
 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

 

AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE 

DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Filomena Filipe da Silva Pereira 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura 

 

 

Orientador Científico: Professora Doutora Catarina Luísa Teles Ferreira Camarinhas 

 

Júri: 

Presidente: Professora Doutora Cristina Soares Ribeiro Gomes Cavaco 

Vogais: Professora Doutora Catarina Luísa Teles Ferreira Camarinhas 

   Professora Doutora Margarida Paula Pinto Cardoso Moreira 

 

Lisboa, FAUTL, Janeiro, 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura da capa: Área em estudo na presente dissertação (Baixa Pombalina/Chiado, Alfama, 

Mouraria e Bairro Alto). 
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RESUMO 

 

 Numa sociedade em que as mudanças ocorrem em grande escala, e a um ritmo 

muito elevado, os centros históricos das cidades têm que acompanhar este processo, para 

não correrem o risco de perderem atractividade, centralidade, e população. É o que se 

verifica actualmente na área da Baixa Pombalina/Chiado e Bairros Históricos (Alfama, 

Mouraria e Bairro Alto), pois esta apresenta um elevado declínio, e uma grande necessidade 

de acompanhar as mudanças que se verificam na sociedade. São de ordem variada as 

causas do declínio desta área central, e para o travar é necessário o empenho, participação 

e esforço de vários intervenientes: desde o arquitecto e o urbanista, passando pelos 

organismos do Estado, até à própria população. A reabilitação urbana é indispensável para 

aumentar a atractividade e reforçar a centralidade do centro histórico da cidade de Lisboa. 

Este conceito sofreu uma grande evolução ao longo dos anos, no que se refere ao seu 

âmbito de actuação, princípios, metodologia, abordagem e objectivos. Neste contexto, os 

principais objectivos desta tese consistem em reflectir sobre a génese, evolução e 

características destas áreas, pois só assim é possível encontrar medidas para inverter os 

fenómenos de degradação e despovoamento; reflectir sobre a evolução do conceito de 

reabilitação urbana, e sobre as causas da decadência dos centros históricos; enquadrar e 

definir os instrumentos de apoio e de planeamento criados com vista à reabilitação destas 

áreas; indicar as principais fragilidades e potencialidades destes locais; e apresentar linhas 

de acção no sentido de aumentar a atractividade e reforçar a centralidade dos mesmos, 

preservando, no entanto, toda a sua identidade. 
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Increase of the Attractiveness and Reinforcement of the Centrality 

of Pombal Downtown and Historic Neighbourhoods 

 

ABSTRACT 

 

In a society where changes occur on a large scale, and at a very high rate, the 

historic city centres have to follow suit in order not to risk losing attractiveness, centrality, and 

population. Such is the case today in the area of Pombal Downtown / Chiado and Historic 

Neighbourhoods (Alfama, Mouraria and Bairro Alto), which presents a large decline, and a 

great need to keep up with the changes occurring in society. There are several causes for 

the decline of this central area, and to stop them the commitment, involvement and effort of 

various actors is necessary: from architects and urban planners, the State agencies and the 

population itself. Urban regeneration is essential to increase the attractiveness and reinforce 

the centrality of the historic centre of Lisbon. This concept has undergone a major evolution 

over the years with regard to its scope of intervention, principles, methodology, approach and 

objectives. In this context, the main objectives of this thesis are to reflect on the origins, 

evolution and characteristics of these areas, because only then it is possible to find 

measures to reverse the phenomenon of decay and depopulation, reflecting on the evolution 

of the concept of urban rehabilitation, and on causes of the decay of the historic centres; to 

frame and define the tools that support planning and were created for the rehabilitation of 

these areas; to indicate the main weaknesses and potential of these sites; and to present 

courses of action to increase the attractiveness and reinforce the centrality of them, 

preserving, however, their identity. 
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PARTE I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Existe actualmente um consenso em relação à necessidade de aumentar a 

atractividade e reforçar a centralidade do centro histórico da cidade de Lisboa. 

O centro histórico tem assistido a um acentuado envelhecimento, degradação das 

suas estruturas físicas e sociais, perda de residentes e de vida e animação nos períodos 

nocturnos e fins-de-semana. As áreas periféricas, com a sua organização distributiva em 

zonas funcionalmente especializadas, são também responsáveis por este fenómeno, pois 

atraem população. Além de retirarem habitantes aos centros, geram em muitos casos, 

problemas sociais, congestionamentos de trânsito e exigentes (em termos de custos e de 

tempo) movimentos pendulares da população. São áreas em que as zonas habitacionais 

apresentam graves carências, acabando por ser apenas definidas como “zonas-dormitório”. 

Espaços que estão longe da forma “poética” e complexidade funcional da cidade histórica ou 

antiga. 

O centro histórico oferece uma grande qualidade de vida. Contudo, encontra-se num 

estado de degradação e abandono que faz com que não seja atractivo. As suas 

características únicas fazem com que seja um espaço extremamente valioso, sendo por isso 

urgente reabilitá-lo, e criar condições que possibilitem a atracção da população. 

Existem várias questões que se colocam nesta altura. Como enquadrar o estilo de 

vida actual no centro histórico da cidade de Lisboa? Como dinamizar estas áreas, sem lhes 

destruir a identidade? No fundo, como reforçar a centralidade e aumentar a atractividade 

destes locais? 

Para o aprofundamento destas questões no desenvolvimento da presente 

dissertação, foi escolhida a zona da Baixa Pombalina e Bairros Históricos (Alfama, Mouraria 

e Bairro Alto). Estas áreas estiveram na génese da cidade de Lisboa, constituíram o ponto 

de partida da sua expansão, estão inseridas numa cidade cosmopolita, e conservam ainda a 

sua identidade e vivências únicas. São espaços com um enorme valor histórico e cultural, 

que também por este motivo, têm vindo a assistir a um processo de musealização, que é 

urgente travar e inverter. Este núcleo corresponde a um marco no património da cidade, e 

constitui um componente de extrema importância na memória urbana. 

É necessário dar uma nova vida ao centro da capital portuguesa. No sentido de 

desenvolver estas áreas, e de as situar na contemporaneidade, sem perda da identidade, é 
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proposta a reabilitação urbana, uma vez que esta contribui para a coesão social e para a 

criação de uma cidade competitiva. Procura-se, deste modo, inverter a tendência de 

desertificação e envelhecimento, e recuperar a vida, dinamismo e estabilidade social e 

económica que caracterizava estes locais. Este processo deve estar muito ligado à 

população, nomeadamente através da participação, uma vez que o principal objectivo 

consiste na melhoria da sua qualidade de vida e de habitabilidade, através da resolução dos 

seus problemas e dificuldades, e da recuperação dos seus interesses e relações sociais. Ao 

integrar a população em todo o processo, e ao geri-lo de forma equilibrada, no que respeita 

aos recursos naturais e construídos, é possível reabilitar estas áreas e inseri-las no século 

XXI, sem perda do seu equilíbrio e dos seus elementos identitários. 

Muito do parque edificado do centro histórico da cidade de Lisboa encontra-se 

degradado e desocupado, o que tem levado ao esforço (ao longo dos últimos trinta anos), 

para a promoção da reabilitação urbana neste local. A constatação dos problemas não é 

recente, e já levou à criação de várias formas de intervenção, como programas e 

instrumentos de planeamento. 

A reabilitação urbana de bairros históricos é um trabalho constante, em que estão 

envolvidas diversas áreas do saber, e no qual a investigação, a experimentação e a 

participação assumem um papel muito importante. 

Apesar da reabilitação ainda não assumir um grande peso nas intervenções na 

cidade, as atitudes estão a mudar, e a sua importância e debate estão a aumentar (a 

percentagem de reabilitação efectuada na cidade tem vindo a subir ao longo dos anos). 

Numa altura em que surgem cada vez mais instrumentos de planeamento, e em que 

a reabilitação urbana dos centros históricos assume protagonismo, é fundamental avaliar os 

resultados que os programas actualmente em vigor apresentam, e enquadrar os novos 

instrumentos, que se encontram em discussão, analisando de que forma propõem contribuir 

para a criação de uma cidade mais adaptada à actualidade e mais sustentável. Só assim 

poderão ser encontradas soluções flexíveis e ajustáveis aos diversos problemas e 

situações, que respondam às necessidades da sociedade e que preparem a cidade para o 

futuro. 

A elaboração da presente dissertação consistiu num processo composto por diversas 

fases. Passou por um período inicial de exaustiva pesquisa bibliográfica e percepção do 

Estado da Arte, seguido da realização de entrevistas e pedidos de informação a 

especialistas e entidades no âmbito do tema em estudo. A fase seguinte correspondeu à 

compilação e análise da informação recolhida, e por fim, um período de reflexões e 

conclusões. A dissertação encontra-se estruturada em cinco Partes. 
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A primeira parte corresponde a um enquadramento histórico, que permite 

compreender a génese e desenvolvimento da área em estudo. É, aqui, dado especial 

destaque ao acontecimento catastrófico de 1755 na cidade de Lisboa, uma vez que o 

Terramoto levou à alteração radical da imagem desta área da cidade, conduzindo, também, 

ao aparecimento de uma nova luz sobre o Urbanismo. Surgiu uma nova forma de planear 

cidade, que levou à alteração do estilo e qualidade de vida da população. 

