuação dos 

objetivos centrais e aprofundando as suas disposições para um novo IGT, o PPRUCC
45

.  

 Devidos às dificuldades encontradas de resolução de problemas de natureza 

demográfica e social, nomeadamente a envelhecida estrutura etária, a taxa de atividade 

inferior à da cidade e os baixos índices de escolaridade, para os quais era preciso 

encontrar uma resposta, levou-se à delimitação destas áreas como Áreas Críticas de 

Recuperação e Revitalização Urbanística
46

. Justificando-se assim a necessidade de uma 

operação de reabilitação urbana integrada, que para além de recuperar o edificado, 

compreenderia uma realidade sócio-urbanística no seu todo. Conforme aludido, um dos 

grandes objetivos das intervenções seria a manutenção da população residente e a 

fixação de jovens, bem como a implementação de equipamentos coletivos, revitalização 

económico-funcional e requalificação dos espaços públicos e ambientais, que os 

anteriores planos tentavam estruturar e implementar (CML,DRU,PPRUCC, 2014). 

 Contudo, e de forma a evitar ainda mais o declínio dos bairros em estudo delineou-

se o incremento de planos ou propostas de ação, que tivessem influência na regeneração 

urbana e tivessem reflexo na vida dos moradores da área. Considerando-se o Programa 

de Ação “as cidades dentro da cidade”, cofinanciado pelo FEDER
47

 e integrado no QREN, 

que visou reforçar os aspetos positivos do bairro através de um protocolo estruturado e 

formal de colaboração entre entidades/parceiros, implementando um conjunto de ações 

urbanas, que se dividem em eixos estruturantes e instrumentais
48

 com uma lógica de 

sustentabilidade e junção de sinergias dando origem ao Programa de Desenvolvimento 

Comunitário da Mouraria, sob gestão do Gabinete de bairro da Mouraria (GABIP 

Mouraria).  

                                                   
45

 Da Colina do Castelo (agregando os dois PU anteriores). 

46
 Este documento assente no Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de outubro, exigindo do município a reavaliação dos 

regimes especiais de utilidade pública que vêm vigorando nos referidos territórios. 

47
 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

48
 Consultar linhas gerais do Programa de ação QREN Mouraria em http://www.aimouraria.cm-lisboa.pt/linhas-gerais-

do-programa-de-aC.C.ao/estrutura-do-programa-de-aC.C.ao.html. 
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 Para além destas propostas, acrescenta-se a harmonização destas com a 

Estratégia de Reabilitação Urbana de Lisboa (ERU) 2011/2024
49

, e a delimitação de parte 

significativa da cidade consolidada como ARU Simples, tendo objetivos gerais que 

sintetizados, representam estas sete conceções: Reabitar a cidade, aumentar a coesão 

social, rejuvenescer o centro de Lisboa, atrair novas famílias, fixar empresas e emprego; 

Reocupar e reutilizar o edificado existente, compactar a cidade consolidada aumentando a 

qualidade ambiental e a eficiência energética; Dar prioridade à conservação periódica do 

edificado; Reabilitar o edificado degradado atendendo ao risco sísmico e de incêndio; 

Manter a memória da cidade, restaurar o património histórico, arquitetónico e paisagístico 

de Lisboa; Manter, recuperar, valorizar e requalificar os equipamentos coletivos e o espaço 

público; Regenerar (BIP/ZIP
50

). E como objetivos específicos que constituem um 

compromisso de reabilitação da cidade até 2024:Realizar obras de 

conservação/reabilitação: aa)) na totalidade do património municipal de uso público / 

escolas, bibliotecas, equipamentos sociais, administrativos e desportivos e sedes das 

Juntas de freguesia; bb)) nos parques e jardins da cidade; cc)) no parque residencial 

municipal. Tornar efetiva a realização periódica de obras de conservação em todo o 

edificado da cidade; Lançar um programa de dinamização e incentivos à reabilitação do 

edificado privado, com vista a que todos os edifícios identificados no Censos de 2011 

como em mau e muito mau estado de conservação mas recuperáveis sejam objeto de 

obras que lhes garantam um nível de conservação não inferior a Bom, de acordo com o 

método de avaliação do estado de conservação definido na regulamentação do NRAU; 

Assegurar que, em todas as obras de reabilitação profunda, de qualquer edifício, serão 

introduzidas alterações estruturais para reduzir o risco sísmico; Lançar um programa de 

apoio à reabilitação e melhoria das condições de conforto, habitabilidade, segurança, de 

acessibilidade e eficiência energética de condomínios residenciais; Relançar a 

Candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade (CML, DRU, proposta 

PPRUCC, 2014). Neste sentido, a ERU de Lisboa alude para que sejam os IGT (no caso o 

PPRU) e regulamentos administrativos ou meras medidas de simplificação de 

procedimentos, a concretizar estes objetivos. Existindo ainda Operações de Reabilitação 

Urbana Sistemática, em certas áreas da cidade que carecem de intervenção mais 

profunda (como os bairros históricos e os BIP/ZIP), estando ambos incluídos nos bairros 

inseridos na área de intervenção. 

 Quanto à ERU para Colina do Castelo, propôs-se uma operação de reabilitação 

urbana simples e sistemática. A primeira, coerente com a inserção da ARU de Lisboa, 

                                                   
49

 De acordo com o Regime Jurídico da R.U, estabelecido no Diário da Republica nº 307/2009 de 23 de Outubro, 

compete às Câmaras Municipais desenvolverem a estratégia de reabilitação assumindo-se esta como uma 
componente indispensável da política das cidades e da política da habitação (…) (CML, DRU, 2014). 
50

 Como um instrumento de política pública municipal que visa dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais de 

melhoria dos “habitats” abrangidos, através do apoio a projetos levados a cabo por juntas de freguesia, associações 
locais, coletividades e organizações não-governamentais, contribuindo para o reforço da coesão socio-territorial no 
município http://habitacao.cm-lisboa.pt/documentos/1297367449H9pYN4dv1Mg00UU8.pdf. 



 65 

aplicando-se a ERU de Lisboa e a segunda para as áreas onde se verifica maior défice de 

habitabilidade e segurança dos edifícios, bem como debilidade socio-económica, através 

de intervenção integrada de reabilitação urbana. 

 

6.1. Objetivos Gerais  

 Os objetivos do PPRUCC decorrem dos objetivos e propostas estabelecidas nos 

PUNHACC e da Mouraria, adaptados ao definido no PDML2012 para as UOP06 e UOP07, 

destacando-se nomeadamente: Preservar as características e ambiência arquitetónica e 

urbanística, com a salvaguarda do património histórico e arquitetónico, regulando a 

intervenção no edificado ao nível da sua transformação física e de usos; Recuperar e 

qualificar o espaço público promovendo a acessibilidade e os diversos modos de 

circulação, particularmente os modos suaves, de forma equilibrada e com garantia da 

qualidade ambiental; Elevar os padrões de habitabilidade e conforto das habitações para 

níveis de exigência próximos dos atuais, de forma a promover a reocupação de fogos 

devolutos ou desocupados; Aumentar a segurança contra riscos naturais e antrópicos, 

nomeadamente, de sismos, inundação, deslizamentos e incêndio; Promover a adoção de 

padrões energético-ambientais sustentáveis e de redução da pegada de carbono, pela 

introdução de medidas de incentivo à poupança energética e aproveitamento das energias 

renováveis; Dotar a área de equipamentos públicos de proximidade, como escolas e 

equipamentos desportivos que permitam satisfazer em qualidade e quantidade as 

necessidades da população residente e da que se pretende atrair; Apostar no binómio 

turismo e cultura, na vertente do património cultural, material e imaterial, como elemento 

dinamizador da economia local; Potenciar a articulação com a frente ribeirinha e o cais de 

cruzeiros, aproveitando o potencial de estruturação urbana e de inovação de atividades 

induzido pelo afluxo turístico gerado pelos cruzeiros; Incentivar a vocação cosmopolita da 

zona, na sua tradição de local de fixação de comunidades estrangeiras de diversas etnias 

e credos e, também, como local privilegiado para residentes temporários, estudantes ou 

profissionais de nível superior; Revitalizar o comércio local pela sua modernização e 

transformação de acordo com as necessidades dos utilizadores; Dinamizar o 

empreendedorismo pela criação de equipamentos do tipo startup ou worklab, no âmbito de 

atividades com potencial de desenvolvimento e caráter endógeno, particularmente na área 

das indústrias criativas e da reabilitação urbana (CML,DRU, proposta PPRUCC, 2014). 

 Para além destes objetivos o PPRUCC define cinco eixos programáticos que 

agrupam ações de maior importância e significado para a concretização da estratégia de 

reabilitação, sendo eles: 

11..  Preservação do património arquitetónico e integrado nos edifícios 

22..  Recuperação e incremento da população residente 
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33..  Reabilitar e fomentar atividades com caráter criativo, ligadas à vertente “artes e 

ofícios” 

44..  Introduzir equipamentos “âncora” ligados à inovação na vertente cultural e turística 

55..  Marca “bairro intercultural” 

  Em complemento e de forma a proporcionar condições adequadas à população e 

aumentar a sua qualidade de vida, propôs-se dotar a área com uma rede de equipamentos 

de proximidade, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade e reabilitação de 

infraestruturas de saneamento, de forma a contribuir para a fixação e atração de 

moradores (CML, Proposta PPRUCC, 2014). 

 

6.2. Reabilitação e Salvaguarda do Edificado 

 É fundamental e relevante a descrição deste ponto devido à singularidade e valor 

patrimonial do edificado existente na área. 

 Para a salvaguarda do Plano ser eficaz contou-se com a caracterização da Carta 

Municipal do Património (CMP) e do Programa de Investigação e Salvaguarda do 

Azulejo de Lisboa (PISAL), que integram o PPRU, bem como a caracterização das 

tipologias arquitetónicas e construtivas mais relevantes. De igual modo, o registo e 

ponderações dos trabalhos arqueológicos (para se definir critérios, a obedecer nas 

intervenções). Quanto aos imóveis da CMP foram definidos três níveis para efeitos de 

proteção: 

11..  Valor elevado (bens classificados e em vias de classificação – a intervenção é 

condicionada) 

22..  Valor relevante (bens de valor arquitetónico e histórico-cultural e artísticos) 

33..  Valor de referência (bens com qualidade arquitetónica e ambiental – que 

representam fatores urbanos significativos)  

 Analogamente, no PISAL
51

 procede-se à classificação em quatro níveis de 

salvaguarda, associados à intervenção admissível: 

NNíívveell  11 – Salvaguarda máxima 

NNíívveell  22 – Salvaguarda média 

NNíívveell  33 – Salvaguarda mínima 

NNíívveell  44 – Salvaguarda irrelevante 

 

 Finalizada a atribuição dos níveis, pode-se observar através do gráfico 3, o 

universo azulejar existente na área do PPRUCC com correspondência à hierarquia de 

salvaguarda com o objetivo da salvaguarda dos azulejos da cidade. 

 

 

                                                   
51

 Aprovada no 2º suplemento ao Boletim Municipal nº 925, a 10 de novembro de 2011. 
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Gráfico 3 - Área do PPRUCC com base no levantamento Azulejar em 2011-2012 

 

Fonte: CML, Diagnóstico PPRUCC, 2014; Elaboração própria 

  

 Outro fator importante a ter em consideração é a caracterização do estado do 

edificado, sendo atribuídos graus de estado, especificamente: Bom, Regular, Mau, Muito 

Mau, Demolido, Parcialmente Demolido, Em Obras e Obra Parada.  

 Esta última análise é fundamental, pois dá a conhecer a dinâmica dos 

procedimentos urbanísticos, nomeadamente os programas de apoio à reabilitação urbana 

(investimentos em obra realizados pelos privados) e especialmente para o universo dos 

edifícios degradados, patentes em duas abordagens: 1) Programa de Reabilitação Urbana 

a decorrer nos serviços da CML e que correspondem a intenções de realização de obra:  

EEDDII (Processos de Licenciamento/Autorização de obras em edifícios particulares - 

Ampliação/ Alteração); IINNTTIIMMAAÇÇÕÕEESS (Processos de Intimação para obras em imoveis 

particulares; RREECCRRIIAA (Programas de Comparticipação ao abrigo do regime espacial de 

comparticipação na recuperação de imoveis arrendados); PPIIPPAARRUU
52

 (Programa de 

Investimento prioritário em ações de reabilitação urbana); QQRREENN  MMoouurraarriiaa (Programa de 

Acão comparticipado pelo FEDER no âmbito do QREN, para intervenção integrada de 

reabilitação urbana na área da Mouraria).  

 Está previsto os Programas de Reabilitação Urbana executados, que não 

concluíram as intervenções de reabilitação previstas: PPrroojjeettoo  IInntteeggrraaddoo  ddoo  CCaasstteelloo (PIC) 

(Operação de reabilitação no conjunto dos edifícios e espaço publico, comercio e 

equipamentos da freguesia do Castelo de São Jorge); PPrroojjeettoo  IInntteeggrraaddoo  ddoo  CChhaaffaarriizz  ddee  

DDeennttrroo (PICD) (Operação de reabilitação de edifícios e espaço publico, comercio e 

equipamentos na área envolvente ao Largo do Chafariz de Dentro e Rua de S. Pedro); 

LLiissbbooaa  aa  CCoorreess (Programa da EPUL em edifícios municipais a reabilitar em parceria com 

privados); SSuubbpprrooggrraammaa::  AAllffaammaa  aa  CCoorreess (operação EPUL de conservação exterior de 

                                                   
52

 Visa a realização de um conjunto de ações de reabilitação urbana ao nível de edifícios habitacionais, de 
equipamentos culturais e escolares e do espaço publico.  
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fachadas e coberturas de edifícios em Alfama); MMeeggaaeemmpprreeiittaaddaass (Empreitadas para obras 

em diversos edifícios de Alfama e Mouraria entre 2003 e 2006). Os dados revelam que 

apenas 14% dos edifícios degradados têm processos ou programas de apoio à 

reabilitação a decorrer nos serviços, entre os procedimentos em curso, destacam-se os 

processos de EDI’s (5%) e o QREN com 2% dos procedimentos na área do plano (CML, 

Diagnóstico PPRUCC, 2014). Importa referir que para 34 intervenções municipais (28 

PIPARU + 6 QREN) há 43 de particulares (30 EDI+13 RECRIA).  

 

6.3. Intervenções e projetos 

 No território em estudo, já foram diversas as intervenções urbanas prestadas 

(algumas delas já mencionadas anteriormente). Pretende-se neste ponto focar as 

intervenções realizadas e, ainda, as programadas desde a implementação e aprovação do 

PPRUCC. Iniciando-se a inventariação dos principais projetos e obras no eessppaaççoo  ppúúbblliiccoo  

na Colina do Castelo, e seguidamente no edificado privado. 

 

Mouraria 

Espaço público da Mouraria – Programa para a 

intervenção e reabilitação do espaço público na 

Mouraria
53

. O projeto mereceu financiamento do QREN na 

operação requalificação do espaço público.  

Concluído  

 

Adaptação do antigo Mercado do Chão do Loureiro a 

Silo Automóvel – Projeto EMEL (2009/2011) 

Concluído  

 

Plano Geral de Acessibilidades Suaves Assistidas à 

Colina do Castelo – Criação de rede de percursos 

pedonais e mecanizados totalmente e/ou parcialmente 

acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.   

 

Arte Urbana: Mural com desenho de Mário Dionísio – 

Obra promovida pela Junta de São Cristóvão e São 

Lourenço (2009).  

Concluído 

                                                   
53

 No percurso Largo da Achada, Largo de São Cristóvão, La Largo dos Trigueiros, o Largo da Severa, a Rua da Guia, 
a Rua João do Outeiro e área envolvente. 
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Arte Urbana: Camilla Watson – Retratos de pessoas de 

idade (gentes da Mouraria), impressos nas paredes dos 

edifícios do Beco das Farinhas e Largo dos Trigueiros 

impressas diretamente com uma camara escura móvel e 

utilizando uma emulsão de prata impressas em 

contraplacado marítimo, utilizando também uma emulsão 

de prata. Evento promovido pela CML / GLEM (2010).  

Concluído  

 

Arte Urbana: Inside Out – Evento promovido pela CML 

com financiamento QREN (2010).  

Concluído 

 

Arte urbana: Grafiti – Templo Ecuménico no interior 

da Mouraria por Stephan Doitschinoff – Evento 

promovido pelo Centro em Movimento (C.E.M.) (2011).  

Concluído 

 

Obra de Requalificação Urbanística e Ambiental da 

Mouraria – Rua Marquês Ponte de Lima/Rua das 

Farinhas e Largos Adjacentes. Empreitada nº 

1/2011/DMCRU/DRGUP/UPM. Comparticipação 

comunitária do QREN.  

  

Obra de Requalificação Urbanística e Ambiental dos 

Espaços públicos da Mouraria – Largo do Intendente a 

Pina Manique Rua do Benformoso. Empreitada n.º 

2/2011/DMCRU/DRGUP/UPM. Comparticipação 

comunitária do QREN (2011) 

Concluído 

 

Jardim público na cerca do Convento da Graça – Projeto 

para a construção do jardim em terrenos da antiga cerca do 

Convento da Graça. Pretende-se criar um novo espaço 

público de encontro, estadia e suporte ao recreio infantil no centro histórico da cidade.    

 

Percurso Turístico-Cultural da Mouraria – Instalação de sinalética direcional e de 

identificação dos diversos edifícios de valor patrimonial, bem como dos espaços públicos 
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mais relevantes. Iniciativa CML com financiamento do QREN através das operações de 

requalificação do espaço público e plano de divulgação e comunicação.  

 

Alteração da zona de circulação pedonal e 

automóvel Calçada Marquês de Tancos, Largo 

da Atafona, Largo chão do Loureiro – Elevador 

em edifício municipal da Rua dos Fanqueiros no 

enfiamento da Rua da Vitoria ira fazer o desnível ate 

a Rua da Madalena. Depois, atravessando o Largo Adelino Amaro da Costa (Largo do 

Caldas), ter-se-á acesso ao elevador do Chão do Loureiro (silo) para a Costa do Castelo 

(2012).   

Concluído/Quase concluído      

 

Alfama | Castelo | Sé 

Requalificação do espaço público: Colina do 

Castelo - Projeto de requalificação urbanística e 

ambiental do espaço público de uma área significativa 

da Colina do Castelo incluindo um conjunto de 

arruamentos e pequenos largos, articulados em torno 

de alguns eixos estruturantes dessa zona histórica. 

Possibilitam a ligação da zona ribeirinha ao núcleo de Alfama e ao Castelo, na encosta sul 

da Colina do Castelo, desenvolve-se entre a Baixa Pombalina, o Largo Rodrigo de Freitas 

e o Chafariz de Dentro. 

 

Largo Rodrigues de Freitas – Futuro Largo 

de São João de Brito. Pretende-se dignificar e 

requalificar o espaço urbano, distinto ao Largo 

Rodrigues de Freitas e colocar um 

monumento ou estátua evocativa do Mártir 

São João de Brito.  

 

Projeto de requalificação do espaço público / 

recolhimento do Castelo de São Jorge – Reconversão 

de área de logradouros e edificado demolido em espaço 

público.  

 

Rua da Galé – Proposta para reconversão do espaço criado pela demolição de edifício 

para espaço público pedonal com bancos.  
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Rua da Regueira – Espaço de estacionamento 

transformado em patamar para estadia com bancos e 

uma árvore, alterado com a ocupação de esplanadas.  

Rua da Regueira, 27 - Proposta para reconversão do 

espaço criado pela demolição de edifício para espaço 

público de acesso a creche e aos edifícios.  

 

Jardim do “Pátio dos Gatos” / Beco do Loureiro - Projeto 

de criação de jardim publico no interior do quarteirão com 

acesso pelo Beco do Loureiro, com espaços de recreio e 

estadia.  

Fonte das figuras: CML, Diagnóstico PPRUCC, 2014 

 

Desenho de pavimento com o traçado da Cerca Velha / Rua São João da Praça – 

Projeto para repavimentação do desenho do traçado da Cerca Velha. Projeto e execução 

em obra com a colaboração do Museu da Cidade. 

 

Pátio Afonso de Albuquerque – Proposta para qualificação da imagem do espaço 

público e da sua fruição.  

  

 Analisando agora as intervenções nas tipologias edificadas, relativas às 

empreitadas para obras lançadas no âmbito da RU da área de intervenção
54

, procurou-se 

ter uma visão global sobre o investimento programado até ao ano de 2011 pela CML, e a 

incidência no parque edificado abrangido (CML, Diagnóstico PPRUCC, 2014).  

 

Tabela 13 - Empreitadas para obras no âmbito da R.U. 

 

 

 

 

 

    

                                              

 

 

Fonte: CML, DMRU,DAT,DMCRU in CML, diagnóstico PPRUCC, 2014 

                                                   
54

 UPC (área referente à área do PPRUC.C.); UPA (área referente a Alfama) e UPM (área referente à Mouraria). 