A segunda parte encontra-se dividida em Enquadramento Urbanístico, e em 

Contexto Nacional das Políticas de Reabilitação Urbana. Pretende dar-se a conhecer a 

evolução das políticas urbanas, num contexto europeu e português, e a transição entre as 

operações de expansão, renovação e reabilitação. A questão da decadência das áreas 

centrais é também analisada, bem como o aumento de interesse e preocupação pelos 

centros históricos e pela sua reabilitação. Cada vez surgem mais instrumentos de apoio, no 

sentido de inverter a decadência destas áreas. É, por isso, necessário compreender em que 

consistem, quais os seus objectivos e resultados. 

Na terceira parte da dissertação é conceptualizada a escolha da Baixa 

Pombalina/Chiado, Alfama, Mouraria e Bairro Alto, como objecto de estudo. São analisadas 

as suas principais características, e identificadas as fragilidades e potencialidades destes 

locais. É também realçada a importância da sua identidade e memória, e dos elementos que 

tornam esta área da cidade repleta de valor e insubstituível. 

A quarta parte corresponde à sistematização e compilação dos instrumentos de 

planeamento que afectam a zona em estudo, e que incidem sobre a sua reabilitação. A 

emergência da reabilitação do centro da cidade de Lisboa, é uma opinião consensual entre 

a autarquia, técnicos e população em geral. Isto justifica que cada vez sejam criados mais 

instrumentos de planeamento neste sentido. Surge então a necessidade de analisar estes 

instrumentos, de modo a perceber o que propõem, os seus resultados, e quais os objectivos 

dos que se encontram em discussão. 

Por fim, a quinta parte, consiste nas conclusões, onde é dado especial destaque à 

importância da sensibilização e participação da população nos processos de reabilitação 

urbana. Como conclusão do processo de reflexão e trabalho, são propostas linhas de acção 

no sentido do aumento da atractividade e reforço da centralidade, de modo a inserir as 

áreas em estudo na contemporaneidade, sem que isso implique a perda da sua identidade e 

características únicas. 

Não é possível impedir a regeneração urbana que sempre caracterizou as cidades 

na sua evolução. A cidade é uma estrutura viva, com um ritmo, intensidade de evolução e 
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dinâmica social e económica. Todos estes aspectos conferem equilíbrio, coesão e sentido à 

vida em sociedade. 

A presente dissertação pretende constituir uma reflexão em torno de todas estas 

questões, no sentido de contribuir para o avanço da reabilitação urbana destas áreas com 

enorme riqueza e valor urbanístico, artístico e histórico, e de extrema importância para a 

cidade de Lisboa e para o país. A questão da reabilitação urbana é abordada à luz dos 

requisitos da sociedade, de forma a possibilitar, a curto prazo, atingir resultados mais 

eficientes e de acordo com as necessidades actuais. 
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2. ESTADO DOS CONHECIMENTOS 

 

 As políticas urbanas que acompanham a evolução da cidade de Lisboa, têm sido 

tema de estudo e debate ao longo do tempo. Diversos olhares e vertentes do conhecimento 

(arquitectura, urbanismo, política, economia, filosofia, sociologia, etc.), têm analisado estes 

processos. 

 A expansão da cidade para o exterior dos seus antigos limites, a descaracterização 

das cidades suburbanas, o abandono, degradação e envelhecimento do centro histórico, 

bem como a sua incapacidade de resposta às novas necessidades, padrões de vida e 

competitividade, fazem com que a área da reabilitação e requalificação urbanas suscitem 

cada vez mais o interesse das autarquias, técnicos e população. É uma necessidade para a 

qual se vão apercebendo, uma vez que não é viável deixar que o centro histórico da cidade 

perca a sua vivência e identidade. 

 Desde as décadas de 60 e 70, o conceito de reabilitação urbana começa a surgir 

intrinsecamente ligado às questões da cidade histórica, com vista a inverter o declínio físico, 

social e económico, destes tecidos. É entendida a necessidade de integrar os tecidos 

antigos, e os seus edifícios, na vida contemporânea, sem negligenciar os elementos de 

interesse cultural. 

 A reabilitação urbana surge com o objectivo de salvaguardar o património, mas 

rapidamente o seu âmbito é alargado. Passa também a incluir questões de ordem cultural, 

urbanística, social, económica, ecológica, funcional e ambiental. 

 Várias Cartas, Recomendações e Resoluções foram elaboradas, ao longo dos anos, 

definindo, enquadrando e alargando os princípios, fundamentos e objectivos da reabilitação 

urbana. Esta é, agora, defendida como parte integrante em todo o planeamento regional e 

urbano. 

 Desde as Recomendações 216, 249 e 365, de 1963, da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, relativas à preservação e desenvolvimento de sítios antigos e sítios 

históricos ou artísticos, e ao papel das autarquias locais no alcançar deste objectivo; 

passando pela Carta de Veneza (1964), que alarga o conceito de património a sítios, 

urbanos ou rurais, e engloba tanto as grandes criações, como as realizações mais 

modestas; até à criação da Carta Europeia do Património Arquitectónico (1975), que pela 

primeira vez sintetiza os princípios e directrizes gerais para uma política de conservação e 

reabilitação do património arquitectónico europeu, definindo o conceito de conservação 

integrada; muitas foram as realizações e debates tendo por base as preocupações relativas 

à preservação do património. 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 6 

 Seguiram-se várias iniciativas neste sentido, como a criação da Carta de Toledo 

(1987), da Carta de Cracóvia (2000), e da Carta de Varsóvia (2005), onde se verifica uma 

preocupação pela revalorização das cidades antigas, e pelas questões da sustentabilidade. 

 Lisboa seguiu a influência e as propostas apresentadas nestes documentos, 

começando a verificar-se uma maior incidência nestas questões. 

 O contributo de José-Augusto França foi também de extrema importância, uma vez 

que permitiu colocar a Baixa Pombalina, e a sua qualidade urbana, em evidência, com as 

suas obras Lisboa Pombalina e o Iluminismo (1965), A Reconstrução de Lisboa e a 

Arquitectura Pombalina (1971), e Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (1980). Começou a 

evidenciar-se a necessidade de reabilitar o centro histórico da cidade de Lisboa. 

 As realizações de Walter Rossa (Além da Baixa; 1998); de Raquel Henriques Silva, 

com a proposta de candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade; de Maria 

Helena Ribeiro dos Santos (A Baixa Pombalina: Passado e Futuro; 2005); e a exposição dos 

250 anos do Plano da Baixa Pombalina, com o seu catálogo da Exposição Lisboa 1758: O 

Plano da Baixa Hoje; possibilitaram o surgimento de um maior conhecimento sobre o centro 

histórico da cidade de Lisboa, e a sensibilização de todos os agentes para a necessidade da 

sua reabilitação.  

 Neste sentido, têm vindo a surgir instrumentos de planeamento em que está patente 

a preocupação pela reabilitação destas áreas, como os Planos de Salvaguarda, de 

Urbanização, de Revitalização, de Reabilitação e de Pormenor. Tem-se verificado um 

aumento da consciencialização da importância destas questões, sendo criados Planos e 

Cartas Estratégicas, que identificam as principais debilidades e potencialidades destes 

locais, e apresentam linhas de acção a seguir. 

 Simultaneamente, tem-se assistido a uma multiplicação de instrumentos de apoio a 

intervenções de reabilitação no centro histórico da cidade de Lisboa. São instrumentos que 

disponibilizam apoio a nível técnico, financeiro e social, e que constituem elementos 

indispensáveis ao evoluir da reabilitação urbana em Portugal. 

 A Câmara Municipal de Lisboa tem realizado inúmeros esforços neste sentido, 

criando Institutos e Programas, com o objectivo de incentivar a reabilitação de centro da 

cidade. Como exemplo, pode ser referido o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

com o seu Programa Local de Habitação, que tem como objectivo a regeneração e 

requalificação dos Bairros Históricos da cidade, a melhoria da mobilidade, e o arrendamento 

jovem. Procura a criação de um processo participativo, constituído por três fases, 

nomeadamente, “Conhecer, Escolher e Concretizar”, com vista a “Re-habitar” Lisboa. A 

participação dos cidadãos é uma etapa que começa a ser reconhecida como indispensável. 
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Surgiram programas que procuram revitalizar certas áreas, como os programas da EPUL, 

nomeadamente, “Repovoar Lisboa”, “Lx a Cores”, “Alfama, quem cuida ama”, entre outros. 

Encontram-se também em início de desenvolvimento, parcerias entre a Câmara Municipal 

de Lisboa e outras entidades, no sentido de juntos conseguirem inverter tendências menos 

positivas que se estavam a verificar. Um desses exemplos, é a parceria com a EMEL, em 

que procuram reduzir o tráfego em algumas zonas da cidade, para que sejam “as pessoas, 

e não os carros a viver a cidade”. 

 Vários autores, como José M. Ressano Garcia Lamas (Morfologia Urbana e Desenho 

da Cidade; 1995), e José Aguiar (Cor e cidade histórica. Estudos cromáticos e conservação 

do património; 2002), têm contribuído para o aumento da reflexão e conhecimento acerca 

das questões da identidade e memória urbanas, e da necessidade da sua preservação, nos 

processos de adaptação e inserção da cidade tradicional nas dinâmicas e vivências 

contemporâneas. 

É uma preocupação actual, também verificada pela existência de várias teses de 

mestrado e doutoramento que se começam a debruçar sobre as questões da reabilitação, 

como por exemplo: 

-A reabilitação como processo de desenvolvimento local, de Maria João Lopes Dias Leão 

de Meireles (Lisboa, FAUTL, 2001) 

- Conservation of an historic urban centre: a study of downtown pombaline Lisbon, de 

Margarida Paula Pinto Cardoso Moreira (York, University of York, 1993) 

-Planos de salvaguarda e reabilitação de centros históricos em Portugal, de Joaquim 

António de Moura Flores (Lisboa, FAUTL, 2000) 

-Potencialidades das áreas históricas: políticas de revitalização e de reintegração, de 

Maria Gabriela Nunes da Cruz Paiva (Lisboa, UTL, 2000)  

-Reabilitação urbana em Lisboa: uma abordagem ao núcleo antigo da cidade, de Andreia 

Alves de Magalhães (Lisboa, UTL, 2000) 

-Regeneração urbana: especificidade conceptual e seu significado na avaliação de 

projectos, de Tânia Sofia Pedro Baleia (Lisboa, FAUTL, 2007) 

Os resultados dos estudos que já foram realizados servem como base de partida, através 

dos quais pode ser feita uma análise. É possível identificar e aprender com as soluções que 

resultaram bem, e com aquelas que não atingiram os resultados pretendidos. Verifica-se 

uma cada vez maior pluralidade de estímulos e alterações, o que justifica a pertinência da 

presente dissertação. 

O ritmo a que se processam as alterações na sociedade actual, tornam urgente criar 

condições e reabilitar os espaços, para atrair vida à cidade. É uma responsabilidade ética e 
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social por parte dos arquitectos, não deixar estes locais morrer. Contudo, este aumento da 

atractividade tem que se realizar aos vários níveis: habitação, comércio e serviços, 

mobilidade, desporto, etc. 

Ainda há muito caminho a percorrer no sentido da reabilitação urbana em Portugal. 

Um dos entraves a este objectivo é o facto da reabilitação não ser uma medida muito 

atractiva para as empresas. Implica grandes custos e cuidados específicos. No entanto, 

cada vez mais privados demonstram interesse nestas acções. Isto é muito positivo, pois 

permite atingir mais resultados, num espaço de tempo inferior. Permite, ao mesmo tempo, 

actuar em mais locais na mesma altura, o que despoleta uma maior dinâmica, e surte 

maiores efeitos. 

A reabilitação urbana é uma preocupação actual, pois está intimamente ligada às 

questões da sustentabilidade. A compreensão dos problemas com os quais o centro 

histórico da cidade de Lisboa se depara, é um aspecto fundamental, pois permite a criação 

de instrumentos capazes de inverter esses fenómenos, e adaptar o centro da cidade aos 

novos estilos de vida, exigências e competitividade. 
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3. DAS ORIGENS À ACTUALIDADE – EVOLUÇÃO HISTÓRICA-

URBANA 

 

3.1. Lisboa antes do Terramoto 

 Lisboa teve duas grandes fases no que se refere à sua dinâmica de crescimento, 

nomeadamente, o desenvolvimento anterior a 1755; e a expansão após o Terramoto, que se 

faz no seguimento do novo centro reconstruído. 

 Esta cidade encontra-se situada na margem direita do Rio Tejo, junto da foz no 

Oceano Atlântico. É essencialmente constituída por colinas e planaltos. A sua morfologia em 

socalcos na cidade antiga, acompanhando a topografia acidentada, permite a criação de 

extraordinários “pontos de fuga visuais” e miradouros. 

 A área em estudo nesta dissertação, designadamente, a Baixa Pombalina/Chiado e 

Bairros Históricos (Alfama, Mouraria e Bairro Alto), encontra-se numa posição privilegiada 

relativamente à sua localização estratégica. Proporcionou uma boa protecção para os seus 

primeiros habitantes, devido às grandes defesas naturais. A cidade de Lisboa cresceu 

dentro de duas sucessivas muralhas, a partir do Castelo de São Jorge. Inicialmente temos a 

Cerca Velha ou Moura, que foi erigida no período tardo-romano (séculos III-V), e reforçada 

pelos muçulmanos (séculos VIII-XII). Tinha, aproximadamente, 1250m de comprimento, e 

abrangia uma área de 15,6 hectares. Em 1147 dá-se o fim do domínio islâmico em Lisboa, 

com a conquista cristã. Os muçulmanos que não se converteram ao cristianismo foram 

obrigados a abandonar o núcleo fortificado, instalando-se num arrabalde, que actualmente 

corresponde à Mouraria. Ainda é possível ver vestígios da Cerca Moura em Alfama. 

Para assegurar a defesa da cidade, das guerras com Castela, D. Fernando manda 

construir uma nova e extensa muralha entre 1373 e 1375, a chamada Cerca Fernandina. A 

área protegida por esta muralha ultrapassou em 6,6 vezes a abrangida pela anterior e 

incluía também terrenos cultivados (Santos, 2005: 29). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Traçado das muralhas de Lisboa 
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Depois das muralhas deixarem de ter o seu papel defensivo, a cidade começou a 

espalhar-se pelas colinas. 

No século XIII Lisboa torna-se a capital do reino, devido à deslocação da corte para a 

cidade. Dá-se a primeira operação urbanística, que consiste na abertura de uma via larga e 

rectilínea paralela à margem do rio, a Rua Nova dos Ferros e/ou Mercadores; que 

possibilitou a transferência de funções da colina do castelo para a ribeira. O posicionamento 

central no território, a localização face às rotas marítimas (entre o Mediterrâneo e o Norte da 

Europa), e as boas condições do estuário do Tejo; levam à sua confirmação como cidade 

portuária e comercial. No século XVI Lisboa era considerada como o mais importante 

império comercial do mundo (Salgueiro, 2001). Existem várias gravuras que nos relatam o 

aspecto e a configuração da cidade neste século, quando foi construído o Paço da Ribeira e 

a Casa dos Bicos. Nesta zona as casas eram mais altas e adjacentes. A Praça do Rossio 

adquire monumentalidade com a construção do Hospital de Todos-os-Santos, e o novo 

calcetamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

       2. 3. 4. 5. Gravuras de Lisboa na época anterior ao Terramoto 
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 O aumento populacional que se verificou ao longo dos séculos levou a que se 

acrescentassem mais pisos nas casas mais baixas. Desde o século XV, a Baixa era a área 

por excelência onde se localizava o centro comercial da cidade. 

 No século XVI, Lisboa atinge 80 mil habitantes, e é criado o Bairro Alto de São 

Roque. Localiza-se a ocidente do castelo, fora das muralhas. É a primeira vez que Lisboa 

assiste a um crescimento com base num plano de traçado regular (França, 1997). 

A planta de Lisboa, de 1650, da autoria de João Nunes Tinoco, é a mais antiga que 

se conhece. Estão em destaque, na malha, dois espaços públicos que ainda hoje 

encontramos na cidade, embora apresentem uma configuração ligeiramente diferente, 

nomeadamente, o Rossio, a Norte e o Terreiro do Paço, a Sul, junto ao rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6. Planta da cidade de Lisboa, 1650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       7. Planta perspectivada de Lisboa, século XVI 
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Em 1754 a cidade de Lisboa compreendia o bairro de Alfama, o bairro do Castelo, a 

Mouraria, a Rua Nova, o Rossio, o Bairro Alto, Mocambo, Andaluz, Anjos e Remulares. 

Contavam-se, nesta altura, 79 conventos. Era uma cidade caracterizada por uma malha 

apertada e irregular (com a excepção do Bairro Alto), com ruas apertadas e sinuosas, 

condicionada pela topografia acidentada, onde se destacava o comércio junto ao rio, e nas 

ruas que ligavam o Rossio ao Terreiro do Paço (Rua dos Ourives do Ouro, Douradores e 

Escudeiros). 

 

3.2. O Terramoto de 1755 

 No ano de 1755 Portugal vivia dias de esperança. Tinha sido inaugurado, em Abril, o 

Teatro Real do Paço da Ribeira (na actual Praça do Comércio); chegavam do Brasil, todos 

os anos, 125 arrobas de ouro, que permitiam restabelecer o tesouro público; e Portugal 

encontrava-se bem posicionado no sistema da alta política europeia. 