 72 

 Na tabela anterior, estão representadas as empreitadas referentes aos períodos de 

tempo 1987-2002 e 2002-2011
55

 observa-se que no conjunto de empreitadas apresentado 

inclui-se obras que não foram concluídas, mas que em todo o caso correspondem a 

investimento que terá ainda uma segunda fase
56

. (CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:163).  

 

6.3.1. Obras particulares  

 No que concerne às obras particulares
57

, considerou-se o período entre os anos de 

2005-2012 (em virtude da disponibilidade dos dados para análise), os processos de 

licenciamento de obras de alteração, ampliação e construção (EDI), e a contabilização dos 

processos de ocupação de via pública para obras de conservação isentas de 

licenciamento, por via dos processos OTR.  

 

Tabela 14 - Número de processos EDI entrados para a área da Colina do Castelo, por 

operações urbanísticas. 

Operação 

Urbanística 

agrupamentos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

Geral 

Construção, 

Reconstrução  
4 2 2 4 2 2 2 0 18 

Alteração, Obras 

isentas 
82 73 66 62 61 40 33 34 451 

Ampliação 23 19 12 13 11 14 8 6 106 

Conservação 0 0 0 4 1 2 1 0 8 

Informação prévia 4 6 8 7 4 2 8 12 51 

Total Geral 113 100 88 90 79 60 52 52 634 

Fonte: SIGU, 2013 in CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:165. 

  

 Do total de processos entrados a grande maioria diz respeito a alterações, 

correspondendo a cerca de 71% do total, seguindo-se os processos de ampliação com 

cerca de 17% e depois a reconstrução com apenas 3% do total destas tipologias. Este 

                                                   
55

 Procurando eliminar as sobreposições e redundâncias devido a temporalmente haver uma sobreposição no ano de 
2002. 

56
 Tal como estão incluídas as empreitadas de obras de demolição de edifícios e reabilitação de espaço publico. “Por 

último refira-se que os valores apurados dizem respeito a fase de adjudicação das empreitadas, não estando assim 
contabilizados os valores de adicionais, juros de mora e eventuais indemnizações. A leitura destes elementos apenas 
permite, ter uma ideia do volume do investimento programado localmente” (CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:163). 

57
 Foram considerados os dados de processos administrativos relativos às obras sujeitas a medidas de controlo prévio, 

como autorização, comunicação prévia ou licenciamento, nomencladas como EDI. E as obras não sujeitas a medidas 
de controlo como as meras obras de conservação, referenciados como OTR.   
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resultado já seria de esperar uma vez que a área em estudo é bastante consolidada e 

histórica, não sendo expressivo a obra nova.  

 Analisando no tempo, visualizamos que houve uma redução progressiva no 

número total de processos por ano, passando de 113 para 52, o que representa alguma 

conformidade com o ciclo económico de redução do investimento, e uma queda abruta 

entre 2009 e 2010 (24%), mantendo-se nos dois últimos anos no patamar de 52 processos 

(evidenciando estabilização).  

 

Tabela 15 - Número de processos EDI com alvará para a área da Colina do Castelo, por 

operações urbanísticas. 

Operação 

Urbanística 

agrupamentos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

Geral 

Construção, 

Reconstrução  
0 1 2 0 2 0 - - 5 

Alteração, Obras 

isentas 
12 24 22 18 30 32 42 27 207 

Ampliação 2 2 3 3 8 6 8 6 38 

Conservação 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

Informação prévia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Geral 14 27 27 21 41 38 51 34 253 

Fonte: SIGU, 2013 in CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:166. 

 

 Quanto à tabela apresentada (para os alvarás), verifica-se o inverso, começando 

com apenas 14 alvarás em 2005 e passando para 34 em 2012. Verifica-se um forte 

crescimento entre 2008 e 2009 (95%), atingindo os 41 alvarás, e no ano de 2011, 51 

alvarás compensando o ano anterior.  

 Comparando as duas tabelas, observa-se que o número de processos entrados 

diminuiu, e em compensação os alvarás tiveram exatamente uma evolução, mas no 

período de tempo inverso.  

 

 Os processos de ocupação de via pública (OVP) ao longo dos 8 anos 

considerados, têm diminuído gradualmente, atingindo no final do período cerca de 1/3 do 

numero inicial, podendo traduzir-se no “sentido de uma maior exigência no tipo de obras a 

realizar, por um efeito de migração de obras de simples conservação, para obras de 

alteração ou ampliação” (CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:167). Quando comparado com 

os alvarás emitidos (tabela 19), para o mesmo período verificamos que há uma 

concordância nas operações, podendo ser explicado por “serem de menor dimensão e 
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profundidade, levando também a que mais facilmente os proprietários as executem” (CML, 

diagnóstico PPRUCC, 2014:168). 

 

Tabela 16 - Número de processos OVP entrados para a área da Colina do Castelo 

Operação 
Urbanística 
agrupamentos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 
Geral 

Ocupação de via 
pública para obra 
de conservação 

103 77 72 45 44 43 50 34 468 

Fonte: SIGU, 2013 in CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:167. 

 

Tabela 17 - Número de alvarás OVP obtidos para a área da Colina do Castelo 

Operação 
Urbanística 
agrupamentos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 
Geral 

Ocupação de via 
pública para obra 
de conservação  

106 77 67 48 46 36 50 34 464 

Fonte: SIGU, 2013 in CML, diagnóstico PPRUCC, 2014:168. 

  

 Fazendo uma síntese deste capítulo, em termos do edificado é de destacar a 

reabilitação levada a cabo, bem como algumas infraestruturas promovidas, de forma a 

estabelecer-se articulação entre as diferentes cotas da área de intervenção com base em 

meios mecânicos, apoiando a circulação pedonal e também a acessibilidade ponderando e 

criando soluções de estacionamento para os residentes. Criação de alguns equipamentos 

culturais de referência e programação de equipamentos de proximidade de apoio social, 

cultural e desportivo. Recuperação de significativo espaço público nos principais eixos de 

circulação do bairro, colmatando algumas carências de espaços de lazer. Numa análise 

das atividades económicas é de salientar a criação e divulgação de alguns circuitos (do 

Fado, da multiculturalidade, das tasquinhas) que promovem a identidade e património 

local.    
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CAPÍTULO 7 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 Como já foi referido previamente o PPRUCC surge como uma renovada 

oportunidade para pôr em prática novas estratégias de atuação a partir das quais podem 

ser criadas novas lógicas, mais próximas da população e que tornem o território mais 

coeso, competitivo e sustentável (CML, Diagnóstico PPRUCC, 2014).  

 Um reconhecimento ajustado dos equipamentos culturais pode ter um impacto 

positivo na qualidade do espaço urbano e consequentemente na vida da população 

residente, proporcionando e incentivando a oferta cultural de proximidade, possibilitando 

uma adequada coesão social, bem como oferecer experiências novas e enriquecedoras 

aos turistas e visitantes, incrementando uma oferta turística de qualidade. Neste sentido, 

este capítulo surge como uma conjunção de estudar melhor os equipamentos culturais 

inseridos na área
58

 e entender o envolvimento e desenvolvimento que detém no espaço 

urbano pretendido. 

 O objetivo é apresentar de uma forma objetiva e clara, os aspetos mais marcantes 

das valências dos equipamentos, uma vez que estas são uma aposta de caracter mais 

estruturante e identitária da área em questão. No caso peculiar do PPRUCC, a questão 

cultural cobre-se de grande importância, na medida em que “se trata de uma temática que 

o plano pretende conservar, revitalizar e potenciar, como modo de sustentar os agentes 

económicos locais e suscitar maior interesse e atratividade a população exógena” (CML, 

Diagnóstico PPRUCC, 2014:211). Neste sentido, afigurar-se-á análises referentes aos 

equipamentos, dissociadas em plano de atividades; patrocínios, comunicação e imagem; 

projeto, obras de reabilitação e manutenção; e por último demonstração de resultados.   

 

7.1. Plano de atividades 

 No que concerne ao plano de atividades este é muito diferente, como seria de 

esperar, de equipamento para equipamento. Todavia todos eles oferecem exposições 

(sejam elas temporárias ou permanentes), serviço educativo e, alguns, cedências de 

espaço. Como tal, será agora anunciado descritivamente o plano de cada um dos 

equipamentos referente ao ano de 2013 e será feita uma evolução dos valores dos anos 

de 2011, 2012 e 2013, nomeadamente no que se refere ao número de visitantes 

(nacionais e estrangeiros) e aos totais de visitantes (nos equipamentos e nas atividades 

fornecidas por eles). Assim, fazendo uma síntese em relação ao número total de 

visitantes
59

, podemos observar através do presente gráfico que o equipamento que mais 

atrai visitantes é o Castelo de São Jorge, marcado pela sua magnitude patrimonial e 
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 Apenas os selecionados e referidos à priori. 

59
 Engloba os visitantes/espectadores de todas as atividades desenvolvidas pelo equipamento. 
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identitária. Esta informação pode ser complementada com a especificação dos visitantes 

nacionais e estrangeiros na tabela em anexo (anexo V – tabela 1). 

 

Gráfico 4 - Número total de visitantes nos equipamentos 

 

Fonte: Relatório de contas equipamentos; Elaboração própria, 2014 

 

 Caracterizando de forma particular cada equipamento, inicia-se este ponto com o 

Castelo de São Jorge, com um ttoottaall  ddee  vviissiittaanntteess de 1025153, o Castelo alcançou o 

maior número de visitantes (visível no gráfico 5) contemplando público de visita normal, 

programação cultural ou atividades do serviço educativo. Apresentando uma subida de 

3,4% relativamente a 2012 (34041) e acompanhando a tendência de aumento do turismo 

na cidade de Lisboa, registando-se um número de visitas deste grupo de 915154. As 

visitas nacionais também representam um número significativo com 109999 visitantes. 

  

Gráfico 5 - Número total de visitantes 

 

Fonte: EGEAC, 2013; Elaboração própria, 2014 
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 Referindo-se agora às exposições permanentes, o equipamento foi visitado por 

277334 pessoas (referente ao ano de 2013). O nnúúcclleeoo  aarrqquueeoollóóggiiccoo  foi visitado por 269347 

pessoas e a ccââmmaarraa  eessccuurraa acolheu 77685 visitantes. Relativamente ao sseerrvviiççoo  eedduuccaattiivvoo, 

o equipamento realizou 4802 atividades para diversos públicos, reunindo 70121 

participantes, mais 9491 face a 2012. Quanto aos programas facultados pelo Castelo de 

São Jorge, é de revelar os seguintes programas: Descobrir o Castelo (direcionadas para o 

visitante-turista, captando 60431 participantes), Escolar (obtendo 3198 participantes), 

Aventuras no Verão (direcionado para o público escolar e com funcionamento durante os 

meses de junho, julho e agosto, registando 613 participantes), Domingos em Família 

(direcionado para o público familiar e com atividades diversas, captando 1465 

participantes), Dias com História (com 2781 participantes), com a realização de uma 

atividade “Uma Noite no Castelo” (atividade integrada na comemoração do Dia 

Internacional dos Museus e que obteve 2668 participantes), Fora de Horas (“Morcegos no 

Castelo” e “Mochos e Corujas no Castelo” com 315 participações), Tertúlias de Outono no 

Castelo (em torno do tema “Tradições, Festa e Comidas de Lisboa” com 118 

participações) e no âmbito do programa Aventuras no Castelo (realizaram-se 20 festas de 

anos com 314 participantes). Ainda inserido no tema programático, menciona-se outro tipo 

de programa, mais ao nível cultural, intitulado de Sábados no Castelo, arrebatando 800 

espetadores. Quanto às cedências de espaço, o Castelo albergou 12 iniciativas e foca-se 

ainda 44 visitas institucionais de instituições nacionais e estrangeiras (EGEAC, 2013).       

  

 No que concerne ao Museu do Fado, 2013 em particular foi baseado na promoção 

de implementação de atividades constantes do Plano de Salvaguarda da Candidatura do 

Fado à lista representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO) e 

no desenvolvimento de uma programação diversificada.  

 Salienta-se que em termos de total de visitantes este é o que apresenta os 

segundos valores mais elevados, porém ainda a uma larga distância do equipamento 

anterior (justificado pelo facto de ser mais recente e devido também a operações de 

requalificação que levaram ao seu encerramento, traduzindo-se depois na reduzida 

entrada de visitantes).  

 O número ttoottaall  ddee  vviissiittaanntteess é de 168877 (observável no gráfico 6), registando o 

maior número de visitantes dos últimos três anos, apresentando uma subida de 96976. 

Quanto às exposições temporárias, produzidas no ano de 2013, o Museu é de destacar 

a programação pelo facto de ser focada no diálogo entre o Fado e as outras artes, 

destacando-se, Com esta voz me visto – O Fado e a Moda
60

 (com o intuito de reunir os 

                                                   
60

 Desenvolvido em coprodução com o Museu do Design e da Moda (MUDE) e com a colaboração do Museu Nacional 
do Teatro, da Fundação Amália Rodrigues. 
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trajes e adereços de atuação de dezenas de intérpretes de diferentes gerações) e o Fado 

e o Teatro
61

 (trazendo à tona a cumplicidade criativa entre o teatro e o universo do Fado). 

 

Gráfico 6 - Número total de visitantes 

 

Fonte: EGEAC, 2013; Elaboração própria, 2014 

  

 Para além das exposições temporárias, foca-se os concertos/apresentações 

patentes na programação do Museu, destacando-se Há Fado no Cais (com a participação 

de ilustres músicos deste universo fadista); Mariza (uma cerimónia de entrega da Medalha 

Municipal de Mérito, Grau Ouro da CML); Teatro Severo (programa que consistiu num 

teatro musicado em torno da figura Maria Severa); Rodrigo Costa e Marta Pereira da Costa 

(dando nome e destaque ao dia internacional dos Museus); Festival Caixa Alfama 

(direcionado para a promoção de artistas de Fado de diferentes estilos e gerações, 

decorreu no bairro de Alfama e atraiu milhares de espetadores); Amália por Júlio Resende 

(apresentação do CD Amália por Júlio Resende no Dia Internacional da Música); Visitas 

Cantadas – Museu do Fado (em torno do circuito expositivo com regulares visitas cantadas 

poe diferentes intérpretes, durante os fins-de-semana); Visitas Cantadas – Alfama e 

Mouraria (com a participação de dezenas de artistas que interpretaram reportórios alusivos 

ao património histórico de cada bairro, com funcionamento durante os meses de julho, 

agosto e setembro) e ainda Museu em Festa – Fado Património da Humanidade (no 

âmbito do 2º aniversário da consagração do Fado a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade, o Museu promoveu visitas cantadas, desgarradas, workshops e concertos 

com fadistas convidados).  

 Na extensão do programa educativo, o Museu do Fado estreitou parcerias com 

diversas escolas do Ensino Básico e Secundário do município de Lisboa que promoveram 
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 Em coprodução novamente com o Museu Nacional de Teatro.  
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diante do seu quadro disciplinar trabalhos vários sobre o Fado. Salienta-se também o 

trabalho desenvolvido pela Escola do Museu, e realçando as duas edições do curso 

“Viagens pela História do Fado”. E ainda atividades em parceria com a “Escola Superior de 

Artes de Castelo-Branco” (com licenciatura em Guitarra Portuguesa); “o Conservatório de 

Sines (reunindo dezenas de jovens formados na Guitarra Portuguesa); a Universidade de 

Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa, (através do Instituto de Etnomusicologia) - 

(EGEAC, 2013). 

 

 No que se refere ao Museu de Santo António, este apresentou um número ttoottaall  

ddee  vviissiittaanntteess, de 7080 (em 2013) e face ao ano anterior obteve um aumento considerado 

de 1387 visitas (gráfico 7), porém em relação aos outros equipamentos, este posiciona-se 

muito aquém do esperado, podendo dever-se à natureza e características do 

equipamento, e/ou ao público-alvo a captar.  

 Quanto ao programa educativo, devido à pouca informação sobre o mesmo, só é 

possível exprimir que foram desenvolvidas diversas atividades, nomeadamente 

reconstituições históricas, oficinas de expressão plástica, workshops e ações de formação, 

precisamente em todos os meses. 

 

 Gráfico 7 - Número total de visitantes 

 

Fonte: Museu da Cidade, 2014; Elaboração própria, 2014 

   

 Por último, o Museu do Teatro Romano, apresentando um número ttoottaall  ddee  

vviissiittaanntteess de 13336, ao contrário dos restantes equipamentos sem um aumento registado 

no ano de 2013 tendo como principal motivo as obras de requalificação no equipamento 

(levando à natural diminuição de visitantes). O ano em que o valor atingiu os números 

mais elevados foi precisamente no ano antecedente com um total de 46094 (gráfico 8).  
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Gráfico 8 - Número total de visitantes 

 

Fonte: Museu da Cidade, 2014; Elaboração própria, 2014 

 

 Quanto às exposições permanentes, o equipamento foi visitado por 385 pessoas, 

número inferior ao ano antecedente.  As atividades/programas prestadas pelo Museu, 

revertem-se em conferências ou palestras, o equipamento no ano de 2013, teve como 

programação o Olisipo pré romana: estudo dos materiais orientalizantes do teatro romano 

de Lisboa; Lisboa no 1º Milénio; Intervenções arqueológicas nas imediações do Teatro 

Romano e o Projeto de alterações no edifício da Rua da Saudade nº 2: acompanhamento 

arqueológico.  

 Relativamente ao serviço educativo, o equipamento realizou diversas atividades, 

com um número total de participantes de 13721. As atividades realizadas foram para 

públicos diferentes e com temáticas também elas distintas. Assim o Museu atuou com 

escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, com os seguintes atividades/programas: 

Memórias de outra Lisboa; A Arqueologia e os Romanos; O Teatro e as Máscaras; 

Conhecer o Museu do Teatro Romano e A Arqueologia e os Romanos. No Ensino 

Secundário, Público em Geral e Público Sénio as atividades passam exclusivamente por 

conhecer o Museu do Teatro Romano. Acrescenta-se ainda a atividade prestadas aos 

Portadores de Necessidades Especiais (PNE´s), com a atividade o Teatro e as Máscaras.  

 

7.2. Patrocínios, comunicação e imagem 

 Este sub-ponto tem por missão a descrição dos patrocínios, da comunicação e 

imagem, bem como dos custos. Assim no que se refere aos dois primeiros equipamentos 

mencionados, os patrocínios no ano de 2013 foram desfavoráveis, sendo necessário a 

angariação de financiamento privado. Outorgando uma quantia financeira de 1 milhão e 

400 mil euros. Os patrocínios das parcerias são diversos, destacando-se Unicer/Super 

Bock, Unilever/Olá, Nestlé/Sical, Sumol/Compal, Vigor, Makro, Licor Beirão, Epal, Garnier, 
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Canal História, Canal SY’FY, Tetra Pack, Centrum, Tous, RTP, TSF e Diário de Notícias. A 

comunicação e imagem, exercida pelo Castelo de São Jorge e Museu do Fado (para 2013) 

foram de 52995€ e 11835€, respetivamente (no que se refere aos outros equipamentos 

não é possível analisar estas temáticas). Fazendo uma evolução dos gastos destes dois 

equipamentos, é visível através do gráfico que se segue dizer que ambos os 

equipamentos têm feito mais gastos nestes conjuntos, mas o Castelo de São Jorge 

sobressai-se com um valor total de 52995€ face aos 11835€ do Museu do Fado. 

 

Gráfico 9 - Gastos em Comunicação e Imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: EGEAC, 2013; Elaboração própria, 2014 

 

7.3. Projetos, obras de reabilitação e manutenção 

 Fazendo uma breve síntese destas obras, refere-se que o Castelo em 2013 

executou a obra de reabilitação da Porta Norte do Castelo, bem como a reabilitação das 

instalações sanitárias públicas subterrâneas. E ainda o estudo de reabilitação do espaço 

da bilheteira, atendendo à localização de estruturas arqueológicas (EGEAC, 2013).  

 Quanto ao Museu do Fado, no ano de 2013 não efetuou nenhuma obra especifica, 

uma vez que nos anteriores anos executou diversas obras de reabilitação e requalificação, 

nomeadamente nos anos de 2011 e 2012, com obras de beneficiação geral do espaço 

interior da cozinha e instalações sanitárias e a reabilitação dos vãos exteriores da fachada, 

procedendo também à reabilitação do restaurante e dos espaços complementares e 

intervenção profunda na drenagem pluvial do edifico (EGEAC, 2011-2013).  