 Vivia-se o quinto ano de reinado de D. José I, que tinha como secretário de Estado 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo (Conde de 

Oeiras em 1759 e Marquês de Pombal em 1769), o ex-embaixador em Viena e em Londres.  

 A vida em Lisboa regressava à normalidade, após a morte da Rainha-mãe no ano 

anterior. 

 Na manhã de 1 de Novembro de 1755, dia de Todos os Santos, as igrejas estavam 

apinhadas de fiéis. Em antecipação do dia de finados, eram acendidas velas por toda a 

parte. 

 Pouco depois das nove da manhã, o solo tremeu abruptamente, antecedido por um 

ruído crescente. Vários edifícios ruíram nesse instante. Foram oito minutos de abalos 

sísmicos de grande intensidade e magnitude (9 na escala de Richter), que tiveram graves 

consequências na cidade. Não é conhecido com precisão o epicentro do sismo. No entanto, 

todas as teorias convergem para a hipótese de estar situado no mar, entre 150 a 500 

quilómetros a Sudoeste de Lisboa. 

 O nível do Rio Tejo subiu assustadoramente. Em poucos minutos, a maré encheu e 

vazou três vezes. O Bairro de São Paulo e grande parte da zona ribeirinha ficaram 

alagados. O cais da Pedra, mandado construir por D. João V no Terreiro do Paço, colapsou 

para o fundo do rio, devido à falta de apoio nas fundações, levando consigo mais de 

trezentas pessoas que aí se tentavam proteger dos episódios sísmicos.  

 Deflagraram incêndios por toda a cidade, que se vieram somar ao terramoto e ao 

maremoto, e que se mantiveram activos nos cinco dias seguintes. Consumiram grande parte 

do edificado, incluindo várias igrejas, palácios, os seis hospitais da cidade, bibliotecas e 
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habitações. Foram destruídas cerca de dez por cento das 20 mil casas existentes e dois 

terços das ruas ficaram inabitáveis. O Paço Real e o Teatro Real do Paço da Ribeira foram 

destruídos.1 

 É digno de nota que um colosso com as dimensões do Aqueduto das Águas Livres 

se tenha mantido incólume (1732-1834 _ projecto de Manuel da Maia e Custódio Vieira, 

erguido a mando de D. João V). 

 Lisboa era uma cidade com 250 mil habitantes. Além do grande número de edifícios 

em ruínas e destruídos pelo fogo, que levaram, em muitos casos, à destruição de 

quarteirões inteiros; assistiu-se a um grande número de perdas humanas. Contam-se em 

mais de dez mil, o número de mortes. 

 A família real estava em Belém, e escapou ilesa à catástrofe. 

 Artistas e filósofos de toda a Europa ficaram chocados com o horror da catástrofe, e 

representaram-na através de desenhos e de teorias muitas vezes opostas. Enquanto 

Voltaire escrevia: “Elementos, animais, humanos, tudo está em guerra. É preciso admiti-lo: o 

mal está na terra”2; Rousseau em resposta a Voltaire introduzia uma visão social, implicando 

responsabilidade humana no desastre: “a natureza não construiu vinte mil casas de seis ou 

sete pisos, e se os habitantes dessa grande cidade se tivessem distribuído mais e 

construído casas menores, muito menos danos teriam acontecido, talvez mesmo nenhum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.10. Gravuras da destruição causada 

pelo Terramoto 

                                                 

1 Para as descrições dos acontecimentos deste dia fatídico e suas consequências, foram indispensáveis os 

contributos de Gonçalo Pereira, com o texto “O dia em que tudo ruiu”, publicado na revista National Geographic 

Portugal (Pereira, 2005), e das publicações de José-Augusto França (França, 1965, 1968, 1988, 1997). 
2 Voltaire, Poème sur le desastre de Lisbonne, 1756 
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Quantos desgraçados morreram neste desastre porque quiseram salvar as suas roupas, os 

seus papéis, o seu dinheiro?”3. 

Enquanto muitos defendiam a fúria de Deus, condenando a opulência da vida 

contemporânea, como a causa da catástrofe; Sebastião Melo entendia que só a aceitando 

as causas naturais do fenómeno, seria possível uma reconstrução eficaz. Foi um período 

marcado por uma grande tensão entre religião e ciência. 

Já tinham existido outros terramotos na cidade, nomeadamente em 1531 e 1597, 

mas não com estas consequências e intensidade. 

Este episódio mudou Lisboa para sempre, acabando por introduzir a modernidade. 

Levou à construção de uma cidade planeada, com regras previamente definidas. 

 

3.3. Lisboa depois do Terramoto 

 A catástrofe que se abateu sobre Lisboa teve dimensões estrondosas e, pela 

primeira vez no nosso país, foi imediatamente iniciado um esforço de cuidados básicos. 

Nascia a protecção civil em Lisboa. 

 Deu-se uma resposta expedita por parte do governo. A rapidez e a eficiência foram 

aspectos marcantes.  

 Sebastião José de Carvalho e Melo, com o pragmatismo e a capacidade de superar 

as adversidades, que caracterizou a sua governação, providenciou as medidas de 

emergência necessárias, para apagar os fogos e evitar epidemias, e deu início a todo o 

processo que levou à reconstrução. 

Antes do terramoto os bairros da cidade eram gerados em torno de igrejas paroquiais 

e de palácios da nobreza. Os aglomerados populacionais iam-se encadeando. As ruas eram 

descritas como “estreitas, sujas e incómodas” (França, 1965). 

 Foi imposta uma nova concepção urbana, apoiada na necessidade de realojar 

milhares de pessoas, com escassos meios. Respostas rápidas e económicas eram 

indispensáveis. Devido à necessidade de rápida reconstrução, optaram pela produção em 

série e estandardização de elementos, o que impediu a especulação de preços e levou a 

uma optimização dos trabalhos. 

 A reconstrução de Lisboa assumiu-se como uma “manifestação urbanista da corrente 

iluminista europeia” (França, 1965).  

                                                 

3 Rousseau, Letter sur la Providence, 1756 
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 Das várias hipóteses apresentadas para a reconstrução da cidade, foi escolhida a 

que consistia em reconstruir no mesmo local, mas segundo um novo plano, com uma nova 

concepção de arruamentos e edifícios. 

 

11. Planta para a reconstrução de Lisboa 

 

 O projecto aprovado foi posto em execução em 1758, e ficou a cargo de Eugénio dos 

Santos (arquitecto do Senado da cidade), e de Carlos Mardel.  

 Utilizando os escombros como entulho, o terreno foi nivelado, elevando a zona baixa 

da cidade, e recorrendo a estacas de madeira para compactar o solo. Foram definidos 

vários princípios, ainda hoje válidos, como o facto da altura dos edifícios não poder 

ultrapassar a largura das ruas. Definiram-se projectos-tipo e estabeleceram-se, também, 

cotas máximas para a altura dos novos imóveis. 

 No novo plano foram projectadas de raiz as ruas compreendidas entre o Rossio e o 

Terreiro do Paço. Foi criada uma malha reticular, composta por ruas perpendiculares e 

paralelas. 

Está aqui presente uma nova noção social, em que todos habitam nas mesmas 

condições. Traduz um objectivo de uniformidade social, embora ainda se verifique uma 

hierarquia, tanto ao nível da verticalidade da habitação, como ao nível da hierarquia viária 

(por exemplo, nas diferenças entre a Rua dos Fanqueiros e a Rua Augusta). 
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             12. Maqueta de Lisboa antes do Terramoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            13. Maqueta de Lisboa na actualidade 

 

Este plano evidencia um grande entendimento do local, relativamente às suas 

condicionantes e características. 

 O modelo de edifício da reconstrução pombalina, pela sua eficácia e adaptação ao 

gosto da época, foi aplicado em várias áreas da cidade de Lisboa, até ao início do século 

XX. 

 A reconstrução pombalina estendeu-se pelo século XIX, o que aumentou o impacto 

do terramoto, pois este influenciou a vida e a economia da cidade durante, 

aproximadamente, sete décadas. Por outro lado, impulsionou a expansão para Norte que se 
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seguiu, possibilitando a abertura dos limites da cidade e toda a evolução que se 

desenvolverá no século XIX. 

 Um ícone da reconstrução é a estátua equestre de D. José I, na Praça do Comércio. 

Foi inaugurada em 1775, apenas dois anos antes da morte do monarca, que irá levar à 

queda e prisão do Marquês de Pombal. No sentido de marcar uma nova imagem de gestão 

do reino, D. Maria I manda erguer a Basílica da Estrela (1779-1789), como um marco da 

mudança de regime.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Estátua de D. José I                                                15. Basílica da Estrela  

 

 

Em 1764, a Norte do Rossio, numa zona de hortas, foi criado o Passeio Público 

(projecto de Reinaldo Manuel). Consistia num espaço destinado a ser desfrutado pela 

burguesia; formado por uma larga alameda ajardinada, delimitada por um muro alto. 

 Somente cem anos após a tragédia, se inicia na totalidade a dinâmica de 

modernização. Isto, porque nesse espaço de tempo o país foi alvo de grande instabilidade, 

devido às invasões napoleónicas, ao refúgio da Família Real no Brasil, à ocupação inglesa, 

e à posterior guerra civil. Só em 1834, com o estabelecimento de um governo liberal, 

cessaram as dificuldades políticas e institucionais. Surge um maior dinamismo económico. 

Os proprietários que até esta data não tinham procedido à reconstrução dos seus edifícios, 

foram obrigados a fazê-lo.  

Começou a ser dado maior destaque às questões de saúde pública, iluminação, 

ventilação e saneamento (rede de esgotos). 
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 O Romantismo traz novos hábitos à população, e leva à criação de novos jardins 

públicos. Dá-se uma modernização no Passeio Público, bem como a criação do Jardim de 

São Pedro de Alcântara, do Jardim da Estrela, e do Jardim do Príncipe Real. 

 No início da segunda metade do século XIX há um crescimento das obras públicas. 

É iniciada a construção de várias estradas e do caminho-de-ferro. O primeiro transporte 

público é estabelecido em 1873, e há um favorecimento das indústrias. As comunicações 

sofrem, também, um grande incremento, com a instalação das linhas telegráficas. O 

aumento das acessibilidades e a dissolução das estruturas do antigo regime, levam a um 

movimento migratório das pessoas dos campos, para Lisboa e Porto. Estes aspectos 

contribuem em grande medida para a posterior expansão da cidade. 

 A área ribeirinha sofre, nesta altura, um processo de renovação, verificando-se, 

também, um aumento das instalações portuárias. 

 Em 1864 é estabelecida a necessidade de planear o desenvolvimento de Lisboa. É, 

então, criado um Plano Geral de Melhoramentos da Capital, que abrangia preocupações 

higienistas, de segurança e de imagem, com impacto ao nível das habitações e dos espaços 

públicos. 

 Começa a surgir a tendência de revestir a fachada dos edifícios com azulejos, o que 

confere maior contraste, cor e brilho à cidade. 

 No final do século XIX dá-se uma alteração no fenómeno de crescimento da cidade 

de Lisboa. Até então não se tinha verificado um grande aumento do seu perímetro 

(terminava, a Norte, no Passeio Público). No entanto, nesta altura surge a necessidade de 

abrir a partir do centro, novas ruas que dessem acesso a pequenos núcleos dispersos; e 

criar um desenvolvimento planeado. Nesse sentido, em 1879 é demolido o Passeio Público 

para ser criada, no seu lugar, a Avenida da Liberdade, o que iria possibilitar a expansão 

para Norte, e atrair os centros financeiro, administrativo e lúdico. O plano é de inspiração 

francesa, adaptando uma malha ortogonal com amplos passeios e árvores. Esta avenida é 

rematada por uma rotunda em homenagem ao Marquês de Pombal (estátua inaugurada em 

1932). A Norte localiza-se o Parque Eduardo VII, cujo projecto foi aprovado em 1903. 

 Frederico Ressano Garcia (1847- 1911 _ Engenheiro da Câmara Municipal de 

Lisboa), elabora em 1888, o Plano das Avenidas Novas, onde se prossegue a expansão 

iniciada com a Avenida da Liberdade, seguindo dois eixos sequenciais, nomeadamente, a 

Avenida Fontes Pereira de Melo e a Avenida da República. Dá-se a definição e planeamento 

da cidade até ao Campo Grande. Ainda com o objectivo de expandir a cidade antiga para 

Norte, é criado no início do século XX (1901-04), outro eixo de comunicação, a partir da 

Praça da Figueira, a Avenida Almirante Reis. 
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 16. Planta de Lisboa em 1871, com sobreposição das alterações até 1911 

 

 

Na transição do século XIX para o século XX dá-se um enorme crescimento 

populacional na cidade de Lisboa. Aumenta a área urbana e são criados os primeiros 

subúrbios. Entre 1890 e 1911, a população aumentou 45 por cento, atingindo 436 mil 

habitantes. Cerca de trinta anos depois (1940), este número sobe para 694 mil habitantes 

(Salgueiro, 2001).  

Sob orientação de Étienne de Groer é, então, elaborado um Plano Geral de 

Urbanização (concluído em 1948). Através da criação de um esquema viário, o centro é 

integrado com as zonas de expansão da cidade que se tinham vindo a desenvolver. 
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          17. Plano Director de Urbanização de Lisboa 

 

Em 1977 é aprovado um novo Plano Director, concluído em 1967 e dirigido por G. 

Mayer-Heine, onde é introduzido o conceito da “Grande Lisboa”. Nesta altura Lisboa tinha 

mais de um milhão de habitantes (Salgueiro, 2001). 

 A expansão rapidamente ultrapassou o estabelecido e organizado pelos Planos. 

Começou a dirigir-se para Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Costa da Caparica e 

Setúbal (os três últimos muito incentivados pela construção da Ponte sobre o Tejo em 

1966). Em muitos casos foi uma expansão sem controlo, que criou “zonas-dormitório” sem 

qualidade ao nível urbano e das vivências que proporciona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Esquemas gerais da expansão da cidade (1147; 1800; 

1900; 1950) 
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PARTE II 

1. ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO 

 

1.1. Da Expansão à Renovação e posterior Reabilitação 

  

Os fenómenos de industrialização do início do século XIX, juntamente com a 

evolução das estratégias militares, possibilitada com o surgimento de novas armas, levaram 

a uma profunda alteração dos modelos de organização da cidade e da ocupação do 

território. 

 A cidade passa a ser vista de uma maneira diferente, deixando de necessitar de 

estar condicionada ao interior das muralhas. Estas deixam de ter a sua função defensiva. 

 Começa a assistir-se a uma expansão das cidades para o exterior do perímetro das 

muralhas, ocupando os campos. Deixam de ser entendidas como um todo construído e 

delimitado. Em muitos casos, verificou-se também, a destruição das muralhas, sendo a sua 

área aproveitada para a criação de anéis viários envolventes, dada a cada vez maior 

necessidade de aumentar as acessibilidades. Verifica-se, deste modo, o crescimento da 

periferia, entendida como cintura habitacional e industrial. 

 Datam do final do século XVIII, nos arredores de Londres, as primeiras realizações 

de subúrbio, numa tentativa de aproximar a cidade ao campo, e criar uma maior relação 

com a natureza. Estas realizações sofrem um grande aumento na segunda metade do 

século XIX, devido às facilidades provocadas pelos transportes, que permitem rápidas 

deslocações pendulares entre os centros e locais de emprego, às habitações. Há uma fuga 

à concentração urbana que se verificava nas cidades, através desta construção de subúrbio, 

onde os solos são baratos e há grande disponibilidade de espaço. 

 A partir do século XIX, a expansão urbana faz-se sobretudo através da baixa 

densidade, com a construção de casas unifamiliares e grandes extensões urbanizadas. Os 

modelos espaciais e urbanísticos que caracterizavam as cidades sofrem, aqui, uma grande 

alteração. Os subúrbios, contrariamente às cidades, não são desenhados e definidos pela 

rua, praça e quarteirão. A qualificação do espaço privado sobrepõe-se à caracterização 

cuidada do espaço colectivo. 

 Assiste-se à “desprivatização” do solo, no século XX, quando a implantação livre de 

edifícios no terreno começa a substituir o próprio lote. A morfologia urbana tradicional sofre 

uma grande ruptura, sendo o entendimento do habitar radicalmente alterado. 

 Os desequilíbrios entre a oferta e a procura de alojamento levam a uma 

sobreposição dos interesses económicos face ao desenho urbano. Esta relação entre os 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 22 

processos de loteamento e edificação, e o desenho urbano, levam à especulação 

imobiliária. As preocupações urbanísticas e estéticas são colocadas em segundo plano. Em 

vez de se verificar uma expansão pela organização do espaço urbano, esta dá-se pela 

extensão de loteamentos e de construções. Há uma crescente falta de vontade político-

administrativa e maiores dificuldades na implementação dos planos por parte dos 

urbanistas. Estes têm agora mais uma função, nomeadamente, a de conciliar a arte urbana 

com os interesses económicos, ou seja, lutar contra a especulação fundiária, pois esta leva 

à alteração radical na produção das formas urbanas. 

 Estas questões são agravadas com as teorias do liberalismo na gestão da cidade, 

pois acentuam a passividade que o controlo público tem sobre o investimento privado. 

Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento tecnológico, bem como as 

necessidades criadas pelos novos modos de vida, potenciam o aparecimento de diferentes 

organizações urbanas, relativamente às que se encontravam na cidade burguesa e 

industrial, nomeadamente, os bairros ou cidades especializadas para os trabalhadores, o 

lazer e o recreio. 

Surge, nesta altura, a Cidade Linear, de Soria e Mata, com inovações tecnológicas e 

espaciais. Aqui o desenvolvimento urbano acompanha e é articulado com o caminho-de-

ferro. É, assim, anunciada a evolução que se irá verificar nas cidades europeias e 

americanas, em que a expansão é muito influenciada pelos meios de transporte motorizados 

e pelas grandes infra-estruturas viárias. 