 O Museu de Santo António no ano de 2013 encerrou, devido a obras de 

valorização e requalificação e ampliação, desde o dia 16 de outubro de 2013. O que se 

pretende com este projeto é em primeira instancia reforçar a vocação do museu e 

posicioná-lo como um pólo do Museu da Cidade, enquanto parte do discurso histórico, 

religioso e antropológico de Lisboa. Outra alteração é a referente ao nome do Museu 

passando para Museu de Santo António, sendo mais universalizante e com maior poder de 

comunicação. Pretende-se ainda integrar o Museu nas rotas do turismo religioso (vindo-se 
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a afirmar cada vez mais na cidade), e para a ampliação do Museu surge a expansão de 

um novo programa museológico e museográfico (CML, Divisão Museus e Palácios, 2010).   

 Relativamente ao Museu do Teatro Romano, este também se encontra encerrado 

para obras de requalificação desde o dia 02 de maio de 2013. O que se pretende com este 

projeto é alterar o seu projeto de arquitetura, ampliando-o para tirar o máximo partido do 

espaço existente, sendo também renovada a museografia e museologia, integrando novas 

estruturas arqueológicas (entretanto descobertas) e peças recolhidas no local. Outra 

alteração pretendida, com o novo percurso expositivo, é possibilitar ao público uma 

observação mais próxima das várias construções (CML, Museu Teatro Romano, 2013).  

 

7.4. Valores de despesas 

 O valor de despesas tem em consideração os gastos de funcionamento no seu 

total. Apresenta-se também os gastos com o pessoal (recurso humanos) incluindo os 

gastos totais e as remunerações. Refira-se que existem equipamentos que nas diversas 

componentes anunciadas não apresentam valores (por privação de informação), estando 

estes representados da seguinte forma “
_
“. Contudo alude-se ao facto de haver valores 

efetivamente de zero, estando representados dessa mesma forma. 

  

Gráfico 10 - Total dos gastos de funcionamento 

 

Fonte: EGEAC, 2013, CML, 2014; Elaboração própria, 2014 
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de gastos mais elevados. Quanto ao Museu do Fado e ao Museu do Teatro Romano estes 

apresentam nos anos de 2011 e 2012, respetivamente, os valores mais elevados de 

gastos (anexo V – tabela 2).  

 Relativamente aos gastos com pessoal para os vários equipamentos, observa-se 

que o Castelo de São Jorge detém os gastos mais elevados relativamente aos recursos 

humanos e valores de remunerações (gráfico 11), seguindo-se o Museu do Fado (gráfico 

12) com gastos de pessoal na ordem dos 348834€ no ano de 2013 (anexo V – tabela 3). O 

Museu de Santo António apresenta valores de gastos de recursos humanos inferiores aos 

últimos dois como é visível (gráfico 13). Refira-se, por último, que o Museu do Teatro 

Romano apresenta muita falta de informação não dando para caracterizar corretamente. 

 

Gráfico 11 e Gráfico 12 - Gastos em recursos humanos 

Fonte: EGEAC, 2013; Elaboração própria, 2014 

  

Gráfico 13 - Gastos em recursos humanos 
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CAPÍTULO 8 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 No que se refere à discussão dos resultados, e tendo em conta o método escolhido 

para o procedimento do trabalho de campo, este está conectado ao objetivo da 

investigação em curso. Trata-se por perceber qual a relação existente entre os 

equipamentos culturais nas dinâmicas de regeneração urbana e qual a sua influência e 

dinamização do local e o seu impacto a vários níveis (social, económico, cultual e 

turístico), através das amostras consideradas.  

 

8.1. Inquéritos 

 Pretende-se então conhecer com mais detalhe a perspetiva dos turistas ao 

escolherem determinado museu para visitar (e o seu grau de satisfação, quando o 

visitam), quanto tempo passam na área em estudo, que consumos fizeram, quanto 

gastaram e onde estavam hospedados. No inquérito aplicado a esta amostra inclui-se 

quatro perguntas que tinham como objetivo delinear o perfil dos inquiridos, eram questões 

abertas (exceto a pergunta referente ao género) sendo criadas categorias para se alcançar 

uma maior uniformidade e comparação mais equitativa. 

 Inicia-se a caracterização do(a) inquirido(a) com a referência ao género dos 

inquiridos, que resulta de uma questão fechada. A taxa de resposta foi de 100% (ou seja, 

dos 220 inquiridos todos responderam). A visualização dos resultados denota uma 

predominância no género feminino com um registo de 64%, sendo que foram inquiridas 

140 mulheres e 80 homens com um registo de 36%.  

 

Gráfico 14 - Caracterização do(a) inquirido (a) – Género dos inquiridos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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um registo de superioridade no grupo etário dos 25-64 anos com uma taxa de 75%. O 

grupo dos 15-24 e ≥65 apresentam registos semelhantes, com destaque para a primeira 

classe que representa 15%, com um número de resposta de 32 inquiridos. Salienta-se o 

facto de não se ter obtido nenhuma resposta para o grupo etário dos 0-14 anos, justificado 

pelo facto de quando se encontravam famílias as respostas ao questionário advinham dos 

país/encarregados, defendendo a proteção dos menores e claro ausência de informação 

para responder às perguntas.  

 

Gráfico 15 - Grupo etário dos inquiridos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

  

 Quanto às próximas analises, estas resultam de questões abertas categorizadas 

após realização do inquérito devido à obtenção diversificada de resposta, achou-se 

preferível agrupar país e nacionalidades (com aproximação geográfica, anexo VI – tabela 

1) para permitir a simplificação do tratamento dos dados e posterior elucidação.    

 Como representado nos gráficos 23 e 24, os resultados obtidos a partir da questão 

referente ao país de residência e nacionalidade dos inquiridos (questão 3 e 4) revela que 

cerca de 19% (45 inquiridos) residiam em França, sendo o mais predominante. Seguindo-

se os países da Bélgica, Holanda e Luxemburgo com uma representatividade de 39 

inquiridos, sucedendo-lhes a Alemanha com um registo de 14% (30 inquiridos). Os países 

com menor representatividade foram o conjunto (Japão, China e Coreia do Sul) e o Outros 

(correspondendo a país como Israel/Austrália/USA/Canadá/Namíbia) com um registo de 

5% cada (10 e 11 inquiridos).  
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 No que se refere à nacionalidade, esta foi também categorizada (como foi descrito 

anteriormente, anexo VI – tabela 2), e onde se destaca novamente a França 

(nacionalidade Francesa), bem como a nacionalidade Belga/Holandesa e Luxemburguesa 

e ainda a nacionalidade Alemã e o conjunto (Inglesa, Escocesa e Galês) com um registo 

de 19%, 17% e 11%, respetivamente. Salienta-se, que 2% dos registos dizem respeito às 

duplas nacionalidades. 

 

Gráfico 17 - Nacionalidade dos inquiridos 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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 No que concerne à motivação e/ou interesse na área da Colina do Castelo, 

pretendeu-se com a primeira pergunta conhecer os principais meios que os 

turistas/visitantes tiveram, como forma de obter informação sobre o território.  

 As questões inerentes a esta parte do inquérito (correspondente da 5ª até à 10ª 

questão) sendo fechadas e/ou mistas (de forma a complementar algumas questões 

expostas de natureza fechada, incluiu-se espaço para essa possibilidade, existindo 

algumas questões onde os inquiridos expusessem a sua opinião, através da inclusão do 

item “outra”).  

 Na primeira questão teve maior predomínio as “Agências de viagens e os Guias 

turísticos” (livros/roteiros), com um registo de 49%, seguindo-se indicações do local 

fornecidos pela “Família e/ou amigos” (que já estiveram em Lisboa, e nomeadamente no 

local em questão, área da Colina do Castelo) e “noticias ou anúncios em meios de 

comunicação social”, principalmente informações obtidas na internet, afigurando-se a 13% 

das respostas. A alínea “Outros” é bastante curiosa de ser descrita, porque corresponde 

maioritariamente às pessoas/visitantes que já estiveram anteriormente no local e 

regressam para o visitar novamente (argumentando muitas vezes que o local é magnifico 

de vários aspetos, paisagísticos, culturais, patrimoniais, etc.) com um representativo de 

10% (que corresponde à resposta de 25 dos inquiridos).  

 

Gráfico 18 - Conhecimento da área da Colina do Castelo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 Na segunda questão os inquiridos responderam em grande número (99) que o 

tempo despendido de “1 a 2 horas” é o mais marcante aquando da visita à área da Colina 

do Castelo, com uma taxa de respostas que ronda os 45%. Seguindo-se a variável de “3 a 

5 horas” com 24% de representatividade e a “mais de 5 horas” com 18%, completando um 

total de 87%, tendo-se a perceção de que os turistas/visitantes despendem de tempo 

considerável do seu dia de visita à área da Colina, assumindo uma relevância a nível 
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municipal, nacional e municipal, mantendo particularidades de atração pelos seus 

conjuntos de características urbanas.   

 

Gráfico 19 - Tempo despendido durante a visita à Colina do Castelo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

  

 Esta questão apresentava outro item correspondente ao tempo que os inquiridos 

permaneciam em Lisboa, num prazo de dias. Assim obtiveram-se diversas respostas com 

especial destaque para os “3 dias” de permanência, sucedendo-se os “4 dias”, as 

hipóteses que apresentaram menor simbolismo foram a de “1 dia” e “mais de 5 dias”.  

Através dos resultados obtidos pode-se verificar que o turismo na cidade de Lisboa tem 

uma importância considerável, apresentando um interesse particular por parte dos turistas, 

devido a um mix agradável de espaços e produção de bens e serviços enquanto locais de 

atração e de consumo.  

 

Gráfico 20 e Gráfico 21 - Dias de permanência em Lisboa 
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 Outro aspeto a considerar era saber o tipo de alojamento onde se encontravam 

hospedados os inquiridos (dando para percecionar o nível económico dos inquiridos 

dispondo também de uma relação entre a idade dos mesmos e o tipo de alojamento que 

elege) e precisar a localização do alojamento onde os turistas/visitantes se encontravam. 

Para se entender se os estabelecimentos hoteleiros na área em estudo impulsionam a 

procura e “fixação” turística, e também reconhecer os locais escolhidos pelos 

turistas/visitantes pois estes acabam por favorecem e impulsionar o desenvolvimento 

desses locais. E uma vez que a maioria dos inquiridos respondeu à questão mencionando 

que o local do alojamento não se encontrava na área é fundamental perceber se estão 

adequados às necessidades dos visitantes e numa futura oportunidade conceber uma 

justificação para esta situação verificada.  

 Assim o tipo de seleção feita em termos de hospedagem remete para um grande 

exemplar que elege “Hotéis de 4 – 5 estrelas” (tido 77 respostas, representando 35%), 

seguindo-se “Hotel de 2 – 3 estrelas” e depois os “Hostels”, com uma representação de 

23% e 13% respetivamente. O “Apartamento” representou um valor de 11% sendo 

considerável, estando muito próximo dos valores apresentados para os “Hotels”, podendo 

revelar um aumento de preferência relativa ao tipo de alojamento, uma vez que é 

composto por condições mais favoráveis e adequadas às necessidades dos inquiridos. A 

variável representada por “Outro” é muito curiosa pois as respostas respetivas a esta 

hipótese diziam respeito ao parque de campismo de Monsanto, sendo então um tipo de 

alojamento distinguido por entre os inquiridos, de forma curiosa devido à sua localização 

um pouco desviada do centro histórico, mas os inquiridos faziam questão de se deslocar e 

vislumbrar as maravilhas na área em análise.     

 

Gráfico 22 - Tipo de alojamento onde os inquiridos se encontravam hospedados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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 Outra curiosidade remete para a associação/relação existente entre o tipo de 

alojamento eleito e as idades dos inquiridos. Assim no total de inquiridos o grupo etário 

com anos compreendidos entre os 15-24 anos, 16 deles escolheram como alojamento 

“Hotels” ou “Hotel de 2 – 3 estrelas”, podendo ser o valor mais representativo se, se 

alargasse a idade até aos 30 anos, por exemplos. Contudo, houve ainda muitas seleções 

feitas de inquiridos jovens que preferiram um maior conforto, escolhendo hotéis com maior 

categoria.  

 Analisando agora a localização do alojamento (questão 8 – O alojamento localiza-

se na área?), observa-se através no gráfico que se segue que a maioria dos inquiridos, 

não estava hospedado num alojamento na área, e sim fora dela, com uma 

representatividade de 88%.  

 

Gráfico 23 - Localização do alojamento 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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áreas (anexo VI – tabela 3), uma vez que este género de perguntas permite uma maior 

abrangência nas respostas, de forma a simplificar o tratamento dos dados e posterior 

elucidação.   

 Observa-se que a área do “Marquês/Avenida” tem uma grande representatividade, 
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“Restauradores/Rossio/Pr. da Figueira”. Os aglomerados “Saldanha/Estefânia”, 

“Baixa/Chiado” e “Bairro Alto/Stª Catarina” representam valores semelhantes (9% e 8%), 

com um número de respostas de 17/18 e 16. E os dois aglomerados que representam 

menores valores são “Campo Pequeno/Campo Grande/Alvalade” e “Olivais/Oriente”. Estes 

resultados conferem o facto de os turistas/visitantes quererem estar perto do centro 

histórico, conjugado com o facto de procurarem uma oferta de qualidade um pouco 

superior (registada no conjunto “Marquês/Avenida”, com colossais cadeias de 

estabelecimentos hoteleiros). Não se pode considerar que estas escolhas de localização 

do alojamento, sendo fora da área em análise, sejam um ponto negativo, isto porque é 

importante considerar aspetos como a capacidade de carga
62

 que por vezes entram em 

conflito com o ambiente natural e o construído, sendo então essencial um equilíbrio entre 

os visitantes e os residentes.  

 

Gráfico 24 - Onde se localiza o alojamento 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Este gráfico ilustra bem, a distribuição espacial da localização dos alojamentos elegidos 

para a estadia dos visitantes em Lisboa. Pode-se observar que a zona do centro histórico 

é a predileta em termos de escolha dos alojamentos. Seguindo-se a zona do centro.  

Esta representação não coloca novidades, uma vez que existe um grande interesse por 

parte dos turistas/visitantes em localizarem-se nos alojamentos mais perto dos seus 

interesses de visita. 

 

                                                   
62

 É o número máximo de visitantes que um destino pode acolher ou ao limite para além do qual a experiência turística 
se degrada drasticamente, podendo ser medido de várias formas (Batista, 2008). 
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Figura 23 – Representação espacial da localização do alojamento 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 Para se perceber que atividades os visitantes/turistas levam a cabo durante a 

permanência na Colina do Castelo, optou-se por se categorizar as questões inerentes a 

esta pergunta (9) e onde os inquiridos podiam selecionar mais do que uma opção 

oferecida. A análise dos resultados revelou que a “Visita a monumentos” é a atividade 

mais frequente e levada a cabo durante a permanência na Colina do Castelo, justificada 

pelo seu grande valor patrimonial, simbólico e identitário, com 34%. E os “Circuitos 

turísticos/Visitas guiadas/Passear”, como sendo também uma das atividades de culto dos 

turistas, nomeadamente o passeio/caminhada pelas Ruas e Ruelas, Becos e Largos 

característicos deste local da cidade, principalmente para vislumbrarem as 

vistas/paisagens sobre a cidade e sobre o rio Tejo.  

 Outra atividade de menor dimensão, mas com alguma representatividade refere-se 

às “Compras de cultura e lazer”, com 16%. As atividades menos levadas a cabo, referiam-

se à “aquisição de artesanato e produtos regionais”, “Refeições” e “Compras de uso 

pessoal”, tendo valores de 2%, 3% e 6%, respetivamente. 
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Gráfico 25 - Atividades levadas a cabo durante a permanência na Colina do Castelo 

 

  Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 A última questão, dentro deste bloco, alude aos gastos (em 

compras/restauração/visitas/eventos) feitos pelos turistas na área em estudo, com o intuito 

de compreender o peso económico que é consumado pelos turistas, tendo em vista a 

captação do desenvolvimento económico local. Perante o mencionado, o que se observou 

em termos de gastos (remetendo para um dia, ou seja quanto foi gasto durante um único 

dia e não se enumera o alojamento) é que em média o valor atribuído com maior 

relevância foi de “20-50 euros” com um número de resposta de 135. Os restantes valores 

dispostos sendo “60-90 euros”, “100-150 euros” e “160 ou mais” tem números de resposta 

muito inferiores com 17, 15 e 11 respetivamente. A hipótese “Menos de 10 euros” é 

considerada pouco relevante, com um número de resposta de 36.  

 

Gráfico 26 - Gastos na área da Colina do Castelo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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 Segue-se a análise do inquérito com o contexto / diversidades, que resulta na 

compreensão da dinâmica cultural, nomeadamente dos equipamentos estudados, ou seja 

o que se pretende saber é a frequência de visitas aos equipamentos descritos na Colina 

do Castelo. Bem como o impacto causado por estes, através da avaliação por parte dos 

inquiridos. Quanto à primeira pergunta deste grupo esta é hierarquizada de 1 a 5 (1 diz 

respeito a nenhuma frequência, 2 uma vez, 3 de duas a cinco vezes, 4 todos os anos e 5 

sempre que posso) em consonância com os equipamentos visitados. A análise efetuada 

permite conceber que o Castelo de São Jorge é o mais visitado (pelo menos uma vez) e 

com grande margem dos outros equipamentos representados. Denota-se que o Museu do 

Teatro Romano e o Museu de Santo António são visitados pouquíssimas vezes, aludindo 

para falta de promoção e comunicação destes equipamentos, pois quando se perguntava 

os turistas/visitantes se já tinham ido aos equipamentos mencionados, perguntavam 

maioritariamente, onde eles se localizavam. Há falta de sinalética e comunicação destes 

equipamentos, tornando-os pouco visitados em relação ao grande monumento da cidade o 

Castelo. E acrescenta-se o facto de o Museu do Teatro Romano e o de Santo António 

terem taxas reduzidas o segundo e o primeiro ser livre, não sendo o preço reservado uma 

inibição para atrair as pessoas.  

 

Gráfico 27 - Frequência de entrada nos equipamentos culturais 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 No que se refere à segunda questão (gráfico 27, questão 12), esta remetia para a 

avaliação do grau de satisfação durante a visita aos equipamentos culturais, sendo 

relevante a perceção dos visitantes aquando da visita aos equipamentos. O que se obteve 

com a análise dos resultados foi uma boa impressão transmitida pelos mesmos, 

naturalmente evidenciado pelo Castelo de São Jorge influenciado pelas suas paisagens 
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deslumbrantes e de perder de vista, que em certa medida influencia a opinião e gosto 

pessoal dos turistas/visitantes. 

 

 Gráfico 28 - Avaliação de satisfação durante a visita aos equipamentos 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 A categoria com mais realce foi a “Bom” com um total de 174 dados pelos 

inquiridos (respeitante aos vários equipamentos), seguindo-se a “Excelente” com 54 

respostas dadas. Esta variável é útil na medida em que transmite o desempenho não só 

dos equipamentos mas de quem os gere e quem trabalha neles, observando-se um bom 

desempenho de todas as partes interessadas.  

   

 Para além dos inquéritos feitos aos turistas/visitantes foi essencial perceber-se o 

que levam as empresas/estabelecimentos comerciais a querem-se instalar na área da 

Colina do Castelo. Para tal, foi indispensável compreender se a sua localização estava 

relacionada com o facto de na área se localizarem equipamentos culturais, ou devido às 

operações de reabilitação urbana ainda em curso na área, ou simplesmente se o facto 

desta localização foi por mera casualidade.   

 O inquérito aplicado a este universo incluiu quatro partes que tinham como objetivo 

primeiro delinear o perfil dos inquiridos “caracterização do (a) inquirido (a)”, tendo 

questões fechadas, mistas e abertas, categorizadas nas primeiras ou com opção de 

escrita livre na segunda. Assim o questionário inicia-se com a pergunta referente ao 

género dos inquiridos, onde o que se observa é que a predominância é alusiva ao sexo 

feminino com um total de 60% face aos 40% representados pelo sexo masculino, o 

número de respostas total foi 15 e 10, respetivamente.  
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Gráfico 29 - Género dos inquiridos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 Quanto à idade, também inserida nesta parte, apresentava-se como questão 

aberta onde os inquiridos colocam as suas respetivas idades, de forma a uniformizar e 

comprar equitativamente foram criadas categorias referentes aos grupos etários (definidos 

pelo INE), para auxiliar a análise. Deste modo, presencia-se a uma superioridade no grupo 

etário entre os 25-64 anos com um total de 96% das respostas, e onde os grupos de 0-14 

e 15-24 não obtiveram nenhuma resposta (como já seria de esperar).  

 

Gráfico 30 - Idade dos inquiridos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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multiculturalidade, aparentemente em termos de empresas/estabelecimentos a grande 

preponderância é para cidadãos de nacionalidade portuguesa. Contudo ainda assim 

registou-se cinco pessoas com nacionalidade estrangeira.  