Neste contexto surgem as Utopias Sociais, que apresentam alternativas à sociedade 

industrial. Podem ser referidos autores como Ebenezer Howard, Le Corbusier e Frank Lloyd 

Wright. Pretendiam dar à população melhores condições de vida e um maior contacto com a 

natureza. No fundo procuravam um estilo de vida mais saudável para todos os habitantes. 

Idealizaram utopias de acordo com o constante progresso da técnica. Defendiam que 

as zonas puramente residenciais (cidades dormitórios) constituíam um fracasso, pois 

encontravam-se privadas de elementos que constituíam a estrutura total de uma cidade, 

como monumentos, comércio e algumas indústrias menos pesadas.  

Ebenezer Howard (1850-1928), propôs a noção de cidade ideal num livro designado 

Garden Cities of Tomorrow. Pretendia descentralizar as funções da cidade.  

Cidade e Campo deviam juntar-se de modo a aproveitar as melhores características 

de ambos. Só assim poderia ser alcançada uma nova esperança, uma nova vida e uma 

nova civilização. Howard propôs um limite natural de crescimento, criando uma cidade mais 

orgânica, limitada desde o início em relação ao número de habitantes e densidade de 

habitações, com uma área previamente definida, onde seria possível realizar todas as 
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funções que uma comunidade urbana necessita (negócios, indústria, administração, 

educação, parques públicos e jardins privados). De modo a assegurar a ligação entre o 

campo e a cidade, esta é rodeada com um cinturão verde agrícola permanente (mantém um 

ambiente rural, e impede que novos núcleos urbanos se fundam à cidade). Este cinturão 

intensifica a noção de unidade interna (Howard, 2001). 

Le Corbusier (1887-1965), com La Ville Radieuse, desenvolveu um modelo onde 

reconhecia a necessidade de formalizar determinadas regras de comportamento e de 

apresentar os principais fundamentos para ordenar o planeamento moderno. Propunha um 

distanciamento entre os arranha-céus, o que assegurava luminosidade e ventilação do 

espaço envolvente, onde a própria fachada dos edifícios recriava o exterior, reflectindo o céu 

e os espaços verdes. Toda a cidade se encontrava envolvida por uma extensa área verde, 

permitindo viver em paz, em contacto com o ar puro, sendo o ruído abafado pela folhagem 

das árvores. Defendia que a maior parte da população se devia concentrar no centro, pois 

era aqui que se localizavam todas as zonas de trabalho e negócios. No entanto, esta 

concentração deveria ser feita em altura, de modo a assegurar a existência de espaços 

abertos. Le Corbusier pretendia demonstrar os princípios básicos que qualquer plano 

urbanístico devia utilizar: descongestionar os centros urbanos; aumentar a densidade 

através da concentração localizada; e aumentar os espaços abertos e as zonas arborizadas. 

Frank Lloyd Wright (1867-1959) fez emergir uma vontade de reestruturação e de 

mudança. Sentimento da urgência de um regenerado modo de vida, de uma nova cidade, 

livre e saudável, alicerçada sobre os valores do Homem e da Natureza.  

Desenvolveu Broadacre City como uma nova realidade, uma «urbanização 

ruralizada» que se revelava pela sua forma particular de estabelecimento no território. 

Procurava uma forma autêntica de estruturar a ocupação do território, em que cada cidadão 

seria simultaneamente um urbano e um camponês. A cidade ideal de Wright apresentava-se 

com malha uniforme, contínua, que se alastrava indeterminadamente, sem fronteiras. As 

diversas unidades funcionais encontravam-se isoladas e dispersas por todo o território. 

Albergavam as várias funções urbanas, desde residência, escritórios e oficinas, a 

equipamentos de carácter público como unidades hospitalares, escolares, comerciais ou 

centros culturais e recreativos. Tratava-se da solução a aplicar universalmente, a estender à 

totalidade do território.  
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19.20.21. Utopias Sociais (Esquema da Cidade-Jardim; La Ville Radieuse; Broadacre City) 

 

 

Todas estas experimentações corresponderam à procura do modelo urbanístico que 

melhor respondesse às mudanças e necessidades que as transformações sociais, 

económicas e demográficas da Revolução Industrial, impingiram. O urbanismo que se 

verificava até então não conseguia acompanhar o ritmo com que a evolução e as novas 

necessidades surgiam. 

 A cidade de Paris, por exemplo, encontrava-se nesta situação. Não estava a 

conseguir responder aos novos estilos de vida. Georges-Eugène Haussmann procedeu 

então, na segunda metade do século XIX, a profundas renovações na cidade. Foi um caso 

de sucesso, que serviu de exemplo a muitas intervenções futuras noutras cidades, devido 

aos excelentes resultados que apresentou. 

 Embora o crescimento da cidade de Lisboa tenha sido mais tardio, e não 

apresentasse o mesmo ritmo que se verificava noutras capitais europeias; na segunda 

metade do século XIX, Lisboa também necessitava de crescimento e de se afirmar como 

capital europeia e um império colonial. Pretendiam atingir este objectivo através da criação 

de uma imagem de modernidade, ao mesmo tempo que canalizavam o investimento 

imobiliário e criavam novas zonas residenciais. Há um crescimento progressivo da 

população iniciado pelo abandono dos campos (dinamismo económico, industrias e 

transportes). 

A ocupação urbana em Lisboa esteve sempre muito relacionada com o relevo, numa 

clara adaptação à forma do território.  
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                  22.Topografia do terreno; 23. Ocupação Urbana 

 

No entanto, a sua estrutura urbana começa a sofrer grandes alterações após a 

Revolução Industrial. 

No final do século XIX, começam a surgir novos modelos e conceitos de intervenção 

urbanística, o que se reflecte nas propostas de desenvolvimento urbano em Portugal (com 

maior incidência na cidade de Lisboa). 

 Com o Engenheiro Frederico Ressano Garcia na chefia da Repartição Técnica da 

Câmara Municipal de Lisboa, surgem novos Planos que se articulam entre si, e organizam a 

expansão de Lisboa. Estão presentes influências de Haussmann, bem como um grande 

conhecimento das técnicas e processos indispensáveis ao crescimento planeado e 

ponderado de uma cidade. As bases propostas para esta expansão são a avenida e o 

quarteirão. São utilizadas malhas ortogonais, e quarteirões com variadas dimensões. Cada 

Plano define a criação de um futuro bairro, numa área definida pela topografia. 
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   24. Planta de Lisboa, 1903 

 

É instituído o Plano Geral de Melhoramentos (Decreto-Lei nº 10, de 19 de Janeiro de 

1885), embora este tenha sido concluído somente em 1904. Existia a intenção de 

modernizar a cidade, e conferir maior qualidade de vida aos seus habitantes. 

Permitiu enquadrar a expansão urbana do século XIX e propor novas áreas de 

expansão. O Plano das Avenidas Novas foi elaborado no âmbito do Plano de 

Melhoramentos da Capital. Do plano original das Avenidas Novas, depois de uma excessiva 

terciarização e demolição de edifícios, ficou o traçado, o perímetro dos quarteirões e a 

vegetação. 

Tal como se verificava nas restantes capitais europeias, não se encontrava neste 

plano nenhuma referência à intervenção em áreas urbanas consolidadas de génese mais 

antiga. As principais preocupações residiam na expansão urbana, na rede viária e nos 

aspectos paisagísticos. 

Na expansão que Ressano Garcia impulsionou, existiram quatro princípios 

organizadores, nomeadamente, o traçado, a praça convergente, o quarteirão e a malha 

reticulada. Lisboa ganha uma nova imagem. O Plano era baseado em processos de 

expropriação e preparação do solo, sendo este depois dividido em parcelas para 

construção. Apresenta características muito próprias, como o sistema de alamedas centrais 

e a criação de passeios pedonais. Há um grande respeito pela escala do Homem. 
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Nos anos 30 e 40 surge uma arquitectura oficial de regime, de carácter nacionalista 

(ostentação e monumentalidade). É iniciada uma activa política de obras públicas que lança 

as infra-estruturas necessárias à modernização económica, garantindo empregos 

(aeroporto, estradas, pontes e barragens). Começam a ser propostas profundas renovações 

dos bairros interiores, dada a necessidade de acessibilidade e as preocupações de 

salubridade. 

Em 1932 é dado início à elaboração do Relatório sobre as Necessidades 

Urbanísticas da Capital, que posteriormente originou o primeiro Plano Director de Lisboa. 

Através do Decreto-Lei nº 24802, de 21 de Dezembro de 1934 foram instituídos os 

Planos Gerais de Urbanização, que vinham substituir os Planos Gerais de Melhoramentos. 

Pretendiam a transformação e desenvolvimento dos municípios com base nas novas 

exigências económicas, sociais, estéticas e de higiene, de modo a beneficiar o mais 

possível os seus habitantes. 