  

Gráfico 31 - Nacionalidade dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

  

 O gráfico regista 20 respostas das pessoas inquiridas, com nacionalidade 

portuguesa e as restantes 5 de outras nacionalidades, nomeadamente “Ucraniana”, 

“Brasileira”, “Indiana”, “Chinesa” e “Luso-Francesa” (representando a dupla nacionalidade). 

Esta realidade de diversidade “cultural” poderia ser maior se o universo de inquiridos 

também fosse alargado, naturalmente. Contudo, devido a inoportunidades não foi possível 

aumentar o universo da amostragem. 

  

Gráfico 32 - Nível de escolaridade dos inquiridos 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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 Para terminar este bloco de questões, teve interesse saber-se o nível de 

escolaridade dos inquiridos. Ao analisar-se esta questão percebe-se que a maioria dos 

inquiridos que implanta o seu negócio, a sua atividade comercial tem um nível de 

escolaridade elevado, onde 36% referem-se a “Licenciatura concluída” (9 respostas) e 

12% a “pós-graduação”. Tendo o “Ensino Secundário (12º ano)” completo representado 

também um valor considerável de 20% (5 respostas), estando relacionado principalmente 

com o tipo de atividade “Restauração e bebidas”.  

 Comparando e relacionando os níveis mais graduados de instrução, com o tipo de 

atividade comercial observou-se um maior nível de instrução nas atividades “Atividades 

artísticas e culturais” e “Serviços criativos”, expostos posteriormente. A atividade “Outras” 

também apresenta um valor considerado face ao nível de instrução.  

 

 Ingressando agora noutro bloco do inquérito referente à caracterização do 

estabelecimento, visando apenas uma questão relacionada com o “tipo de atividade 

comercial” (questão 5) já previamente abalizada, para facilitar os inquiridos e 

posteriormente a análise desta questão.  

 

Gráfico 33 - Tipo de atividade comercial 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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bebidas” com 24% e os “Serviços criativos” com 20%. Quanto a cada atividade foi feita 

uma agrupação para se representar o maior número de atividades “identificadas” na área 

(anexo VI – tabela 4).  
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 Passando para a motivação / interesse na área da Colina do Castelo, esta 

divisão requereu duas perguntas distintas. A primeira relacionada com os motivos que 

levaram a instalação do estabelecimento comercial/empresa na área da Colina do Castelo, 

com o cuidado de se apreender os principais motivos de interesse por parte dos inquiridos 

na área para a localização dos seus negócios, e a segunda pertencente a possíveis obras 

de requalificação no estabelecimento, e consequentemente apreender se as operações de 

reabilitação e regeneração deram um impulso para os estabelecimentos também fazerem 

obras.  

 O que se obteve em relação aos motivos de instalação dos estabelecimentos na 

área foi sobretudo devido a ser “uma área turística (e com afluência de várias pessoas) ” 

com uma representatividade de 41%. Encontrando-se seguidamente valores e respostas 

muito semelhantes no que concerne aos motivos, acedendo-se a 16% “por ser uma área 

histórica e com valor patrimonial” e 11% “devido às intervenções de reabilitação urbana” 

ou sendo o “local onde reside, facilitando a instalação do estabelecimento”. Não tendo 

representatividade nenhuma o facto de “não haver motivo” e “devido ao apoio de 

organização/associações” para a localização do negócio.  

 

Gráfico 34 - Motivo da instalação do estabelecimento comercial na área 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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46% 

27% 

27% 

Requalificação/Reabilitaç
ão/Recuperação 

Re-
decoração/Remodelação
/Reformulação 

Adapatação da atividade 

64% 

36% 
Não foi Preciso 

Sem resposta 

ainda não realizar obras, tendo ambos valores próximos de resposta, de 11 e 14 

inquiridos. Contudo mostrou-se interesse em perceber o porquê nas duas respostas e 

então no que se refere ao “sim” as respostas são variadas, em contrapartida no “não” só 

há uma justificação e não aprofundada, analisada posteriormente. 

 

Gráfico 35 - Obras de requalificação no estabelecimento 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Gráfico 36 e Gráfico 37 - Obras de requalificação no estabelecimento – Motivo 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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encontrar a necessitar de obras deste cariz. Os outros dois motivos encontram-se 

igualados com uma representatividade de 27% (3 respostas cada), e que corresponde a 

obras relacionadas com motivos de o espaço atraírem poucos visitantes/clientes, sendo 

necessário recorrerem a remodelações ou re-decoração do espaço, ou então a obras de 

foro adaptativo de atividades, não sendo atualmente o que anteriormente foram ou 

exerceram.  

 Os motivos para os inquiridos não terem efetuado obras no estabelecimento 

prendeu-se com o facto único de não ser preciso (com 9 respostas) e 5 inquiridos não 

responderam porque não o fizeram.  

 

 O bloco de questões termina com um pacote de duas perguntas, relativas ao 

contexto / diversidades, onde se pretende com o primeiro caso questionar quais são os 

problemas que os inquiridos identificam na área, havendo parâmetros que se sobrepõem 

em representatividade, demonstrados seguidamente. E na segunda questão pretende-se 

compreender se os equipamentos estudados contribuem para a dinamização dos bairros 

(inseridos na área) e para a criação de um território criativo.  

 Quanto à questão (8) relativa aos problemas, é de mencionar que os aspetos mais 

mencionados foram, falta de “lugares de estacionamento”, “limpeza urbana”, questões 

respeitantes à “acessibilidade/mobilidade” e “degradação dos edifícios/espaço público”, 

com uma representatividade variada no seu total de 90%. Estas respostas foram 

substanciais porque uma vez que o território em tema está em transformação, e pretende-

se tirar dele o melhor partido tem que se encerrar ou melhorar substancialmente todas 

estas questões, para não serem um pendulo negativo de repulsão dos estabelecimentos e 

por sua vez da população residente e dos visitantes.  

 

Gráfico 38 - Problemas identificados no território em análise 

 

   Fonte: Elaboração própria, 2014 
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88% 

12% 

Sim 

Não 

 A última pergunta (9) leva a refletir na contribuição que os equipamentos 

culturais, com enfoque os trabalhados, concedem em termos de dinamização dos 

bairros e como eles auxiliam na criação de um território criativo. Esta pergunta era mista, 

dando depois espaço para os inquiridos justificarem a sua escolha anterior. Aquando da 

pergunta, “acha que os equipamentos culturais localizados na área contribuem para a 

dinamização dos bairros e para a criação de um território criativo?”, 22 inquiridos  

(representando 88%) expressaram que “sim” e 3 disseram que “não”. 

 

Gráfico 39 - Opinião relativa à questão nº9 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 As questões positivas remetem para um total de 26 respostas, estando repartidas 

em cinco categorias (anexo VI – tabela 5), as categorias advieram das respostas dadas 

pelos inquiridos, fazendo-se uma seleção e agrupação das mesmas. A categoria que 

arrecadou mais respostas foi a relativa à “atração de turistas e fixação de população”, ou 

seja os equipamentos localizados na área contribuem mais para este fator (com uma 

representação de 35%).  

  

Gráfico 40 - Opiniões da contribuição dos equipamentos culturais para a dinamização da 

área e criação de um território criativo. 

 

   Fonte: Elaboração própria, 2014 
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Outro aspeto que preservou importância perto dos inquiridos foi “a cultura como sendo o 

impulsionador indispensável” (na sua forma mais ampla, e abrangendo os equipamentos) 

para a dinamização dos bairros e para a criação de um território criativo. Outra expressão 

aplicada remete para a “autenticação do bairro”, através da contribuição dada pelos 

equipamentos culturais.   

 

8.2. Entrevistas 

 Ainda no que se refere à discussão dos resultados, e tendo em conta o método 

escolhido para o procedimento do trabalho de campo, procedeu-se à realização de 

entrevistas com vários intervenientes com relação e funções fundamentais na área de 

trabalho e relacionados com as temáticas desenvolvidas.  

 Empreende-se conceber as analogias destes intervenientes, como atores no 

território, nas operações de reabilitação urbana e regeneração urbana ocorridas no local e 

ainda as suas perspetivas da influência que os equipamentos investigados detêm na área.  

Deste modo, faz-se seguidamente um apanhado global de algumas considerações 

proeminentes, após a análise detalhada de cada entrevista
63

. Principiando a análise com 

um factor importante de compreensão da configuração dada às intervenções urbanísticas 

no território da CC, perguntando “como retratam as intervenções urbanísticas no 

território em questão?” No caso particular da ARM, foi prescrita a sua participação no 

diagnóstico que foi assente para a candidatura ao QREN, devido à perceção que detinham 

do território, que não é menos, que as necessidades do mesmo. E esta perceção foi 

fundamental “Em primeiro lugar a realidade aqui dos largos e das artérias principais foram 

fundamentais para que as pessoas tivessem mais utilização do espaço público e 

voltassem a criar os laços que tinham com a rua e que se tinha perdido um bocadinho pela 

degradação a que tinha chegado o bairro” (…) “e atualmente o que se observa é 

efetivamente mais pessoas na rua, não só os moradores mas os visitantes (…) ” (Inês 

Valsinha, 2014). Para o arquiteto José Carvalheira há uma grande distinção nas 

intervenções executadas em Alfama e na Mouraria. Iniciando o esclarecimento com uma 

analogia, dizendo que a reabilitação urbana em Alfama é como os iogurtes, passa o prazo 

e estão azedos. Ou seja, para o arquiteto a “reabilitação está azeda! E está azeda, porque 

aquilo tinha um plano temporal, que era o ano 2000 e já passaram catorze anos, e o 

aspeto geral contínua de degradação. Se calhar está menos degradado do que estava há 

vinte anos atrás mas isso, também, o resto da cidade está”. Relativamente à Mouraria, o 

próprio exprime que há uma grande diferenciação nas operações de reabilitação urbana, 

“aqui na Mouraria fez-se, recentemente, uma intervenção que eu acho altamente positiva e 

qualificadora, que foi o arranjo urbano. É um programa, esse sim exemplar, bem feito, com 

                                                   
63

 As declarações e citações retiradas da análise das entrevistas serão apresentadas, com as siglas de cada entidade, 
pertencendo ao seu representante entrevistado ou com o seu respetivo nome. A sua correspondência pode ser vista no 
capítulo referente à metodologia.  
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sensibilidade arquitetónica, conduzido com mestria, e é assim que se faz uma intervenção 

no espaço urbano”. Acrescentando ainda que as intervenções no espaço urbano acabam 

por qualificar a generalidade do ambiente, ou seja se, se realizar intervenções no espaço 

urbano está-se a qualificar o bairro todo, e isso traz investimento. “O património que não 

se utiliza morre, estraga-se e degrada-se, e património é um valor! Um bem cultural tem 

um valor económico, e se as pessoas não tiverem a consciência que isso tem um valor 

económico, e que só tem um valor de utilização, não estão a qualificar, e por isso a 

operação de Alfama considero completamente falhada” (arquiteto José Carvalheira, 2014).  

 

Ainda relacionado com as operações de reabilitação solicita-se saber, uma vez que 

a área em estudo corresponde a um território com História, cultura e valor patrimonial, se 

“as intervenções efetuadas no território asseguram a salvaguarda dos bairros 

históricos da cidade em questão?”, esta questão é essencial na medida em que a 

valorização e salvaguarda são aspetos importantes no que se refere ao território em 

questão porque tem particularidades autenticas a preservar, pelo simples factos de ser o 

“berço da nação” e o centro histórico de Lisboa. Deste modo, o arquiteto José Carvalheira 

menciona que “Se considerar o património no seu todo, não! Se considerar alguns 

aspetos, singularmente/ individualmente, sim!”, ou seja, porque não, “porque para se fazer 

uma operação de salvaguarda e valorização do património, é preciso em primeiro lugar 

saber o que é que se está a valorizar e o que é que se está a salvaguardar, e a maior 

parte das pessoas não sabe” (…) para tal é “preciso saber-se que o centro histórico de 

Lisboa não é uma unidade…o centro histórico é a cidade!” (arquiteto José Carvalheira, 

2014). E consequentemente conhecer as características específicas do território, de cada 

quadrado de solo do local, para não se acabar por fazer intervenções “automáticas”. Já no 

que se refere ao bairro da Mouraria, a filosofia de intervenção do GABIP Mouraria, foi 

“assente nos recursos endógenos do território e procurar, a partir dos recursos endógenos 

do território, encontrar dinâmicas de desenvolvimento” (João Meneses, 2014). E estes 

recursos mencionados são as pessoas, as associações locais, o património, a história, a 

identidade, a malha económica, sociológica, etc., sendo a partir desta base que quiseram 

“fazer um trabalho de desenvolvimento deste território, e não de outra maneira. Por ser um 

território heterogéneo a filosofia, foi precisamente a de conjugar todos esses fatores” (João 

Meneses, 2014).   

 

Segue-se a análise com uma questão inerente a todas as entrevistas, sendo ela: 

“Considera que as intervenções urbanísticas na área da Colina do Castelo 

contribuem para a valorização da sua capacidade de atração e dinâmica cultural, 

social e económica? Justifique”, as respostas obtidas foram diversas, mas a resposta 

predominante foi positiva, por parte da interveniente Inês Valsinha que refere “Sim, e 
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mesmo para a fixação de alguns residentes, porque tiveram oportunidade de criarem os 

seus próprios negócios, de se fixarem cá e de não se irem embora, que era a tendência 

que estava acontecer”. Miguel Honrado, afirma que houve várias beneficiações positivas, 

nomeadamente na “zona do Museu do Fado que beneficiou muitíssimo com o terminal dos 

cruzeiros (…), o Campo das Cebolas que também vai conhecer uma nova configuração e 

isso vai beneficiar muitíssimo aquele eixo do Museu do Fado”, bem como ao nível das 

acessibilidades que se implementaram na área da Colina do Castelo que “estão a 

beneficiar muitíssimo o acesso ao Castelo de São Jorge, portanto só o facto de se colocar 

aqui dois elevadores (e haverá aqui agora um terceiro nas Portas do Sol), vai facilitar 

muitíssimo as acessibilidades ao Castelo” e ainda o recente estacionamento “o facto de se 

transformar o mercado do Chão do Loureiro num centro de estacionamento também 

melhorou muitíssimo aqui a circulação na Colina, sobretudo o acesso à Colina”. Mas em 

termos de fixação da população (para residirem na área) já se opõe ao comentário 

anterior, dizendo “penso que aí havia de ter uma outra capacidade de políticas de 

revitalização urbana, por exemplo eu acho que ainda não há essa capacidade, acho que é 

necessário muito mais em termos da reabilitação urbana”. Relativamente ao arquiteto José 

Carvalheira, este mencionou que, contrariamente aos restantes, que não houve um 

contributo das intervenções urbanísticas, para a valorização da atração e diferentes 

dinâmicas. Outra resposta positiva, foi mencionada pelo João Meneses (do GABIP 

Mouraria) que refere que um dos objetivos completamente conseguido foi exatamente o de 

valorizar a área, e contribuir para a dinâmica, turística e económica, levando à melhoria 

“sujidade (nunca ninguém queria cá vir passear porque isto era um sitio muito sujo), a 

insegurança ou o sentimento de insegurança (pôr pessoas na rua, iluminar melhor, etc., 

mais do que força policial), e a questão do estacionamento caótico em toda a parte (que 

não respeitava o património histórico nem dava condições para a usufruição do espaço) ” 

(…), “eram três coisas que absolutamente afastavam as pessoas, e quando eu digo isto 

incluo também o aspeto degradado do espaço (espaço público, edifícios) não é só o lixo 

da rua removível (…) ”.  

 

 Para além da questão anterior, focada nos impactos das intervenções urbanísticas, 

e a capacidade de atração que passou a ter o território, bem como as dinâmicas inerentes 

a ele, ao nível cultural, social e económico. É importante saber a perspetiva de cada 

entrevistado no que se refere aos equipamentos culturais, e assim se questionou se “os 

equipamentos culturais que se encontram localizados na área da Colina do Castelo, 

apresentam-se como sendo fundamentais e estratégicos, do ponto de vista da 

eficácia na forma como a cultura e a animação urbana chegam aos diferentes 

públicos?”, esta resposta é harmónica (aquando indagada), observa-se comentários 

afirmativos dizendo que sim. Contudo, não apenas os equipamentos estudados refletem-

se como sendo fundamentais e estratégicos, mas de certo modo todos os equipamentos 



 106 

culturais, como por exemplo, “A Casa da Achada quando surgiu fez uma diferença incrível, 

pela quantidade de pessoas que passou a visitar o bairro, um público que não tinha 

qualquer hábito de vir cá” (…) “no Intendente todos aqueles equipamentos que estão lá 

fazendo uma dinâmica bastante interessante. A Casa da Severa também já está a criar ali 

um pólo dinamizador” (Inês Valsinha, 2014). No mesmo sentido, mas numa ótica mais 

patrimonial, constata-se que “o património cultural tem de facto um papel fundamental 

naquilo que é a Colina do Castelo de São Jorge. Todo este conjunto de património 

histórico que existe sobretudo na Colina são um conjunto de ativos, de valências, são um 

conjunto precioso que eu acho que em termos da economia local, do turismo, etc., tem 

uma valia incalculável” (Miguel Honrado, 2014). Não podendo desprezar o facto de o 

património ser conservado e preservado, para assim poder cumprir o seu objetivo e 

principalmente atingir o nível de valor de que falamos “Não é só pelo facto de o património 

estar lá que esse valor se declara, é necessário trabalhar e até em termos de políticas do 

território envolvendo a área cultural, como é óbvio, para que esse património no fundo 

possa cumprir o seu objetivo mais elevado” (Miguel Honrado, 2014). Para além do 

mencionado é necessário acrescentar mais espaços culturais ou terminar os projetos 

propostos, no caso específico da Mouraria, isto porque é recorrente a utilização dos 

espaços públicos a céu aberto para uso cultural, nomeadamente o Largo do Intendente, o 

Martim Moniz e o Largo da Achada, acabando por ser sazonal as atividades 

desenvolvidas. São então precisos “espaços fechados que permitissem a organização de 

atividades das associações locais é uma coisa de que sentimos falta em alguns momentos 

e teria sido relevante” (João Meneses, 2014). Com este último testamento, apercebe-se 

que a eficácia na forma como a cultura e a animação urbana chega aos diferentes 

públicos, reflete-se muito, não só pelos equipamentos culturais mas acima de tudo pela 

organização que lhe está associada e pelas iniciativas e divulgações articuladas ao 

processo.  

 

 Retomando novamente os impactos intrínsecos às intervenções, perguntou-se aos 

entrevistados se os “impactos eram positivos ou negativos? E a que níveis?”, sendo 

abordadas ambas as palavras referentes aos impactos. Para Miguel Honrado, os impactos 

são nas duas vertentes (mas destacando mais o negativo), revertendo no problema de 

estacionamento, acabando mesmo por ser um problema “porque é muitas vezes 

selvagem, no sentido em que as pessoas arrumam o carro onde querem, quando querem 

e como querem” (Miguel Honrado, 2014), acrescentando o facto de haver muita falta de 

ordenamento e comunicação por parte da CML, em dialogar e explicar as suas intenções 

para com as populações, no que se refere “em termos de acessibilidade/mobilidades, das 

suas estratégias”. Outro aspeto prende-se com a higiene urbana, nos últimos anos, não 

tendo estado no seu melhor, “as ruas não têm o nível de limpeza que deviam ter” (…) 

outro impacto negativo tem a ver com a sinalética, principalmente em termos culturais, “a 
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sinalética em Lisboa é uma coisa caótica, e nós temos aqui um grande problema de 

sinalética no Castelo de São Jorge, que são as pessoas andarem invariavelmente à 

procura da entrada do Castelo porque não há sinalética suficiente para indicar às pessoas 

a entrada” (Miguel Honrado, 2014), sendo preciso disciplina e ordenamento e pensamento 

estratégico para atingir o fim pretendido. Em termos de impactos positivos foi referida a 

bicicleta como uma solução de circulação mais saudável e menos caótica, todavia ainda 

há muito trabalho a fazer nesta vertente, uma vez, que devido à topografia da área ainda 

não há muito uso da mesma, sendo preciso um desenvolvimento maior no centro da 

cidade, relativamente a esta modalidade. Por sua vez, o arquiteto José Carvalheira, 

considera que não houve qualquer impacto direto que advém das intervenções “Não acho 

que acha uma casualidade direta entre a operação e outros fenómenos que ocorreram. 

Nem sequer a história do gentrification”, para si o que aconteceu foi haver uma realidade 

nova, uma realidade em expansão “porque efetivamente há uma realidade económica 

diferente naqueles tecidos urbanos, quer em Alfama, quer na Mouraria”. Outro ângulo 

importante referente a esta questão tem a ver com a perspetiva do GABIP Mouraria, em 

consonância com o mencionado pelo anterior entrevistado, o fenómeno de gentrificação 

e/ou de “turistificação”, ainda não ocorreu, nem era intensão tal, que ocorre-se no bairro da 

Mouraria, assim como não havia intensão de “fazer da Mouraria uma espécie de parque de 

diversões para turistas, nem queríamos que fosse invadida por famílias de classe média-

alta”. Neste caso ainda não foi encontrado nenhum impacto negativo, só impactos 

positivos.  