Foram elaborados vários planos de urbanização, muito impulsionados pela acção de 

Duarte Pacheco enquanto Ministro das Obras Públicas (1903-1943). Este cargo era 

acumulado com o da Presidência da Câmara de Lisboa. Neste período foram canalizadas 

grandes verbas para o município e para a realização de inúmeras obras. Deu-se a 

instituição do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa (PGUEL), conhecido por 

Plano De Groer (devido à autoria do projecto de base ser do arquitecto urbanista Etiénne de 

Groer), que definia como principais medidas, a ligação da cidade ao rio, defendendo a 

expansão pela frente ribeirinha; a criação de meios para disciplinar e relacionar as 

intervenções pontuais; e a atribuição de responsabilidade das operações de urbanização à 

Câmara, deixando de ser da responsabilidade dos particulares (o que se verificava devido à 

carência de meios financeiros por parte do município). Contudo, o Plano só foi concluído em 

1948, e apresentou algumas medidas contraditórias com o modelo de intervenção que 

esteve na sua origem, como a questão da responsabilidade municipal. A eficiência, a 

funcionalidade e a estruturação da rede viária e dos transportes assume uma enorme 

importância. 

A política de expansão planeada de Lisboa, desenvolvida por Duarte Pacheco, 

engloba os Bairros do Areeiro (1938) e de Alvalade (1945). Eram terrenos com um grande 

controlo público e municipal, pois eram expropriados e sem restrições fundiárias. Tornava-se 

imperativo responder a necessidades habitacionais, descentralizando, para a periferia, 

serviços e população. Estes Planos conjugam de forma equilibrada, a cidade tradicional e os 

princípios modernistas, como as funções e equipamentos com uma organização distributiva, 
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o espaço colectivo no interior dos quarteirões, a hierarquização viária, a desprivatização do 

solo, bem como as zonas livres e arborizadas. 

A partir de 1943, com a morte de Duarte Pacheco, dá-se uma grande alteração da 

política urbanística, essencialmente no que se refere à metodologia de intervenção. O 

Decreto-Lei nº 33921, de 5 de Setembro de 1944 retirou a exclusividade do comando da 

política urbana, à Administração. Os proprietários fundiários assumem protagonismo e poder 

de decisão nesta política. Este aspecto foi ainda acentuado pela publicação de um diploma 

relativo à política dos solos (Lei nº 2030, de 22 de Junho de 1948), que veio dificultar o 

processo de expropriação. 

Em 1948 ocorreu o Primeiro Congresso Nacional de Arquitectura, que consagrou os 

princípios da Carta de Atenas e marcou a ruptura com a política do Estado Novo. 

A partir dos anos 50 surge um grande interesse, por parte dos arquitectos, pelas 

teses modernas, como a Carta de Atenas4, o Movimento Moderno e o Funcionalismo. Dá-se 

uma ruptura com o urbanismo formal, onde existia uma vontade de integrar a cidade antiga, 

reconhecendo a importância do desenho na produção da cidade. Surge uma nova estrutura, 

forma, organização distributiva e conteúdos. 

Entre as duas Guerras Mundiais começam a surgir formulações teóricas e 

experimentações. É estruturada, em teoria, a organização e modelo da cidade moderna. 

Segundo a opinião dos opositores à urbanística formal, esta já não conseguia dar resposta 

aos problemas e necessidades do século XX. Era um mundo em mudança. O despojamento 

e a simplicidade tornam-se palavras-chave, nesta procura pela modernidade. 

Entre o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) e os anos 70, com a necessidade de 

reconstrução das cidades destruídas, este movimento atinge o seu expoente máximo. Foi 

uma reconstrução que abrangeu desde a habitação, até ao centro urbano. Um dos maiores 

problemas enfrentados consistiu na necessidade de disponibilizar habitações para todos, 

com boas condições de higiene e salubridade, não esquecendo os diferentes estilos de vida 

da população. São, nesta altura, inventadas novas tipologias construtivas, como o bloco, a 

torre e o conjunto. A via industrializante ganha uma enorme importância. 

                                                 

4 A Carta de Atenas constitui uma síntese das opiniões dos CIAM relativamente à organização e planeamento 

moderno das cidades, para os quais são estabelecidos critérios e exigências. Resultou do IV CIAM em 1933, a 

bordo de um navio entre Marselha e Atenas. Por iniciativa de Le Corbusier, foi publicada em 1941, e assumiu 

uma grande influência nas produções pós-guerra, entre 1945 e o final dos anos 60. É redigida com clareza, 

dogmatismo e sistematização. A justiça social estava bem presente, através da valorização dos interesses 

públicos. A Carta de Atenas entra em Portugal em 1948, através do Primeiro Congresso Nacional de Arquitectos. 
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Com o objectivo de rever e actualizar o Plano De Groer, foi criado em 1954 o 

Gabinete de Estudos de Urbanização (GEU). Este Gabinete elabora o Plano Director de 

Urbanização de Lisboa (1959), como uma actualização do anterior, destacando a 

importância dos problemas de circulação e da localização de equipamentos. É estabelecida 

a criação de uma ponte sobre o rio Tejo, fazendo a ligação entre Alcântara e Almada, bem 

como a construção de duas auto-estradas, partindo desta ponte, uma para Norte, e outra 

para Sul. Estes projectos foram concretizados, embora o Plano não tenha sido aprovado 

pelas entidades competentes. 

Surge, pela primeira vez, a preocupação pela resolução de problemas das áreas 

habitacionais mais antigas da cidade. Pretendiam melhorar as condições de alojamento 

destas zonas e controlar o número de habitantes (eram áreas consideradas “sobrelotadas”). 

Começa a surgir uma proximidade e ligação entre as áreas mais antigas da cidade, e os 

objectivos e instrumentos urbanísticos. 

O rápido crescimento da economia nos anos 50 e 60, e o intenso êxodo rural em 

direcção à região de Lisboa, trouxeram maiores problemas ao nível da oferta habitacional e 

carência de equipamentos. Assiste-se a um enorme crescimento da área suburbana da 

cidade (primeiro a Norte, e mais tarde na margem Sul), pois a indústria desenvolve-se junto 

das áreas metropolitanas. Leva à criação de núcleos suburbanos “dormitório”. Como 

consequência, surgem graves problemas no alojamento, soluções marginais e carências a 

nível de comércio e serviços. Desenvolvem-se as zonas abrangidas por transportes 

colectivos. Há novos padrões de consumo e novas formas de apropriação do espaço. 

A morfologia moderna começa, no entanto, a assistir a uma grande vulgarização, 

acabando por se perder muitas das qualidades do seu desenho, devido à rotina e monotonia 

que se instalam na produção da forma urbana. As quantidades e os usos assumem uma 

grande importância, em detrimento da forma física e estética das cidades. O espaço público 

deixa de fazer parte do planeamento da forma urbana. É formado através do que resulta das 

exigências habitacionais (espaço residual que resulta da implantação dos edifícios). A rua 

também sofre alterações, passando a ter simplesmente o papel de traçado de circulação e 

serviço; e a determinação da localização do edificado deixa de ser condicionada pelo lote, 

por uma posição e implantação previamente marcadas pelo Plano e condicionadas pelo 

quarteirão.  

A lógica do funcionalismo assume, na cidade moderna, uma grande importância, 

nomeadamente na organização e distribuição dos usos do solo. Era necessário construir 

para o máximo número de pessoas, ao menor custo. Para isso, as superfícies da habitação 

são reduzidas ao mínimo. Os edifícios são organizados pelas habitações, sendo depois os 
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conjuntos habitacionais compostos pela agregação de edifícios (processo de sucessivas 

colagens), num sistema de planta livre. O loteamento como participante na organização da 

cidade é abolido. O objectivo consistia na totalidade do terreno como solo público. Clarifica-

se, deste modo, a questão fundiária como outro elemento que leva ao afastamento da 

cidade moderna em relação ao urbanismo anteriormente praticado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Evolução das formas urbanas tradicionais, até às 

modernas 
 

 

A cidade é zonificada por funções, e a concepção artística é determinada por 

sistemas independentes, nomeadamente, o de circulação, o habitacional, o de 

equipamentos e trabalho, o de recreio, etc. A cada função corresponde uma área de solo 

específica. Através da unidade de vizinhança5, tentavam recriar o aspecto social da cidade 

                                                 

5 A Unidade de Vizinhança consistia na procura da recriação das relações sociais entre vizinhos que se 

verificava nos bairros antigos. Este conceito surgiu no início do século XX, através de estudos de sociólogos 

americanos preocupados com a perda de sociabilidade que se verificava nas novas urbanizações. Era proposto 

o controlo do número de habitantes e extensão territorial das novas unidades habitacionais, com equipamentos e 

serviços dispostos de forma a levar a população a estabelecer relações sociais e comunitárias, pois era 

considerado que a vida social se desenvolvia graças à utilização dos serviços comuns (devendo estes localizar-

se próximo das habitações). A partir dos anos 20, a organização das áreas habitacionais foi muito influenciada 

por este conceito. O desenho urbano tinha, aqui, um papel secundário; e a noção de rua como local de convívio 

e relação, era ignorada. A morfologia urbana era sacrificada ao funcionamento da cidade. Verificou-se, passados 

alguns anos, que a ambicionada vida social, bem-estar e satisfação dos habitantes, não tinham sido alcançadas 

através da aplicação deste conceito. 
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tradicional. Nesta, todos estes sistemas estão compostos num único elemento, o sistema de 

espaços urbanos. 