 Para complementar toda a dinâmica encontrada e retratada pelos entrevistados 

reportam-se outras questões, também elas pertinentes e refletivas. Pretendendo-se saber 

se o turismo e coesão social “detêm um papel crucial na revitalização dos bairros 

históricos de Lisboa? De que forma?” e a resposta foi afirmativa, devido às dinâmicas 

que geram, e não só, por trazerem outras afluências e repercussões na reabilitação do 

edificado, nomeadamente no que se refere aos turistas, até porque foi comunicado que a 

Câmara que tido uma grande procura por parte dos estabelecimentos hoteleiros, na 

construção de hotéis ou hostels, e se não for acautelado a escala de intervenção pode 

haver um exagero e deturpar-se o cariz da cidade “Nós queremos visitar uma cidade que 

seja habitada e não uma cidade que tenha só turistas” (arquiteta Teresa Duarte, 2014). 

Ainda indo ao encontro na dinâmica de revitalização, a ARM apresenta como incremento 

do plano de ação a revitalização das tradições de cariz popular, como o Fado e os Santos 

Populares, enquanto linguagem transversal a todo o bairro, perguntando-se “como é que 

a associação atua para atingir este fim?”, existe uma estratégia cultural muito 

relacionado com o Fado (cariz identitário do bairro), tendo várias atividades ao nível do 

Fado, sobretudo, “um concurso de Fado que resultou num áudio-livro e uma antologia de 

Fados sobre a Mouraria, temos uma visita guiada só sobre o tema do Fado, fazemos 
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visitas cantadas com Fado, fazemos Fado aqui” (Inês Valsinha, 2014). Surgiu também a 

Casa da Severa, e a escola de Fado no Grupo Desportivo da Mouraria, havendo um 

trabalho em rede e em consonância para trazer de volta o Fado à Mouraria.  

 Procurou-se também integrar um dos objetivos da missão da empresa EGEAC, 

desencadeada na redução das assimetrias e o reforço da coesão social, designadamente 

através de iniciativas culturais, pretendendo-se saber “De que forma atuou e atua a 

mesma para atingir este objeto?” refletindo-se nas formas de atuação da empresa, 

estando do lado dos equipamentos culturais e sobretudo tornar os equipamentos dentro de 

uma perspetiva de “democratização cultural acessíveis à maior parte da população” 

(Miguel Honrado, 2014). No seu ponto de vista, a empresa foi criada para “potenciar a 

democratização do acesso e no fundo tornar o acesso cultural muito mais viável e muito 

mais presente na vida das pessoas” (…), tendo também projetos específicos para um 

escopo de pessoas muito específico (como é o caso das pessoas deficientes auditivas) 

com a tradução em linguagem gestual. Depois ainda ao nível da coesão social, observou-

se uma valorização nos últimos anos relativamente à “programação em espaço público, 

que também é um catalisador enorme e é uma forma de relacionar as pessoas com o ato 

cultural e sendo que a esmagadora maioria que nós apresentamos como experiências 

culturais em espaço público são gratuitas” (Miguel Honrado, 2014).  

 

 Para uma revitalização ser bem-sucedida não existe nenhuma fórmula ideal, mas é 

fundamental que em cada projeto sejam reconhecidas as características particulares e o 

dinamismo de cada local. Neste sentido o arquiteto José Carvalheira considera aquando 

da pergunta, “território em análise pode ser vocacionado para as atividades e 

indústrias criativas?” respondeu que sim. E que é um dos projetos que está a 

desenvolver na Junta de Freguesia. Adicionando o facto de haver muitas instituições de 

criação artística, existindo também o artesanato, ateliês de visas áreas (joalharia, moda, 

designer, etc.), e galerias de artes plásticas e artes de palco, onde tudo é importante e 

“tudo isso deve ser valorizado” (arquiteto José Carvalheira, 2014).  

 A perspetiva do GABIP Mouraria aquando da questão “Considera que as 

soluções para a regeneração e requalificação urbana, devem passar pela cultura e 

criatividade?”, a resposta foi que é encorajada como sendo um imane fundamental em 

qualquer território, mas ainda mais num território tão central como a Mouraria, e também o 

universos das industrias criativas, citando Richard Florida “é um universo fundamental em 

áreas com esse tipo de características”. Visionando a cultura como sendo fundamental 

para “animar os territórios e é também essencial para os territórios conhecerem o seu 

passado e a sua identidade” (João Meneses, 2014). Uma curiosidade foram os exemplos 

dados pelo mesmo, para explicar em mais pormenor a temática, exemplos de atividades 

que se iriam desenvolver no território em questão.  
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 Para analisar a última questão, aborda-se o assunto da qualidade de vida e do 

bem-estar, com a seguinte pergunta: “Depara-se com um território que promove a 

qualidade de vida e o bem-estar da população, um território inclusivo, coeso e 

sustentável?” na análise  das respostas, obteve-se duas perspetivas destintas de ver o 

mesmo assunto, uma mais relacionada com o espaço público, circulação das pessoas e as 

operações de reabilitação, e a outra mais relacionada com a coesão e inclusão social, 

iniciativas e programas na área social. Dentro da primeira perspetiva foi unanime que o 

território tem qualidade mas não é reflexo das operações de reabilitação urbana, embora 

seja preciso uma coisa fundamental para se obter mesmo a qualidade de vida que são 

infraestruturas e equipamentos. Outro aspeto abordado foram os veículos automóveis e os 

estacionamentos, sendo necessária a mobilidade das pessoas para tal não são 

propriamente precisos os automóveis, mas é então fundamental que sejam criadas meios 

para as pessoas poderem circular na área sem constrangimentos e dificuldades. E na ótica 

do arquiteto José Carvalheira ninguém se preocupa com estas questões a vida de uma 

pessoa fica condicionada “não vejo ninguém a cuidar disto, vejo é as pessoas muito 

preocupadas e muito empenhadas (quase que furiosamente), a extinguirem sensivelmente 

todos os cantinhos onde se possa estacionar um carro (porque isto não é para ter carro). 

Bem, mas não vejo que cuidem de uma maneira para que as pessoas se movimentem e 

se desloquem facilmente”. Conjuntamente com este problema junta-se o do 

condicionamento, pois a área em estudo tem o acesso condicionado por automóveis e 

para o entrevistado, esta questão não funciona e acaba por diminuir a qualidade de vida 

existente no território, comparando a operação de condicionamento de automóveis a 

outros bairros da cidade (como Campo de Ourique, Alvalade e Benfica), pronunciando que 

se fizessem exatamente a mesma coisa neste locais e/ou noutros sítios da cidade que 

“então temos uma cidade constituída por cinquenta mil condomínios fechados”, rematando 

afirmando que existe muita qualidade de vida na área, está é a ser condicionada, “morar 

no centro histórico não quer dizer que seja motivo de infelicidade ou motivo de frustração 

passado algum tempo, pela criação de um conjunto de dificuldades na vida das pessoas” 

(arquiteto José Carvalheira, 2014).  

 A outra perspetiva vai de encontro à área social e às atuações já realizadas neste 

sentido. Destacando-se o “Casas primeiro”, que dá casa às pessoas sem-abrigo e em 

situação limite, casas arrendadas em mercado aberto; “Festival todos”, era um festival da 

multiculturalidade, que pela gastronomia, pela música e pela fotografia integrava todas as 

culturas; “construção em vista da segunda maior Mesquita de Lisboa”, um projeto de 

arquitetura feito da Inês Lobo; “iniciativas, para idosos”, inclusão de idoso; “iniciativas de 

dinamização e modernização do comércio local”, com parceria com a escola do comércio 

de Lisboa sedo dada formação e consultoria aos comerciantes locais para conseguirem 

captar e fidelizar novos públicos; “In Mouraria”, para questões de cuidado de saúde e 
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acompanhamento psicológico e encaminhamento para tratamentos (relacionados com a 

prostituição e toxicodependência); o gabinete “Mouraria mais emprego”, de atendimento de 

pessoas em situação de desemprego (conseguindo já mais de quatrocentos empregos, 

não temporário, para as pessoas), com parcerias com diversas empresas. A conjugação 

de todas estas iniciativas, gabinetes, programas, etc., consegue minimizar todas as 

fragilidades existentes no território e abordando cada uma delas com uma iniciativa 

específica e eficaz, provocando satisfação na população residente com fraquezas, bem 

como nos técnicos e nas equipas que consideram estas soluções. Portanto para o Dr. 

João Meneses estamos “perante um território inclusivo” (…) que dá resposta “necessária 

no território”.  

 

 As questões aqui invocadas tiveram o intuito de retratar as perspetivas dos 

diferentes entrevistados, e transparecer alguns impactos provocados não exclusivamente 

pelos equipamentos culturais, mas na conceção das operações urbanísticas ocorridas no 

território, e ainda associando vários níveis de atuação também investigados como é 

exemplo, o económico, social, cultural e turístico. Tentando ainda abarcar as questões 

com mais interesse e relevância para a problemática discutida ao logo de todo o relatório.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do tempo, a desatualização de certas áreas da cidade, especialmente 

centros urbanos e núcleos históricos, e a sua “desvitalização” chamaram a atenção para a 

necessidade de lhes dar novas funções e de voltar a dotá-las de vitalidade urbana, que já 

terão possuído. Devendo-se isto à possível conjunção gerada pelo envelhecimento e 

perda da população e também pela degradação do parque habitacional e de alguns dos 

equipamentos e bens urbanos aí localizados, proporcionando posteriormente à sua 

valorização em termos habitacionais, culturais e sociais. Ou ainda, pela perda de peso e 

decadência das atividades económicas e comerciais ai fixadas, associando o facto de as 

cidades e bairros no momento atual, serem constituídas por uma pluralidade de etnias, 

culturas, religiões, profissionais, e diferenças relativas à idade, condição física, social e 

económica, que necessita de convivência harmoniosa e integração. Não obstante, a lógica 

de intervenção urbana nesses espaços muda no tempo mas também opõe ideologias face 

à cidade, nem sempre reconciliáveis, mas contêm simultaneamente propostas de ação 

sobre a cidade, através das operações urbanísticas decorrentes. Fator extremamente 

importante, que deve ser tido em conta nos processos de planeamento. 

 

A área da Colina do Castelo inclui-se nitidamente nesta caracterização e revela-se 

uma área com características urbanísticas muito peculiares e um espaço geográfico 

privilegiado. A realidade urbanística, social, económica e turística da Colina do Castelo 

denotou interesse no município para impulsionar o desenvolvimento e a promoção urbana 

desta área, recorrendo, em períodos diferentes, à elaboração de Planos (PU e PP) para a 

reestruturação urbanística.  

Nota-se que os processos de reabilitação urbana têm revelado uma boa forma de 

devolver vida aos centros históricos e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, 

tornado o território mais atrativo e mais competitivo. Consequentemente há uma 

valorização económica e do setor imobiliário e recuperação dos espaços públicos e de 

alguns equipamentos.  

Mais recentemente a vertente cultural tem ganho protagonismo e hoje assistimos à 

massificação da cultura nas nossas cidades (servindo como trunfo para a visibilidade e 

promoção) como forma de regeneração urbana, surgindo então como influência e 

contributo para os processos de revitalização, onde seus efeitos difundem-se e cooperam 

na dinamização dos territórios. Verifica-se também que as políticas de regeneração 

passam a adotar equipamentos culturais como as grandes mais-valias das suas ações, 

funcionando como catalisadores e como polos de atração.  

Alude-se que o papel de todos aos agentes e entidades é fundamental para o 

sucesso dos processos de regeneração urbana e transformação territorial, esta perceção é 

bem visível aquando das entrevistas e dos resultados obtidos, onde é observável que as 
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intervenções ocorridas quer em Alfama, quer na Mouraria são completamente distintas. 

Percebendo-se nitidamente os motivos, a primeira não teve uma participação tão ativa de 

todos os agentes, não tendo um reflexo tao visível e translucido no território. Para além do 

plano temporal ter ultrapassado em larga escala o previsto. Já na segunda houve sem 

dúvida uma participação ativa da população residente, das associações, dos agentes 

públicos e privados, houve uma integração e abrangência nos processos, o que se 

carateriza como sendo fundamental para o sucesso das intervenções. Com a utilização de 

um método mais eficaz, distinguindo-se com uma abordagem bottom up, que se reflete 

nas intervenções no espaço urbano, acabando por qualificar na generalidade o mesmo e 

dinamizar e atrair investimento e pessoas.  

Outro aspeto a ter em conta é claramente a abordagem das intervenções, tendo 

estas que respeitar e assegurar a salvaguarda e preservação dos bairros históricos em 

questão (e a sua identidade), devido às suas particularidades e autenticidade. Para tal, é 

necessário ter-se um conhecimento aprofundado da área em questão e das suas 

particulares, para se saber o que valorizar e o salvaguardar. Sendo fundamental operar a 

partir dos recursos endógenos do território, devido à heterogeneidade existente em cada 

lugar. 

Quanto às beneficiações que teve o território como consequência das intervenções 

foram várias. Começando com alguns equipamentos culturais que beneficiaram de “novas” 

dinâmicas turísticas (devido à localização atual do terminal dos cruzeiros), da 

requalificação do espaço público na envolvente (com as configurações executadas ao 

nível dos passeios, praças e largos), da acessibilidade à Colina (com a colocação dos 

elevadores, e das calçadas antiderrapantes), do estacionamento (a oferta de 

estacionamento ordenado como é exemplo o antigo mercado do Chão do Loureiro) e ainda 

da fixação de estabelecimentos comerciais (muito relacionados com o setor cultural). 

Obteve também a minimização do sentimento de insegurança e da sujidade (com a 

remoção não só do lixo, mas através dos processos de reabilitação do espaço público e 

edificado).  

Ao nível do impacto dos equipamentos culturais estes são considerados 

fundamentais e estratégicos, do ponto de vista da eficácia da dinamização e atração de 

público (residente/visitante), funcionando como polos dinamizadores e tendo uma valia 

incalculável (em termos de património, material e imaterial). Os equipamentos contribuem 

para a autenticação do bairro e para a criação de um território criativo, isto porque se 

considerou relevante que a cultura
64

, por si só é uma impulsionadora nata indispensável 

para a dinamização e valorização de qualquer bairro. Subscreve-se ainda um relato 

peculiar de um inquirido que menciona que se o território em questão não ostenta-se o 
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número particular de património e os equipamentos culturais em específico, que 

certamente não seria o mesmo e não teria a consideração que contêm.  

Em consonância com a figuração dos equipamentos culturais, reconhece-se que 

as características particulares do território em questão impulsionam as atividades e 

serviços criativos a fixarem-se no local, acrescentando-se o facto de haver já na área 

muitas instituições de criação artística, ateliês de diversas áreas, galerias de artes 

plásticas e artes de palco, acabando por incentivar e imanizar a instalação de mais 

serviços criativos e culturais. Os motivos de ser uma área turística também incentivam, e 

muito, na localização destes serviços e atividades. Adverte-se que é preciso ter-se em 

atenção que só porque os equipamentos culturais se localizam na área, não se declaram 

como dinamizadores e como contributo para a valorização e promoção do território. É 

preciso trabalhar nesse sentido em termos de políticas do território, para que este 

património possa cumprir o seu objetivo, é também necessário distribuir os espaços 

culturais, e concretizar os projetos propostos
65

, isto porque os equipamentos existentes 

localizam-se maioritariamente em Alfama e na antiga freguesia da Sé obrigando as 

atividades culturais que se querem realizar na Mouraria e em outras freguesias de serem 

feitas em espaço aberto (dificultando muitas vezes a articulação com os produtores e 

artistas). Note-se ainda que não se pressupõe que a interação entre a cultura e a 

economia substitua os valores das atividades culturais ao dispor capitalista. Em causa 

deve estar a exibição de um caminho que albergue o setor cultural no processo de 

planeamento. Não se pretende fazer do território um “parque de diversões” para os 

turistas, nem que seja invadido por um estereótipo de visionários (através do setor 

imobiliário, mecanismos de repulsão de grupos socias, etc.) que dificultem o planeamento 

adequado para a área.      

É crucial destacar alguns problemas ainda inerentes à área do plano, isto porque o 

que se pretende é uma correta incrementação dos projetos delineados e também alargar o 

horizonte do PPRUCC, para que haja uma intervenção com perícia, integrada e que 

contemple diversos parâmetros de atuação de modo a colmatar, o mais possível, os 

problemas declamados. Deste modo, destaca-se a dificuldade de estacionamento (não 

sendo novidade) e os obstáculos criados à circulação automóvel na área, havendo muitos 

constrangimentos criados, nomeadamente o condicionamento existente, não se 

apresentando como incorreto ou mal projetado, mas é preciso então a criação de meios 

para as pessoas circularem e se movimentarem na área de forma fácil e sem obstáculos, 

para não levar à frustração ou infelicidade de morar ou trabalhar no centro histórico. É 

forçoso que haja constantemente um realinhamento e ajuste das ruas e dos espaços para 

os piões, importantes para a sua mobilidade devendo favorecer-se o modo pedonal e 

ciclável, este último ainda muito atrasado em termos de implementação de soluções de 
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circulação no centro da cidade (não podendo servir de desculpa a topografia existente, 

porque subsistem diversas soluções noutras cidades europeias com topografia idêntica). 

Os meios motorizados, representados pelos Tuk-tuk, GoCar Tours e Segway, decerto que 

são um motor facilitador de deslocação mas há que ter em conta algumas desvantagens 

que advém da sua utilização, como por exemplo a paragem dos mesmos em cima dos 

passeios e/ou mal estacionados na estrada (agravando a mobilidade e não melhorando) e 

ainda o combustível utilizado por estes meios, que são poluente e não amigos do ambiente 

(trazendo consigo desvantagens de ruído e poluição), destacando-se preferência por 

aqueles que são elétrico. Todavia, independentemente, dos mais ou menos vantajosos, é 

preciso ter-se noção da dimensão que alcançam, podendo chegar a uma certa altura e 

serem uma praga e incómodos, é preciso disciplina nestes meios e um planeamento 

estratégico. Destaca-se também o facto da sinalética, ou melhor a falta dela, ser um 

problema muito grande em toda a área, tornando-se uma coisa caótica e sem 

planeamento nenhum. Reproduz-se o cenário de pessoas à procura dos locais de 

interesse para visitarem (que estão produzidos nos livros e guias turísticos) mas o caminho 

até eles é difícil de encontrar. Este problema carece urgentemente de ser mitigado, por ser 

um local turístico e com infraestruturas patrimoniais e culturais necessitando de 

sinalização, esta de uma forma coerente e global, para os visitantes serem continuamente 

levados aos sítios a visitar. Focam-se ainda outros problemas que devem ser melhorados, 

como a limpeza urbana e a degradação dos edifício e do espaço público, bem como a 

tarefa de inclusão dos grupos mais desfavorecidos. Muito trabalho, já foi executado mas 

ainda há muitos afazeres no território da Colina do Castelo, e é preciso ter-se em conta 

estes dois fatores cruciais para a continuação do processo regenerador pelo que o local 

está a passar e para se conseguir minimizar todas as fragilidades existentes.    

Para terminar (a primeira parte das considerações), nota-se que não existe uma 

“fórmula mágica” para uma revitalização bem-sucedida, contudo existem peculiaridades 

que devem ser respeitadas e tidas em conta na incrementação de projetos desta ordem, 

como por exemplo uma intervenção integrada e uma participação ativa de todos os 

agentes, contemplando os recursos endógenos do território, encontrando-se objetivos 

estratégicos para a área, de forma a contribuírem para a melhoria da qualidade de vida da 

população e para o sucesso das intervenções possibilitando tornar este território coeso, 

competitivo e sustentável.  

 

Pretende-se que a problemática proposta, em termos de quadro teórico referente à 

temática a investigar, bem como as sugestões referidas captem as particularidades 

necessárias para que possam ser postas em prática. Com isto, almeja-se que este 

trabalho possa ter uma utilização alargada e seja também um referencial para o estudo 

dos equipamentos culturais, intervenções de reabilitação e regeneração urbana. Espera-se 
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igualmente que os resultados deste estudo possam contribuir para fornecer bases 

necessárias aos diferentes intervenientes no ordenamento e planeamento do território, 

nomeadamente da administração local, no sentido de se poder direcionar as suas ações 

visando o desenvolvimento sustentável dos centros urbanos. 

Em termos de perspetivas futuras do desenvolvimento de investigações na área de 

estudo e associado ao tema em questão ou similar seria interessante expandir a análise e 

avaliação dos equipamentos, tendo vantagens em percecionar equipamentos culturais 

privados e com outras características. Se a linha de investigação, em termos temporais, for 

alargada e a obtenção de informação assim o permitir, era vantajosa uma pormenorização 

da análise e do diagnóstico urbanístico (englobando todos os níveis propostos), apesar da 

descrita no trabalho ser muito extensiva, seria igualmente importante desenvolver e fazer-

se uma reflexão sobre o papel das visitas áudio guias (representados pelos veículos 

turísticos auto conduzidos) de forma mais minuciosa para se compreender a sua função na 

dinamização e atração aos equipamentos culturais.  

 

Por último, carece ser mencionado que o estágio curricular estimulou e reforçou 

competências (pessoais e profissionais), sendo uma experiência enriquecedora, tanto ao 

nível da reflexão teórica, como ao nível da prática profissional. Inerente a isto, esteve 

também o aprofundar de conhecimentos científicos, que foi sendo adquirindo ao longo da 

formação académica, para se poder utilizar no âmbito técnico, ou seja, conjugar a teoria 

interiorizada com a prática a aprender. Com o estágio houve a oportunidade de aplicação 

dos conhecimentos angariados, albergando uma experiência de intervenção profissional 

que estabeleceu um exemplo para o futuro. Tal só foi possível com o conhecimento e 

exemplos transmitidos por todos aqueles que se cruzaram comigo durante o estágio, mais 

concretamente os colegas da DRU e DPDM.   
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ANEXO I – ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LISBOA E DA DIREÇÃO MUNICIPAL  
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Figura 1 – Orgânica CML e Direção Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 1º Suplemento ao boletim municipal nº885 – Deliberação nº3/AM/2011 
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Figura 2 – Políticas culturais 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: André e Vale, 2012 

 

 

 

Figura 3 – Dimensões de intervenção da revitalização urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Moura, et al., 2005. 
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ANEXO II – CONCEPTUALIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE 

INVESTIGAÇÃO 
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Figura 1 – Método hipotético-dedutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Quivy e Campenhoudt,2008; Elaboração própria, 2013
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Critério Sub-Critério Indicadores Raciocíno

Disponibilida

de dos 

Dados

Unidade Período Fonte

População residente por sexo Assegurar atratividade e fixação da população jovem na área 

Munícipio/ 

Freguesia/Su

b-Secção

Aumento desejado Nº/% 1991-2001-2011 INE/CML

População residente por nacionalidades Assegurar a equidade social urbana
Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável Nº/% 1991-2001-2011 INE

População residente por grupos etários Assegurar equilíbrio na estrutura da população

Munícipio/ 

Freguesia 

/Sub-Secção

Aumento desejado por parte dos jovens Nº 1991-2001-2011 INE/CML

Famílias clássicas por local de residência Assegurar a equidade social e a fixação de novas famílias na área
Munícipio 

Freguesia

Expectativa deve ser estável, pelo menos sem 

diminuição
Nº / % 2001-2011 INE

População residente segundo nível de escolaridade Garantir a qualificação da população local 

Munícipio 

Freguesia 

Sub-Secção

Aumento pretendido Nº 1991-2001-2011 INE/CML

Taxa de analfabetismo Certificar recursos educacionais 
Munícipio 

Freguesia
Desejada diminuição % 1991-2001-2011 INE

Proporção de edifícios construídos nos últimos 10 anos Resultado do sector da construção nos últimos anos  
Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável Nº 2001-2011 INE

Estado de conservação dos edifícios
Preservar e proteger os edifícios direcionando operações de reabilitação para os 

imóveis mais debilitados

Munícipio 

Freguesia

Aumento pretendido - Melhorar os processos de 

reabilitação
Nº 2001-2011 INE

Edifícios abrangidos pela Área de Reabilitação Urbana 

(ARU)

Melhorar as condições de acesso à habitação / Investir na reabilitação urbana em 

detrimento da construção nova para habitação e Melhorar a qualidade ambiental e 

paisagística dos espaços habitados

Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável % 2011 CML

Alojamentos por localização geográfica Análisar a distribuição dos alojamentos no território em análise 
Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável Nº 1991-2001-2011 INE/CML

Alojamentos familiares de residência habitual Análisar a distribuição dos alojamentos no território em análise 
Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável Nº 2001-2011 INE

Alojamentos familiares clássicos e forma de ocupação
Garantir que a desocupação dos alojamentos não prossiga para o abandono dos 

mesmos e degradação/ruína

Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável, ou com diminuição Nº 2001-2011 INE

Fogos intervencionados no uso de habitação familiar / 

Superfície dos fogos reabilitados 

Investimento na reabilitação urbana em detrimento da construção nova para 

habitação

Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº / m2 2003-2013 CML

Edifícios servidos por recolha de resíduos sólidos 

urbanos
Assegurar a equidade territorial no acesso aos serviços de interesse geral

Munícipio 

Freguesia

Aumento pretendido - Melhorar o saneamento 

ambiental
Nº 2001 - 2011 INE

Alojamentos familiares de residência habitual sem de 

água canalizada
Melhorar as condições de habitabilidade

Munícipio 

Freguesia 
Aumento desejado Nº 2001-2011 INE/CML

Alojamentos familiares de residência habitual e existência 

de sistema de aquecimento
Melhorar as condições de habitabilidade e conforto

Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº 2001-2011 INE

Alojamentos familiares sem garagem ou estacionamento
Melhorar as condições de habitabilidade nos parâmetros de modernidade e 

conforto

Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº/% 2011 INE

Valor médio mensal das rendas dos alojamentos 

familiares clássicos arrendados
Análisar as oscilações do valor da habitação

Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável € 2001-2011 INE

Meio de transporte mais utilizado Garantir a utilização de transportes mais sustentáveis 
Munícipio 

Freguesia
Aumento pretendido Nº 1991-2001-2011 INE

Duração média dos movimentos pendulares da 

população residente
Analisar as deslocações da população, feitas no menor tempo possível

Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser estável, ou com diminuição Nº 1991-2001-2011 INE

Espaços vedes existentes-EEI
Melhorar o funcionamento da Rede ecológica / Melhorar o padrão de vida da 

população

Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº 2011 CML 

Logradouros existentes-EEI Melhorar a promoção e preservação dos logradouros existentes
Munícipio 

Freguesia
Quanto mais melhor Nº / m2 2011 CML

Espaços verdes de recreio e produção(Parques/Jardins)-EEIReforma dos espaços verdes para recreio e lazer
Munícipio 

Freguesia

Aumento desejado, atendendo às necessidades 

da população
Nº 2011 CML

Parques infantis Garantir a prática de recreio e lazer, nomeadamente das crianças
Munícipio 

Freguesia
Aumento pretendido Nº 2011 CML

Árvores de arruamento Reforçar que a área seja conectada por corredores arbóreos.
Munícipio 

Freguesia
Quanto mais melhor Nº 2011 CML

Ruído Preservação do ambiente e do bem-estar da população
Munícipio 

Freguesia
Desejada diminuição % 2009 CML - PDM

Zonas demarcadas pela EMEL(referente aos estacionamentos)Assegurar a mobilidade dos residentes/visitantes da cidade Freguesia Expectativa deve ser estável, ou com diminuição Nº 2013 CML/EMEL

Parques de estacionamento Reforço das infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais Freguesia Evitar o excesso Nº 2013
CML/EMEL-

Parkopedia

Calçada antiderrapante Reforçar a qualidade dos passeios para ampliar a sua utilização Munícipio Aumento desejado 
Nº 2012 CML

Modos de transporte suave (projetos diversos)
Reforço da conectividade local e potência de uma mobilidade mais cómoda e 

suave

Munícipio 

Freguesia
Deve aumentar o meio de transporte suave Nº 2001-2011 INE

Rede ciclável Melhorar o padrão de vida no domínio da mobilidade Freguesía Atender às necessidades da população Nº 2012 CML

Empresas, por total de atividade económica - sociedades Diversificar tecido económico - reforçar atividades ligadas à criatividade e cultura
Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº 2001-2011

INE - 

CML/DMEI/DEP

Escalão de pessoal ao serviço - sociedades Força de trabalho no tecido das atividades económicas
Munícipio 

Freguesia
Aumento desejado Nº 2001-2011

INE - 

CML/DMEI/DEP

Estabelecimentos comerciais (Retalho e Restauraçâo e 

bebidas)

Produção das atividades económicas / Fortalecer e diversificar a base produtiva e 

reforçar a competitividade e vitalidade económica

Munícipio 

Freguesia
Aumento pretendido Nº 1995/2000/2010 CML/DMEI/DEEE

Superfície de exposição de venda/área destinada a clientesReforço da procura de prestação de serviços 
Munícipio 

Freguesia
Expectativa deve ser de aumento ou estável m2 1995/2000/2010 CML/DMEI/DEEE

Estabelecimentos hoteleiros
Promoção da área e o reforço das infraestruturas de suporte à integração e à 

coesão territoriais

Munícipio 

Freguesía
Deve aumentar, mas evitar os excessos Nº 2001-2011

CML/DMEI/DEEE -

Turismo de 

Lisboa

Camas por estabelecimento hoteleiro Reforço da procura e da atratividade
Munícipio 

Freguesía
Deve aumentar, mas evitar os excessos Nº 2001-2011

CML/DMEI/DEEE -

Turismo de 

Lisboa

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos 

hoteleiros 
Reforço da procura de prestação de serviços 

Munícipio 

Freguesía
Expectativa deve ser de aumento ou estável Nº 2001-2011

CML/DMEI/DEEE -

Turismo de 

Lisboa

Turístico

Análise 

Económica

Direção Desejada de Mudança

População 

Análise sócio-

urbanística

Espaços 

verdes

Mobilidade

Actividades 

económicas

Análise 

Ambiental

Habitação

Qualidade de 

Vida

Tabela 1 – Critérios, sub-critérios, indicadores e raciocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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Tabela 2 – Características da análise quantitativa e qualitativa 

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

- É mais vulgarmente utilizada como parte da 
pesquisa formal ou conclusiva; 
- A realidade é objetiva e singular e o 
contexto não é tido em consideração; 
- O investigador é independente das variáveis 
pesquisadas; 
- O processo de pesquisa é dedutivo; 
- A investigação segue procedimentos, 
métodos, formas de análise e relatórios dos 
resultados da pesquisa empreendida, 
existindo um maior controlo das variáveis; 
• Os dados recolhidos são medidos, sendo a 
sua análise conduzida através de estatísticas; 
• Os resultados são baseados em amostras 
de grande dimensão, que são representativas 
da população; 
• Os resultados são analisados de forma mais 
objetiva e fornecem menos detalhe em 
relação a comportamentos, atitudes e 
motivações; 
• A investigação pode ser replicada ou 
repetida, dado o nível de fiabilidade 
• Os dados são recolhidos utilizando 
instrumentos de recolha de dados mais 
estruturados, nomeadamente: técnicas de 
observação, experimentação e 
inquérito/sondagem. 
 
 
 
Fonte: Ryan (1994) in Batista (2008:148) 

- Frequentemente usada quando se 
empreende investigações exploratórias; 
- A realidade é subjetiva e múltipla e o 
contexto é relevante na investigação; 
- O investigador interage com os fenómenos 
pesquisados; 
- O processo de pesquisa é indutivo; 
- O design da investigação emerge no 
decorrer do processo de pesquisa, não existe 
um controlo rigoroso das variáveis; 
- As observações são descritas em palavras 
em vez de números; 
• Devido à natureza da interação com os 
inquiridos, o treino e nível de experiência 
requerido a quem comunica diretamente com 
os inquiridos é muito elevado; 
• Os resultados são baseados em pequenas 
amostras e normalmente não são 
representativas da população; 
• Os resultados permitem aceder a 
informação mais detalhada em relação a 
comportamentos, atitudes e motivações, pelo 
que há algum espaço para uma análise mais 
subjetiva; 
• Os resultados são mais dificilmente 
generalizados, dada a baixa fidedignidade; 
• A recolha dos dados é realizada através de 
instrumentos de recolha de informação 
menos estruturados, nomeadamente: 
Entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e 
não-estruturadas, focus groups, métodos 
projetivos, entre outros. 

 

Modelo 1 – MODELO INQUÉRITO – Turistas 

 

CARCTERIZAÇÃO DO (A) INQUIRIDO (A) (I) 

1. Sexo / Sex 

O Masculino / Male 

O Feminino / Female 

 

2. Que idade tem? / How old are you? 
 
 
 
 

3. País onde reside? /Country of residence 
 

4. Qual a sua nacionalidade? / What is your nationality? 

 

O Dupla Nacionalidade 
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MOTIVAÇÃO (I) / INTERESSE NA ÁREA DA COLINA DO CASTELO 

5. Como teve conhecimento da área da Colina do Castelo? / How did you find the Colina do Castelo 

area? (can select more than one option) 

O Agência de viagens/guia turístico /Travel Agency, Tour guide 

O Família/amigos / Friend or Relative’s Recommendations 

O Jornais/revistas/brochuras / Newspapers, Magazines, Periodicals 

O Notícias ou anúncios em meios de comunicação social / News advertisements in the media 

O Local de trabalho / Workplace 

O Outro? / Other 

 

6. Quanto tempo dura a sua visita à Colina do Castelo? / How long your visit to Colina do Castelo? 

O Menos de 1 hora / Less than 1 hour 

O De 1 a 2 horas / 1 to 2 hours 

O De 3 a 5 horas / 3 to 5 hours 

O Mais de 5 horas / More than 5 hours 

O Quanto tempo fica em Lisboa? / How long are in Lisbon? 

 

7. Qual o tipo de alojamento onde se encontra hospedado(a)? / What type of accommodation where 

you hosted/ where are staying? 

O Hostels 

O Hotel 2 – 3 estrelas / Hotel 2 – 3 star 

O Hotel 4 – 5 estrelas / Hotel 4 – 5 star 

O Pensão/Residencial / pension/ residential 

O Apartamento / Apartment 

O Casa de amigos/familiares / Home of friends / family 

 

8. O alojamento localiza-se na área? / The acommodation is located in the area? 

O Sim / Yes 

O Não* / No* 

O Onde se localiza?* / Where is located?* 

 

9. Que atividades levou a cabo durante a sua permanência na Colina? (Pode selecionar mais do 

que uma opção)/ What activities carried out during your stay on the Colina? (can select more than one option) 

O Circuitos turísticos/visitas guiadas/passear/ tourist circuits/ guided tours/ walk 

O Compras de cultura e lazer / Shopping for culture and leisure 

O Compras de artigos de uso pessoal / Shopping for personal articles 

O Aquisição de artesanato e produtos regionais / Purchased local crafts and products 

O Visitas a monumentos / Visited monuments  

O Eventos culturais (música,teatro,espetáculos) / Attended cultural events (music, theater, shows) 

O Vida noturna (bar, pubs, restaurantes) / Night life 
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O Refeições (pequeno-almoço, almoço, jantar) / Meals (breakfast, lunch, dinner) 

 

10. Quanto gastou (em compras/restauração/visitas/eventos) na Colina do Castelo? / How much 

was spent (shopping / restaurants / monuments) in the area (Colina do Castelo)? 

O Nada / nothing 

O Menos de 10 euros / Less than 10 euros 

O 20-50 euros / 20-50 euros 

O 60-90 euros / 60-90 euros 

O 100-150 euros / 100-150 euros 

O 160 ou mais / 160 or more 

 

CONTEXTO (II) / DIVERSIDADES  

11. Alguma vez frequentou os equipamentos culturais que se seguem? / Some times attended 

the following cultural facilities? (Ever see...and will see the following cultural facilities) 

 

 

12.  Avalie o grau de satisfação durante a visita aos equipamentos culturais. / Evaluate the 

degree of satisfaction during a visit to cultural facilities (What you find of …). 

 

 

 1 
(Nenhuma

) 
(None) 

2 
(1 vez) 
(1 time) 

3  
(2 a 5 vezes) 
(2 to 5 times) 

4 
(Todos os 

Anos) 
(All Years) 

5 
(Sempre que 

posso) 
(Whenever I can) 

Castelo (Castelejo/núcleo 

museológico/praça 

nova/periscópio) - Castle 

     

Museu do Fado 
Fado Museum  

     

Casa dos Bicos (Fundação José 

Saramago e Centro de Interpretação 
da Cerca) 

     

Museu do Teatro Romano 
The Roman Theatre Museum 

     

Museu de Santo António 
Museum of Saint António 

     

 1 
(Muito mau) 

(Very bad) 

2 
(Mau) 
(Bad) 

3 
(Razoavelmente) 

(Fair) 

4 
(Bom) 
(Good) 

5 
(Excelente) 
(Excellent) 

Castelo (Castelejo/núcleo 

museológico/praça nova/periscópio) - 
Castle 

     

Museu do Fado 
Fado Museum  

     

Casa dos Bicos (Fundação José 

Saramago e Centro de Interpretação da 

Cerca) 

     

Museu do Teatro Romano 
The Roman Theatre Museum 

     

Museu de Santo António 
Museum of Saint António 
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13. Observações gerais / general comments 
 

 

 

 

 

 

 

  

OBRIGADA pelo seu contributo! / THANK YOU for your Cooperation! 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Modelo 2 – MODELO INQUÉRITO – Estabelecimentos comerciais/empresas 

 

CARCTERIZAÇÃO DO (A) INQUIRIDO (A) 
1. Sexo 

O Masculino 

O Feminino  

 

2. Que idade tem? 
 
 
 

3. Qual a sua nacionalidade? 

O Portuguesa 

O Outra Nacionalidade / Qual?  

O Dupla Nacionalidade / Qual? 

 

4. Qual o seu nível de escolaridade atual? 

O Não sabe ler nem escrever 

O Completou o 1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano) 

O Completou o 2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) 

O Completou o 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 

O Ensino Secundário (12º ano)  

O Completou a Licenciatura  

O Pós-graduação  

O Completou o Mestrado  

O Completou o Doutoramento 

O Outra formação  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO (I) 

5. Qual o tipo de atividade comercial? 

O Restauração e bebidas  

O Atividades artísticas e culturais (Pintura/Escultura/Fotografia/Artesanato/Artes 

performativas) 

O Serviços criativos (Design/ Moda/ Arquitetura/ Joalharia/Publicidade) 

O Indústrias culturais (Cinema/Música/Edição/Impressão/Reprodução)  

O Retalho (Higiene/Saúde/Vestuário/Lar) 

O Outra. Qual?  

 

MOTIVAÇÃO / INTERESSE NA ÁREA DA COLINA DO CASTELO (CC)   

6. O que o/a levou a querer instalar o seu estabelecimento comercial na área da 

Colina do Castelo? (Pode selecionar mais do que uma opção): 

O Por nenhum motivo em especial 

O Porque se localizam equipamentos culturais na área 

O Devido às intervenções de reabilitação urbana (espaço público/ 

habitação/estabelecimento)   

O Por ser uma área histórica e com valor patrimonial  

O Por ser uma área turística (com afluência de várias pessoas)   

O Porque é o local onde reside, facilitando a instalação do estabelecimento 

O Por ter parceiros/familiares, que o aconselharam a localizar o negócio na área 

O Devido ao apoio de organizações / associações 

O Outro fator. Qual?  

 

7. Fez recentemente
66

 obras de requalificação no seu estabelecimento comercial? 

O Sim / Porquê 

  

O Não / Porquê 

  

CONTEXTO (I) / DIVERSIDADES  

8. Quais os problemas principais que identifica atualmente na área? (Pode selecionar 

mais do que uma opção): 

O Limpeza urbana 

O Lugares de estacionamento  

O Acessibilidade/mobilidade 

O Degradação dos edifícios/espaço público 

                                                   
66

 A palavra recentemente é referente a obras executadas no máximo há 5 anos. Obras essas que se traduzem numa pintura 
interior/exterior, mudança de mobiliário, substituição de algo no estabelecimento, etc.   
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O Segurança 

O Iluminação 

O Desertificação populacional 

O Nenhum 

O Outra. Qual?  

 

9. Acha que os equipamentos culturais
67

 localizados na área contribuem para a 

dinamização dos bairros e para a criação de um território criativo
68

? 

O Sim / Porquê 

 

O Não / Porquê 

 

10. Observações gerais 
 

 

 

 

 

 

  

OBRIGADA pelo seu contributo! 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Modelo 3 – MODELO Entrevista – DRU 

1 – Os processos de reabilitação urbana na área da Colina do Castelo iniciaram-se nos anos oitenta com 

uma abordagem casuística e muito pontual (socorrendo somente a casos graves), passando, já nos anos 

90, para as megas empreitadas. Atualmente qual é a abordagem utilizada para intervir na área em 

estudo?  

 

2 – Este novo ciclo e paradigma urbano, destaca três pontos essenciais, a sustentabilidade, a inclusão 

social e a governança urbana. Acha que a reabilitação urbana pode ser um elo de ligação entre os três? 

Porquê? E de que forma? 

 

3 – A população residente participou e participa nos processos de reabilitação urbana? De que forma? 

                                                   
67

 Nomeadamente o Castelo de São Jorge, Museu do Fado, Museu de Santo António e Museu do Teatro Romano 

68
 À imagem do que foi possível fazer em projetos como o Lx Factory, Santos Design District ou Fábrica do Braço de Prata 
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4 – Considera que as intervenções urbanísticas na área da Colina do Castelo, contribuem para a 

valorização da sua capacidade de atração e dinâmica cultural, social e económica? Justifique. 

 

5 – A capacidade de atração apresenta quase sempre impactos. Acha que estes impactos são positivos 

ou negativos? E a que níveis? Justifique. 

 

6 – O papel do turismo na regeneração das cidades e o impacto social da reabilitação foram um dos 

temas em destaque no ciclo de conferências da semana da reabilitação urbana. Acha que estes temas 

detêm um papel crucial na revitalização dos bairros históricos de Lisboa? De que forma? 

 

7 – As intervenções de reabilitação e regeneração urbana têm em conta os equipamentos culturais? Se 

sim, porquê? 

 

7.1 – Acha que há alguns equipamentos que têm um enfoque muito maior que outros. Considera algo 

propositado ou acontece, por casualidades?  

 

7.2. – Acha que seria importante fazer-se uma rede de equipamentos, abarcando todos os equipamentos 

inseridos na área?  

8 – Acha que a cultura passou a ter um papel fundamental na definição da imagem de um coletivo e de 

uma cidade? Se sim, porquê? 

 

9 – Considera que a cultura pode contribuir, ou até mesmo ser o impulsionador para o sucesso dos 

processos da regeneração urbana? 

 

10 – Considera que os equipamentos culturais localizados na área da Colina do Castelo apresentam-se 

como sendo estratégicos, na forma como a cultura chega aos diferentes públicos? 

 

11 – A preservação dos equipamentos culturais da Colina do Castelo são relevantes para a valorização 

do património cultural e para a promoção do desenvolvimento económico local? 

12 – Considera pertinente a existência de um documento que avalie os impactos culturais? Justifique. 

 

13 – Acha que o território em análise pode ser vocacionado para as atividades e indústrias criativas? 

Como e porquê? 

 

Modelo 4 – MODELO Entrevista – ARM 

1 – Como é que a Associação Renovar a Mouraria (ARM) retrata as intervenções urbanísticas no território 

em questão? Justifique. 

 

1.1 – Esta perceção foi fundamental? 

 

2 – A ARM considera que as intervenções urbanísticas na área da Colina do Castelo contribuem para a 

valorização da sua capacidade de atração e dinâmica cultural, social e económica? 

 

2.1 – Acha que a Mouraria se tornaria ou já se está a tornar num local com cariz turístico? 

 

3 – A associação tem sido envolvida nos processos de regeneração urbana? Se sim, de que forma? 

 

4 – Quais foram os fatores que mais contribuíram para a criação desta associação? O que levou as 

pessoas envolvidas no projeto a trabalharem na associação?  
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5 – Na sua perspetiva os impactos que advém das intervenções efetuadas são a que níveis? Depara-se 

com um território que promove a qualidade de vida e o bem-estar da população, um território coeso e 

sustentável?  

 

5.1 – Ao nível social acha que existe algum impacto que advém das intervenções feitas (subsiste a 

gentrificação)?  

 

6 – Acha que a diversidade cultural é um factor crucial, para quem quer arrendar ou comprar um andar no 

centro histórico – Colina do Castelo? Porquê? 

 

7 – Os equipamentos culturais que se encontram localizados na área da Colina do Castelo, apresentam-

se como sendo fundamentais e estratégicos, do ponto de vista da eficácia na forma como a cultura e a 

animação urbana chegam aos diferentes públicos? 

 

8 – A revitalização das tradições de cariz popular, como o Fado e os Santos Populares, enquanto 

linguagem transversal a todo o bairro é uma das preocupações assentes no plano de ação da 

associação. De que forma atua a associação para atingir este fim? Existe uma estratégia cultural, que 

envolve os equipamentos inseridos na área? 

8.1 – Acha que pelo facto de o Fado ter sido elevado a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, 

acarreta uma maior importância por parte da população residente e dos visitantes? 

 

9 – A associação organiza visitas guiadas aos equipamentos, para a população residente, e com 

temáticas relacionadas com um dos equipamentos? 

 

10 – Existe apelo dos moradores, no âmbito de ação de participação pública, para implementar medidas 

de natureza cultural, na área da Colina do Castelo? 

 

11 – Tendo a ARM um papel ativo na comunidade, existe envolvimento da população local na gestão da 

associação e nas atividades que proporcionam aos moradores e público em geral? Se sim, de que forma 

isso é efetuado? 

 

12 – Como é que a população chega até Vós? Através de conhecidos/amigos ou através de cartazes, 

brochuras, publicações ou outro material de divulgação? 

 

12.1 – E vem muitas pessoas fora do bairro participar nas vossas atividades? 

 

12.2 – E que tipo de atividades desenvolvem para além do Fado? 

 

12.3 – E acha que conseguem captar os diferentes grupos etários, não só de moradores mas também dos 

visitantes? 

 

13 – Como são encaradas as dificuldades de mobilidade pedonal / acessibilidade e a falta de espaço 

público na área, para desenvolverem as atividades dinamizadas pela vossa associação? 

 

Modelo 5 – MODELO Entrevista – EGEAC 

1 – Em que medida as intervenções nos vários equipamentos, tutelados pela EGEAC (nomeadamente os 

que se localizam na Colina do Castelo) foram relevantes para a valorização do património cultural e para 

o desenvolvimento económico local?  
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2 – Os equipamentos culturais que se encontram localizados na área da Colina do Castelo apresentam-se 

como sendo fundamentais e estratégicos, do ponto de vista da eficácia na forma como a cultura e a 

animação urbana chegam aos diferentes públicos? 

 

3 – Existe uma estratégia cultural na gestão dos equipamentos com possíveis repercussões na área? 

 

4 – A EGEAC considera que as intervenções urbanísticas na área da Colina do Castelo, contribuem para 

a valorização da sua capacidade de atração e dinâmica cultural, social e económica?  

 

5 – A capacidade de atração apresenta quase sempre impactos. Na ótica da empresa estes impactos são 

positivos ou negativos? E a que níveis? Justifique. 

 

5.1 – E em termos da população visitante, há impactos negativos? 

 

6 – A redução das assimetrias e o reforço da coesão social, designadamente através de iniciativas 

culturais é um dos objetivos que compõem a missão da empresa. De que forma atuou e atua a mesma 

para atingir este objeto? 

7 – Existe articulação com a Junta de Freguesia e escolas na programação dos diferentes equipamentos? 

E com as associações locais? Pôde dar exemplos de iniciativas? 

 

8 – Existe envolvimento da população local na própria gestão dos equipamentos sedeados localmente? 

Se sim, de que forma isso é efetuado? 

 

9 – Considera suficiente a divulgação da programação dos diferentes equipamentos, para a população 

residente e população estrangeira? 

 

10 – De que forma a EGEAC testemunha o impacto da cultura na estratégia da Câmara Municipal para a 

cidade de Lisboa, assente na valorização económica da cidade e captação de investimento? 

 

11 – Existe apelo, no âmbito do Orçamento Participativo, para implementar medidas de natureza cultural, 

na área da Colina do Castelo? 

 

12 – Na perspetiva de empresa líder na criação e promoção cultural e responsável pela gestão de 

equipamentos na capital do país, como menciona o percurso histórico dos equipamentos em Portugal?  

 

Modelo 6 – MODELO Entrevista – Junta de Freguesia Santa Maria Maior 

1 – A área em estudo corresponde a um território com história, cultura e valor patrimonial. Na perspetiva 

do Sr. arquiteto as intervenções asseguram a salvaguarda dos bairros históricos da cidade? 

 

2 – Os processos de reabilitação urbana na área em estudo foram longos e em alguns casos ainda não 

terminaram. Na sua opinião, como retrata as intervenções no território em questão? 

 

3 – Qual o papel da Junta de Freguesia nos processos de reabilitação na área? A população residente 

tem sido envolvida nos processos de reabilitação urbana? De que forma? 

 

4 – O Sr. arquiteto considera que as intervenções urbanísticas assentes na área da Colina do Castelo, 

contribuem para a valorização da capacidade de atração e dinâmica cultural, social e económica?  

 

5 – Na sua perspetiva os impactos que advém das intervenções efetuadas são a que níveis?  
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5.1 – Depara-se com um território que promove a qualidade de vida e o bem-estar da população, um território 

coeso e sustentável? 

 

6 – Qual o papel desempenhado pelos equipamentos culturais localizados na área da Colina do Castelo, 

nomeadamente, o Museu do Fado, a Casa dos Bicos
69

, a Fundação Ricardo do Espirito Santo Silva
70

, o 

Museu Antoniano, o Teatro Romano e o Castelo de S. Jorge
71

 na valorização da área? Têm todos a 

mesma relevância? Porquê? 

 

7 – Em que medida as intervenções nos vários equipamentos tutelados pela EGEAC (nomeadamente os 

que se localizam na Colina do Castelo) foram relevantes para a valorização do património cultural e para 

a promoção do desenvolvimento económico local? 

7.1 – Acha necessário implementar uma Rede de Equipamentos? 

 

8 – A Junta de Freguesia organiza visitas guiadas aos equipamentos, para a população residente, e com 

temáticas relacionadas com um dos equipamentos?  

 

9 – Os residentes são incentivados a utilizar os equipamentos existentes? 

 

9.1 – Falando de acessibilidade/mobilidade. Qual a sua opinião relativamente aos tuk-tuk e GoCar Tours? 

 

10 – Para uma revitalização ser bem-sucedida não existe nenhuma fórmula ideal, mas é fundamental que 

em cada projeto sejam reconhecidas as características particulares e o dinamismo de cada local. Acha 

que o território em análise pode ser vocacionado para as atividades e indústrias criativas?  

 

11 – Atendendo a que brevemente as Juntas de Freguesia vão passar a ter mais competências no 

território, existe já delineada alguma estratégia de intervenção? Em que áreas? E de que forma? 

 

Modelo 7 – MODELO Entrevista – GABIP Mouraria 

1– A área em estudo corresponde a um território com história, cultura e valor patrimonial. Na sua 

perspetiva as intervenções efetuadas no território asseguram a salvaguarda do bairro histórico em 

questão? 

 

1.1 – Pode dizer então nos pontos/fatores que poderiam ter melhorado? 

 

2 – Acha que as intervenções feitas por privados conduzem há especulação imobiliária? Sabe quem são 

estes agentes privados?  

 

2.1 – E acha que assiste ao processo de gentrificação? 

 

2.2 – Sabe quem são estes agentes privados? 

 

3 – Considera que as intervenções urbanísticas na área contribuem para a valorização da sua capacidade 

de atração e dinâmica turística e económica? 

                                                   
69

 (Fundação José Saramago e Centro de Interpretação da Cerca Velha). 

70
 (Museu/Escola/Oficinas). 

71
 (Castelejo/Núcleo Museológico/Praça Nova/Periscópio). 
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4 – A capacidade de atração apresenta quase sempre impactos. Na sua ótica estes impactos são 

positivos ou negativos? E a que níveis? Justifique. 

 

5 – Depara-se com um território que promove a qualidade de vida e o bem-estar da população, um 

território inclusivo, coeso e sustentável? 

 

6 – Considera que as soluções para a regeneração e requalificação urbana, devem passar pela cultura e 

criatividade? Se sim, porquê? E de que forma? 

 

7 – Os equipamentos culturais que se encontram localizados na área da colina do Castelo, apresentam-se 

como sendo fundamentais e estratégicos, do ponto de vista da eficácia na forma como a cultura e a 

animação urbana chegam aos diferentes públicos? 

 

8 – Está previsto alguma estratégia cultural que envolva os seguintes equipamentos culturais: Castelo de 

S. Jorge, Museu do Fado, Casa dos Bicos, Museus do Teatro Romano e Museu de S. António? 

Justifique.  

9 – Acha que a interculturalidade existente na área contribui para atrair artistas e serviços criativos? 

Porquê?  

 

10 – Uma das estruturas identitárias a ser reabilitada na Mouraria é, o Centro de Inovação, que ainda não 

está pronto. A que se deve esta demora, e quando estará pronto?  

 

11 – Considera suficiente a divulgação e comunicação dos projetos produzidos (no âmbito do Programa 

de Ação), como forma de atração quer dos munícipes, quer dos turistas? 

 

12 – Existe alguma articulação com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior nas operações de 

requalificação e reabilitação urbana? Pôde dar exemplos de trabalhos em parceria? 

 

Fonte entrevistas: Elaboração própria, 2014 
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ANEXO III – ÁREA DE INVESTIGAÇÃO - PLANOS  
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Figura 1 - Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Revista Arquitetos,1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – DIAGNÓSTICO DA ÁREA DA COLINA DO 

CASTELO 
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Figura 1 e 2 – Limites das Freguesias “antigas” e “atuais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos; Elaboração própria, 2014 

 

 

 

Tabela 1 – População residente por sexo, por sub-secção 

 

Fonte: INE, Censos dos respetivos anos; Elaboração própria, 2014 

 

 

Localização 

Geográfica

H M HM H M HM H M HM H M HM H M HM

Colina do Castelo 8879 10710 19589 5913 7150 13063 5667 6075 11742 -33,40 -33,24 -33,31 -4,16 -15,03 -10,11

Anjos 323 398 721 247 259 506 397 406 803 -23,53 -34,92 -29,82 60,73 56,76 58,70

Castelo 348 425 773 255 332 587 158 197 355 -26,72 -21,88 -24,06 -38,04 -40,66 -39,52

Sta. Justa 137 178 315 85 89 174 202 142 344 -37,96 -50 -44,76 137,65 59,55 97,70

Santiago 543 683 1226 372 485 857 261 358 619 -31,49 -28,99 -30,1 -29,84 -26,19 -27,77

Sto. Estêvão 1432 1741 3173 901 1133 2034 691 820 1511 -37,08 -34,92 -35,9 -23,31 -27,63 -25,71

S. Cristóvão e S. 

Lourenço
1082 1246 2328 745 867 1612 675 666 1341 -31,15 -30,42 -30,76 -9,40 -23,18 -16,81

S. Miguel 1215 1318 2533 806 940 1746 694 837 1531 -33,66 -28,68 -31,07 -13,90 -10,96 -12,31

Sé 852 1074 1926 482 614 1096 431 468 899 -43,43 -42,83 -43,09 -10,58 -23,78 -17,97

Socorro 1940 2369 4309 1225 1450 2675 1625 1440 3065 -36,86 -38,79 -37,92 32,65 -0,69 14,58

Graça 251 314 565 285 359 644 179 200 379 13,55 14,33 13,982 -37,19 -44,29 -41,15

S. Vicente de Fora 756 964 1720 510 622 1132 354 541 895 -32,54 -35,48 -34,19 -30,59 -13,02 -20,94

% %

Variação entre 1991 e 

2001 

Variação entre 2001 e 

2011

População residente por sexo

Sub-Secção (parte 

inserida na área)

1991 2001 2011

Nº Nº Nº
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245070 234451 243892 -4,33 4,03

18763 15298 14444 -18,47 -5,58

Anjos Arroios 5260 4564 4604 -13,23 0,88

Castelo 340 281 191 -17,35 -32,03

Sta. Justa 520 330 412 -36,54 24,85

Santiago 486 385 326 -20,78 -15,32

Sto. Estêvão 1410 1035 849 -26,60 -17,97

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 1087 853 676 -21,53 -20,75

S. Miguel 1180 830 872 -29,66 5,06

Sé 867 545 433 -37,14 -20,55

Socorro 1809 1289 1470 -28,75 14,04

Graça 3522 3134 2769 -11,02 -11,65

S. Vicente de 

Fora 2282 2052 1842 -10,08 -10,23

Famílias clássicas por Local de residência

Santa Maria 

Maior

São Vicente

2011

Nº

Localização Geográfica

1991 2001

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Variação 

entre 1991 e 

2001 

Variação 

entre 2001 e 

2011

%

Lisboa 

Colina do Castelo

Tabela 2 – População residente estrangeira, referente aos anos de 1991,2001 e 2011 

 

Fonte: INE, Censos dos respetivos anos; Elaboração própria, 2014 

 

Tabela 3 – População residente por grupos etários 

 

Fonte: INE, Censos dos respetivos anos; Elaboração própria, 2014 

 

Tabela 4 – Famílias clássicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

U.E
PALOPS e 

Brasil
Outros Total U.E

Outros 

Europa
PALOPS

Outros 

África
Brasil Outros Total U.E

Outros 

Europa
PALOPS

Outros 

África
Brasil Outros Total

3575 5865 5024 14464 4298 1440 7615 450 2740 4933 21476 6547 4067 6423 750 10288 5593 33668

376 317 300 993 461 165 511 55 227 559 1978 689 387 456 160 938 1474 4104

Anjos Arroios 97 113 90 300 108 40 182 27 77 171 605 161 223 171 67 423 432 1477

Castelo 3 0 1 4 6 3 1 - 3 5 18 6 0 2 1 2 2 13

Sta. Justa 26 9 16 51 8 2 9 1 3 26 49 26 11 15 13 49 188 302

Santiago 9 7 15 31 17 - 3 - - - 20 16 5 6 0 13 2 42

Sto. Estêvão 33 13 18 64 37 1 30 1 3 5 77 45 6 7 2 21 20 101

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 35 25 13 73 29 4 35 1 14 65 148 27 16 17 16 20 111 207

S. Miguel 27 8 14 49 21 21 9 2 19 22 94 64 11 2 1 19 46 143

Sé 35 44 22 101 48 5 4 - 8 23 88 20 9 13 2 26 23 93

Socorro 42 42 38 122 32 3 55 5 15 79 189 103 31 86 23 73 557 873

Graça 37 38 41 116 92 79 121 7 46 90 435 135 58 99 16 188 55 551

S. Vicente de Fora
32 18 32 82 63 7 62 11 39 73 255 86 17 38 19 104 38 302

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Nº
Localização Geográfica

1991

Nº

2001

Nº

População residentes por nacionalidade

2011

0-14 15-24 25-64
65 ou 

mais
0-14 15-24 25-64

65 ou 

mais
0-14 15-24 25-64

65 ou 

mais
0-14 15-24 25-64

65 ou 

mais
0-14 15-24 25-64

65 ou 

mais

94306 99116 345407 124565 65548 71634 294171 133304 70494 53507 292772 130960 -30,49 -27,73 -14,83 7,02 7,55 -25,31 -0,48 -1,76

5055 5729 22730 10713 3078 3610 16357 9335 2926 2491 15874 7619 -39,11 -36,99 -28,04 -12,86 -4,94 -31,00 -2,95 -18,38

Anjos Arroios 1313 1628 6366 3183 959 1053 4917 2809 998 860 5106 2397 -26,96 -35,32 -22,76 -11,75 4,07 -18,33 3,84 -14,67

Castelo 102 98 361 212 56 63 288 180 26 27 200 102 -45,10 -35,71 -20,22 -15,09 -53,57 -57,14 -30,56 -43,33

Sta. Justa 127 153 549 323 51 84 338 227 83 98 551 159 -59,84 -45,10 -38,43 -29,72 62,75 16,67 63,02 -29,96

Santiago 149 147 637 293 68 97 421 271 36 42 326 215 -54,36 -34,01 -33,91 -7,51 -47,06 -56,70 -22,57 -20,66

Sto. Estêvão 371 385 1615 840 191 238 992 626 107 130 845 429 -48,52 -38,18 -38,58 -25,48 -43,98 -45,38 -14,82 -31,47

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 323 289 1252 578 136 199 832 445 105 106 779 351 -57,89 -31,14 -33,55 -23,01 -22,79 -46,73 -6,37 -21,12

S. Miguel 355 329 1419 510 232 218 864 463 132 112 853 434 -34,65 -33,74 -39,11 -9,22 -43,10 -48,62 -1,27 -6,26

Sé 213 294 966 453 88 138 589 345 99 62 535 214 -58,69 -53,06 -39,03 -23,84 12,50 -55,07 -9,17 -37,97

Socorro 528 575 2202 1004 286 313 1382 694 344 296 1759 666 -45,83 -45,57 -37,24 -30,88 20,28 -5,43 27,28 -4,03

Graça 960 1114 4499 2059 597 748 3553 2062 619 486 3019 1663 -37,81 -32,85 -21,03 0,15 3,69 -35,03 -15,03 -19,35

S. Vicente de Fora 614 717 2864 1258 414 459 2181 1213 377 272 1901 989 -32,57 -35,98 -23,85 -3,58 -8,94 -40,74 -12,84 -18,47

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

1991 2001 2011
Variação entre 1991 e 2001 Variação entre 2001 e 2011

%Nº

População residente por grupos etários

Colina do Castelo

Lisboa 

Santa Maria 

Maior

São Vicente
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Não sabe 

ler nem 

escrever

Ensino 

Básico- 

1º Ciclo

Ensino 

Básico- 2º 

Ciclo

Ensino Básico- 

3º Ciclo & 

Ensino 

Secundário

Licenciat

ura

Não 

sabe ler 

nem 

escrever

Ensino 

Básico- 

1º Ciclo

Ensino 

Básico- 2º 

Ciclo

Ensino 

Básico- 3º 

Ciclo

Ensino 

Secundári

o

Licenciat

ura
Mestrado

Doutora

mento

Não sabe 

ler nem 

escrever

Ensino 

Básico- 

1º Ciclo

Ensino 

Básico- 2º 

Ciclo

Ensino 

Básico- 3º 

Ciclo

Ensino 

Secundári

o

Licenciat

ura
Mestrado

Doutora

mento

56442 168856 27770 73734 58150 59885 128765 49842 80925 91154 71972 6936 3422 35321 123810 37644 70704 84634 118156 32847 10226

12045 43050 6003 12918 5790 3516 9434 3227 4673 4613 2408 273 130 2271 8080 2239 4083 4881 4142 1300 477

Anjos Arroios 2718 10563 1578 4653 2811 894 2358 856 1440 1745 1014 112 56 596 2136 632 1304 1776 1680 460 182

Castelo 237 804 144 171 42 65 214 54 93 66 22 3 3 27 127 25 55 55 33 12 7

Sta. Justa 234 1176 138 276 87 71 254 60 92 97 32 3 1 111 221 70 171 172 74 21 5

Santiago 360 1197 162 414 141 73 227 86 154 118 50 7 8 34 193 41 85 92 99 32 13

Sto. Estêvão 1017 3651 480 663 219 265 727 192 305 208 86 12 9 119 498 123 185 227 194 80 26

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 711 2502 390 588 213 189 518 169 208 230 82 13 7 117 406 123 158 208 162 75 24

S. Miguel 864 2736 351 435 111 284 712 200 170 131 43 5 7 167 571 173 200 180 155 51 10

Sé 453 1800 336 483 213 107 296 112 182 193 105 14 7 43 236 48 124 132 195 56 28

Socorro 1788 4638 597 876 258 373 806 338 390 285 91 6 4 371 950 276 444 595 234 81 20

Graça 2130 8430 1110 2808 1176 723 1958 729 1083 991 566 62 16 427 1633 471 849 907 838 258 100

S. Vicente de 

Fora 1533 5553 717 1551 519 472 1364 431 556 549 317 36 12 259 1109 257 508 537 478 174 62

População residente segundo a qualificação académica

2001 2011

HM

Santa Maria 

Maior

HM

1991

HM
Localização Geográfica

São Vicente

Colina do Castelo

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Lisboa 

Sem 

necessidade 

de reparação

Pequenas 

reparações

Reparações 

médias

Grandes 

reparações

Muito 

degradado

Sem 

necessidade 

de reparação

Pequenas 

reparações

Reparaçõe

s médias

Grandes 

reparações

Muito 

degradado

20636 15692 9327 4863 2869 28408 14180 6016 2306 1586

1103 1042 1015 696 497 1715 1283 872 376 342

Anjos Arroios 270 275 213 153 89 453 262 136 65 52

Castelo 55 1 4 24 29 50 37 4 10 1

Sta. Justa 6 24 48 44 26 9 13 41 46 84

Santiago 43 26 47 19 33 62 23 14 7 7

Sto. Estêvão 46 107 113 56 36 196 114 66 25 8

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 55 66 38 23 27 117 46 20 20 14

S. Miguel 66 35 49 51 102 130 82 29 16 7

Sé 19 36 89 32 14 42 35 27 21 19

Socorro 62 157 190 128 51 165 155 72 27 54

Graça 270 192 98 88 56 304 255 168 75 72

S. Vicente de 

Fora 211 123 126 78 34 187 261 295 64 24

Lisboa 

Colina do Castelo

Nº 

2001 2011

Estado de Conservação dos Edifícios

São Vicente

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

Nº 

Santa Maria 

Maior

2001 2011

5,3 3,0

11,4 7,5

Anjos Arroios 8,9 5,4

Castelo 25,6 1,0

Sta. Justa 17,5 43,5

Santiago 19,6 6,2

Sto. Estêvão 10 2,0

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 12,9 6,5

S. Miguel 33,6 2,7

Sé 7,3 13,2

Socorro 8,6 11,4

Graça 7,9 8,2

S. Vicente de 

Fora 5,9 2,9

Proporção de edifícios muito degradados

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

%

Tabela 5 – Escolaridade da população residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

 

Figura 6 – Estado de Conservação dos Edifícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

 

Tabela 7 e Figura 3 – Proporção de edifícios muito degradados Figura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 
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%

221868 237 247 6,93

14287 13562 -5,07

Anjos Arroios 4193 4 164 -0,69

Castelo 266 189 -28,95

Sta. Justa 295 322 9,15

Santiago 373 319 -14,48

Sto. Estêvão 999 835 -16,42

S. Cristóvão 

e S. 

Lourenço

779 663 -14,89

S. Miguel 806 859 6,58

Sé 514 410 -20,23

Socorro 1158 1326 14,51

Graça 2964 2699 -8,94

S. Vicente de 

Fora 1940 1776 -8,45

Variação 

entre 2001 e 

2011

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual

São Vicente

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

Localização Geográfica

2001 2011

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 
Nº

Tabela 8 e 9 – Alojamentos por freguesias e à sub-secção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: INE, Censos 2001 e 2011;Elaboraçãoprópria, 2014 

 

 

Tabela 10 – Alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

279234 293064 323981

63885 21077 21177

Anjos Arroios 17604 5939 6066

Castelo 1230 364 349

Sta. Justa 1827 450 660

Santiago 1863 561 559

Sto. Estêvão 5226 1651 1571

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 3621 1206 1096

S. Miguel 4068 1243 1139

Sé 2463 830 871

Socorro 6006 2162 2091

Graça 11877 3782 4125

S. Vicente de 

Fora

8100 2889 2650

Santa Maria 

Maior

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

1991 2001 2011

Alojamentos por localização geográfica

Nº

Lisboa 

Colina do Castelo

São Vicente

Sub-Secção (parte 

inserida na área)

Colina do Castelo 9312 9155 8994

Anjos 364 342 359

Castelo 354 364 349

Sta. Justa 131 112 164

Santiago 504 561 475

Sto. Estêvão 1605 1474 1499

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 1207 1206 1064

S. Miguel 1356 1226 1099

Sé 813 829 871

Socorro 1926 2102 2091

Graça 416 352 451

S. Vicente de Fora 636 587 572

Alojamentos por localização geográfica

Localização 

Geográfica

Nº

1991 2001 2011
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Nº

179952

12929

Anjos Arroios 3883

Castelo 183

Sta. Justa 316

Santiago 305

Sto. Estêvão 817

S. Cristóvão 

e S. 

Lourenço 646

S. Miguel 857

Sé 391

Socorro 1296

Graça 2532

S. Vicente de 

Fora 1703

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Alojamentos familiares de residência 

habitual sem estacionamento ou 

garagem

Localização Geográfica
2011

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

Tabela 11 – Alojamentos s/ água canalizada                  Tabela 12 – Ausência de estacionamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Elaboração própria, 2014 

 

Figura 4 – Diagrama da rede principal da Carris e do Metro 

Fonte: http://www.carris.pt/fotos/editor2/diagrama_ca-ml_380x190_out.pdf 

 

 

 

 

 

 

1110 188

52 23

Anjos Arroios 9 10

Castelo 4 0

Sta. Justa 1 1

Santiago 0 0

Sto. Estêvão 6 0

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 3 1

S. Miguel 2 0

Sé 3 1

Socorro 7 4

Graça 3 0

S. Vicente de 

Fora

14 6
São Vicente

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Alojamentos familiares de residência habitual 

sem água canalizada

Nº

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

2001 2011

http://www.carris.pt/fotos/editor2/diagrama_ca-ml_380x190_out.pdf
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1991 2001 2011

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

27,98 26,31 23,03

24,73 26,44 24,02

Anjos Arroios 23,25 24,55 23,19

Castelo 26,58 28,70 25,65

Sta. Justa 25,40 22,79 22,04

Santiago 24,73 27,84 26,53

Sto. Estêvão 26,38 28,88 25,45

S. Cristóvão e 

S. Lourenço
23,32 23,80 24,20

S. Miguel 25,29 27,04 23,15

Sé 22,14 26,74 22,58

Socorro 22,61 25,40 21,60

Graça 26,26 27,56 24,90

S. Vicente de 

Fora
26,04 27,53 24,93

Duração média dos movimentos pendulares da população 

residente empregada ou estudante

São Vicente

Lisboa 

Min

Localização Geográfica

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

Tabela 13 – Evolução da duração dos movimentos pendulares 

 

 

 

 

Figura 5 – Declive na Colina do Castelo  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011;  

Elaboração própria, 2014 

 

 

 

Fonte: IGOE 2008; Elaboração própria, 2014 

 

 

Figura 6 – Riscos naturais do PPRUCC       Figura 7 – Permeabilidade existente no PPRUCC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: CML/DRU/ PPRUCC e DMAU (Documentos Souto Cruz), 2010; Elaboração própria, 2014 
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Figura 8 e 9 – Estrutura Ecológica Municipal: Estrutura Fundamental & Estrutura Integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML/ DRU/ PPRUCC, 2010 

 

Figura 10 e 11 – Caracterização acústica do PPRUCC (Ruído Global) 

Período diurno-entardecer-noturno (Lden)    Período noturno (Ln) 

Fonte: CML/ DAEV/ PPRUCC, 2011 

 

Figura 12 – Mapa geral de limites de Zona 

 

 

 

 

                                                Fonte: EMEL, 2014 
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Figura 13 – Parques de estacionamento público na área  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: EMEL, 2014 e Parkopedia, 2014; 

Elaboração própria, 2014 

 

Figura 14 – Calçada antiderrapante em Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML, apresentação Arq. Teresa Duarte, 2014 

 

Figura 15 – Planta síntese da proposta de intervenção no acesso à Colina do Castelo  

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                Fonte: CML, 2009 in Magalhães, 2010 
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Nº Nº

92331 44526

3359 2389

Anjos Arroios 998 661

Castelo 13 12

Sta. Justa 633 508

Santiago 67 65

Sto. Estêvão 184 127

S. Cristóvão e S. 

Lourenço 155 111

S. Miguel 133 79

Sé 255 154

Socorro 256 171

Graça 412 296

S. Vicente de 

Fora 253 205

Atividades económicas licenciadas - Sociedades

São Vicente

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

2001 2011

Figura 16 – Percurso assistido da Baixa à Costa do Castelo (“Elevador do Castelo”) 

 

 

 

  

   Fonte: CML/Conferências CIUL 

   (Arquiteto Falcão de Campos), 2013 

 

 

Figura 17 – Troço percursos cicláveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML, 2013; Elaboração própria 2014 

 

 

 

 Tabela 14 – Atividades económicas 

 licenciadas - Sociedades 

      

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: CML / DMEI / DEP, 2014;  

 INE, Censos 2001 e 2011; 

 Elaboração própria, 2014 
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Nº Área (m2)

Dimensão 

Média 

(m2)

Nº
Área 

(m2)

Dimensão 

Média (m2)
Nº Área (m2)

Dimensão 

Média (m2)

13777 1000403 72,61 13135 967438 81,60 11339 1197202 105,58

1497 80692 445,1 1418 82094 57,89 1150 69548 555,92

Anjos Arroios 389 27109 69,69 367 25235 68,76 271 21458 79,18

Castelo 5 101 20,2 4 82 20,5 7 188 26,86

Sta. Justa 494 24796 50,19 440 27581 62,68 377 21558 57,18

Santiago 18 371 20,61 25 922 36,88 20 660 33

Sto. Estêvão 67 1945 29,03 65 1936 29,78 43 1460 32,6

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 57 2365 41,49 59 2118 35,9 58 1848 31,86

S. Miguel 33 689 20,88 34 714 21 20 921 46,05

Sé 36 1278 35,5 40 1869 46,72 40 1944 48,6

Socorro 126 5846 46,4 126 5547 44,02 122 4530 37,13

Graça 180 12210 67,83 167 11666 69,86 122 11763 96,42

S. Vicente de 

Fora 92 3982 43,28 89 4355 48,93 48 3218 67,04

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Retalho Retalho

1995 2000

Localização Geográfica Retalho

2010

Estabelecimentos Comerciais

Nº
Área 

(m2)

Dimensã

o Média 

(m2)

Nº
Área 

(m2)

Dimensão 

Média 

(m2)

Nº
Área 

(m2)

Dimensã

o Média 

(m2)

4557 210285 46,14 4887 249726 51,09 5630 376167 66,81

543 21654 447,17 533 22615 482,71 540 30981 616,47

Anjos Arroios 124 3474 28,02 118 3421 28,99 93 3670 39,46

Castelo 6 326 54,33 6 416 69,33 10 667 66,7

Sta. Justa 104 6311 60,68 109 7038 64,57 112 9738 86,95

Santiago 18 763 42,39 18 827 45,94 26 1563 60,11

Sto. Estêvão 51 1109 21,74 47 1203 25,59 47 3204 68,17

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 23 926 40,26 26 977 37,58 31 1595 53,17

S. Miguel 32 1197 37,41 32 1311 40,97 33 1828 55,39

Sé 39 2420 62,05 35 2376 67,88 40 2699 67,48

Socorro 31 763 24,61 32 793 24,78 35 1164 33,26

Graça 66 2549 38,62 62 2450 39,52 58 2610 45

S. Vicente de 

Fora 49 1816 37,06 48 1803 37,56 55 2243 40,78

Lisboa 

Restauração e Bebidas Restauração e Bebidas

1995 2000 2010

Estabelecimentos Comerciais

Localização Geográfica

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na 

área) 

S. Vicente

Restauração e Bebidas

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

Tabela 15 – Escalão de pessoal ao serviço (sociedades) 

 

Fonte: CML / DMEI / DEP, 2014; INE, Censos 2001; Elaboração própria, 2014 

Tabela 16 – Estabelecimentos comerciais de retalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabela 17 – Estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CML / DMEI / DEEE,  

2014; Elaboração própria, 2014 

0 _9 10_19 20_49 50_199 200_+ 0 _9 10_19 20_49 50_249 250_+

_ _ _ _ _ 91968 2398 1401 727 237

3032 204 87 33 3 2186 118 63 20 2

Anjos Arroios 921 44 27 4 2 612 36 10 3 0

Castelo 13 0 0 0 0 12 0 0 0 0

Sta. Justa 516 71 31 15 0 433 37 26 12 0

Santiago 65 1 1 0 0 64 1 0 0 0

Sto. Estêvão 173 5 5 1 0 116 6 4 1 0

S. Cristóvão e 

S. Lourenço 142 11 1 1 0 107 3 1 0 0

S. Miguel 121 10 2 0 0 73 6 0 0 0

Sé 226 22 7 0 0 145 3 4 2 0

Socorro 246 7 2 1 0 168 2 1 0 0

Graça 370 31 4 6 1 270 13 12 0 1

S. Vicente de 

Fora 239 2 7 5 0 186 11 5 2 1

Freguesias 

Antigas 

Freguesias 

Atuais (parte 

inserida na área) 

Localização Geográfica

Atividades económicas licenciadas - Sociedades

2011

Nº

Lisboa 

Colina do Castelo

Santa Maria 

Maior

São Vicente

Escalão de pessoal ao serviço

2001

Nº

Fonte: CML / DMEI / DEEE,  

2014; Elaboração própria, 

2014 
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Figura 18 – Equipamentos culturais existentes na área do PPRUCC e na envolvente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML/Relatório diagnóstico 

PPRUCC, 2011 

 

 

 

Figura 19 – Ampliação da área do Museu de Santo António 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CML/MM, 2011 
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ANEXO V – RESULTADOS DA APRESENTAÇÃO DO 

DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS 
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Nacionais Estrangeiros Totais Nacionais Estrangeiros Totais Nacionais Estrangeiros Totais Nacionais Estrangeiros Totais

Castelo de São 

Jorge
_ _

969519 98614 876559 1006012 117529 9909945 991112 109999 915154 1025153

Museu do Fado 15611 19279 3489 29361 25627 55474 30283 41618 71901 _ _ 168877

Museu de St. 

António 2622 2769 5391 2835 3013 5848 2913 2780 5693 3705 3375 7080

Museu do 

Teatro Romano
_ _

39242 18557 24244 42801 15433 30661 46094 4961 8375 13336

Equipamentos 

culturais

Visitantes - Nacionais e Estrangeiros e Totais

2010 2011 2012 2013

Nº

2010 2011 2012 2013 2010-2013

Castelo de São 

Jorge 2055296 1652092 1463376 1640100 6810864

Museu do Fado 1025301 1762652 1425464 1182973 5396390

Museu de 

Santo António 72224,3 90987,89 607331,2
_

770543,4

Museu do 

Teatro Romano 481016,04 336352,2 593973,2
_

1411341

Equipamentos 

culturais Totais

€

Total dos gastos de funcionamento

Gastos de 

pessoal

Remunera

ções

Gastos de 

pessoal 

Remunera

ções

Gastos de 

pessoal 

Remunera

ções

Gastos de 

pessoal 

Remunera

ções

Castelo de São 

Jorge 665846 354310 623195 344537 558130 319557 659600 532287

Museu do Fado 546699 287052 506150 276646 459178 259063 348834 282504

Museu de Santo 

António 32594,39 29909,27 0
_

0
_ _ _

Museu do 

Teatro Romano 71381,58 67426,88 33713,54 33713,54 28897,34 28897,34
_ _

Gastos - Recursos Humanos

Equipamentos 

culturais

2010 2011 2012 2013

€

Tabela 1 – Número total de visitantes estrangeiros e nacionais e valores totais
72

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EGEAC, 2013; CML/DMC/MM, 2014; Elaboração própria, 2014 

 
 
 

Tabela 2 – Gastos de funcionamento dos equipamentos culturais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EGEAC, 2013, CML, 2014; Elaboração própria, 2014 

 
 

Tabela 3 – Gastos em Recursos Humanos 

Fonte: EGEAC, 2013; CML, 2014; Elaboração própria, 2014 

 

                                                   
72

 Engloba os visitantes/espectadores de todas as atividades desenvolvidas pelo equipamento 
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ANEXO VI – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS INQUÉRITOS 
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Inglesa/Escocesa/Galês

Alemã

Francesa

Espanhola

Brasileira

Belga/Holandesa/Luxemburguesa

Japonesa/Chinesa/Coreana

Outras Europa Suíça/Italiana/Austríaca/Polaca/Estoniana/Portuguesa/Sueca/Filandesa

Outras (Israelita/Australiana/Americana/Canadense/Namibiana)

Dupla Nacionalidade

Restauradores/Rossio/Pr. Figueira

Marquês/Avenida

Parque/S.Sebastião/Pr. Espanha/Sete Rios

Saldanha/Estefânia

Baixa/Chiado

Bairro Alto/Stª. Catarina

Alameda/Anjos/Intendente/ Graça

Santos/Estrela/Amoreiras

Campo Peq./Campo Grd./Alvalade

Olivais/Oriente

Outras Monsanto/Belém/Oeiras/Estoril/Cascais/Mafra/Algarve

Tabela 1 – Agrupamento dos países obtidos do inquérito (questão 4)   

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Tabela 2 – Agrupamento das nacionalidades dos inquiridos 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

Tabela 3 – Agrupamento dos locais dos alojamentos 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 

Inglaterra/Escócia/País de Gales 

Alemanha

França

Espanha

Brasil

Bélgica/Holanda/Luxemburgo

Japão/China/Coreia do Sul

Outros Europa Suíça/Itália/Áustria/Polónia/Estónia/Portugal/Suécia/Filândia

Outros (Israel/Austrália/USA/Canadá/Namíbia)
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Restauração e bebidas 

Atividades artísticas e culturais (Pintura/Escultura/Fotografia/Artesanato/Artes performativas)

Serviços criativos (Design/ Moda/ Arquitetura/ Joalharia/Publicidade)

Indústrias culturais (Cinema/Música/Edição/Impressão/Reprodução) 

Retalho (Higiene/Saúde/Vestuário/Lar)

Outra. Qual? (Hotelaria/Alojamento/Aluguer de Bicicletas)

Autenticam o bairro

Aparecimento e expansão e muitos artistas

A cultura como sendo o impulsionador indispensável

Atração de turistas e fixação de população

Aliciam a implementação de estabelecimentos

Tabela 4 – Agrupamento do tipo de atividades comerciais 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 

 

 

Tabela 5 – Agrupamento de justificação da contribuição dos equipamentos culturais para a 

dinamização da área e criação de um território atrativo 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaboração própria, 2014 
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