Havia, na cidade moderna, o objectivo de alcançar uma arquitectura diferente, sem 

continuidade histórica e livre de quaisquer ideias pré-concebidas. Pretendiam aplicar 

processos de renovação aos núcleos antigos das cidades, poupando apenas os 

monumentos. 

Arquitectos que comungam ideais modernos juntam-se e formam congressos (CIAM- 

Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna). Estes servem para promover e 

publicitar as suas ideias. Queriam constituir uma alternativa ao urbanismo corrente, com 

ideais distintos. Durante trinta anos são realizados onze congressos. 

As primeiras reacções contra a cidade moderna surgem a partir de 1955 e 

essencialmente nos anos 60, primeiramente sob a forma de estudos teóricos, onde se 

verifica o diagnóstico e apresentação dos seus problemas, bem como a análise de alguns 

bairros que seguiam as suas directrizes, e apresentavam graves deficiências ao nível formal 

e social. A cidade antiga é tida como referência para estas avaliações, pois era considerada 

um exemplo ao nível espacial, bem como ao nível das vivências que proporciona. 

Surge então a procura por ambientes urbanos que recriassem toda a complexidade 

dos bairros antigos. Procuravam recriar as suas qualidades e atributos. O desenho do 

espaço público e o planeamento da forma urbana ganham novamente a sua anterior 

importância. 

As periferias começam também a ser alvo de críticas, à medida que surge a 

consciência da sua pobreza ao nível da espacialidade, da funcionalidade e da qualidade 

geral.6 

No que diz respeito à valorização dos ideais da cidade anterior ao modernismo, e à 

forma como a mesma era projectada, foram de grande importância os contributos dos 

                                                 

6 Os críticos teóricos à cidade moderna que mais se destacaram foram Pierre Francastel e Henry Lefebvre, que 

criticavam Le Corbusier, a Carta de Atenas e o Urbanismo Moderno, pela extrema racionalidade e anulação da 

rua como espaço de vida social; Jane Jacobs, com A Morte e a Vida das Grandes Cidades Americanas (1961), 

alegando que estas construções traziam graves consequências para os habitantes. Acentuava os problemas da 

eliminação da rua e da praça como elementos com carácter em si mesmos. Defendia que as periferias e os 

subúrbios eram locais sem forma ou estrutura, onde não havia estímulo à vida social e ao clima humano; e 

Alexander que através do seu texto A cidade não é uma árvore (1965), criticava o funcionalismo e a cidade 

moderna, chegando a compará-la a uma cidade artificial. Opunha-se ao zonamento de funções, defendendo que 

na cidade tradicional as ligações aos bairros eram feitas a vários níveis, nomeadamente, a habitação, o trabalho, 

o convívio e as relações sociais. As suas maiores críticas ao urbanismo moderno foram dirigidas a Le Corbusier, 

ao Funcionalismo, ao Zonamento e à Unidade de Vizinhança. 
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estudos de Gordon Cullen e de Kevin Lynch7. O primeiro através da valorização das 

sequências espaciais, onde são realçados a pequena escala e os seus pormenores; e Kevin 

Lynch acentuando a importância do desenho da cidade, no melhoramento da imagem da 

mesma, e a sua influência para a boa qualidade de vida dos cidadãos. Esta focagem nos 

pormenores e na imagem da cidade está muito relacionada com a atenção que começa a 

ser disponibilizada às cidades históricas, locais onde a vida colectiva e o aspecto social são 

irrepreensíveis. A cidade antiga passa a ser muito valorizada, deixando de ser pensada 

somente como um alvo de renovação urbana e imobiliária. Estas começam a ser aplicadas 

somente como último recurso. 

As produções de Aldo Rossi8 vieram acentuar a importância da cidade histórica e da 

integração da arquitectura com o urbanismo. 

Os irmãos Krier9 também tiveram um papel de destaque na revalorização da cidade 

antiga, pois pretendiam retomar a continuidade morfológica da cidade tradicional. 

Revivalismo em que o “regresso ao passado” é exacerbado, bem como a adopção dos 

                                                 

7 Gordon Cullen (1914-1994), com The Concice Townscape procura a escala humana e acolhedora do 

urbanismo anterior à Primeira Guerra Mundial, numa reacção contra os estragos provocados nos centros 

históricos pelas alterações da vida moderna (automóvel e novas construções), e pelo funcionalismo e 

racionalismo. A cidade é lida à pequena escala, nas suas particularidades e riquezas (cor, texturas, elementos 

vegetais, etc), na procura da valorização estética. Revalorização da rua. 

Kevin Lynch (1918-1984), com A Imagem da Cidade demonstra a importância que esta tem no comportamento 

social e psicológico dos habitantes. Tal como o anterior, é uma antítese funcionalista. No entanto, opera a maior 

escala. A imagem é defendida como elemento da concepção urbanística, constituindo um campo autónomo na 

investigação e processo de decisão. 
8 Aldo Rossi (1931-1997), relaciona a morfologia urbana e a tipologia urbana no seu texto A Arquitectura da 

Cidade (1965). Defende que o discurso da técnica e da economia, bem como o funcionalismo, só prejudicam a 

arquitectura. O desenho arquitectónico deveria ser autónomo, e relacionado com o território em que insere 

(motivações de ordem cultural). Recorre ao rigor do traçado e formas tradicionais, onde as tipologias 

arquitectónicas dos equipamentos de nível superior sobressaem, face ao anonimato da função residencial. 

Reforça a relação entre arquitectura e cidade (conjunto de factos urbanos). Influenciou o planeamento de Madrid, 

Barcelona e Milão. 
9 A actividade dos irmãos Krier está muito relacionada com a de Rossi. Robert Krier fez um trabalho onde 

investigou as morfologias urbanas tradicionais (L`Espace de la Ville, 1975). Defendia a qualidade da arquitectura 

anterior ao movimento moderno, bem como a importância do desenho na resolução dos problemas da cidade 

(cidade como arquitectura). Esta tinha perdido conteúdo estético, formal e social; fornecidos anteriormente, pela 

praça e pela rua. O estudo das cidades históricas poderia ser a resposta para a intervenção na cidade actual. 

Léon Krier segue estas ideias, embora seja mais radical na crítica ao desenvolvimento e progresso tecnológico. 

Defende que as cidades modernas não podem conter vida social e humana; e que a industrialização não trouxe 

aspectos positivos para a arquitectura (é contra a motorização). As suas propostas atingem a reforma social. 
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materiais tradicionais de construção. Propunham uma utopia social, onde a industrialização 

e todos os seus derivado eram renunciados. 

Com o apoio de todas estas teorias, a partir dos anos 60 começam a ser realizadas 

várias operações de qualificação e equipamento dos centros históricos; e a cidade moderna 

entra no seu período final. 

 

Com o objectivo de solucionar os problemas criados pela expansão desregrada, é 

revisto o Plano de 1959, com a coordenação do arquitecto urbanista francês Meyer-Heine. 

Os trabalhos tiveram início em 1963, embora o Plano Geral de Urbanização de Lisboa só 

tenha sido publicado em 1977. Também aqui se verifica a preocupação pela necessidade de 

limitar o crescimento em algumas áreas da cidade. São propostos limiares máximos de 

ocupação, com recurso ao realojamento da população, uniformizando as densidades. É 

referida a importância da reforma da rede viária, bem como a estruturação dos centros de 

actividade terciária. 

No final dos anos 60 e início dos anos 70 (período que antecedeu a conclusão do 

Plano de Meyer-Heine), o planeamento da cidade era caracterizado por intervenções 

pontuais de iniciativa privada. Surgiram várias operações urbanísticas comandadas pela 

especulação imobiliária, sem oferecerem as condições necessárias à população (falta de 

equipamentos e rede de transportes limitada). Multiplicaram-se as ocupações com um 

elevado nível de segregação social e urbana, num processo de urbanização desequilibrado. 

No sentido de travar a progressão deste fenómeno, a Câmara Municipal de Lisboa 

cria, no inícios dos anos 70, a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL), sendo-

lhe atribuídos terrenos municipais, com vista à elaboração de intervenções bem planeadas e 

integradas, melhorando a qualidade do planeamento na cidade, e fornecendo ao município 

as receitas destas operações. A EPUL foi responsável por intervenções a várias escalas, 

desde actuações pontuais, a outras mais extensas, como se verificou em Telheiras e no 

Restelo. 

A criação, em 1974, do Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL), também se deu 

no sentido de ajudar à resolução dos problemas habitacionais. Proporcionou apoio às 

famílias mais carenciadas, na recuperação das suas habitações, que em muitos casos 

apresentavam elevados graus de degradação. Os moradores participavam nas 

intervenções, através de cooperativas ou associações, de modo a poder ser dada resposta 

a todas as suas necessidades. Foram realizadas 19 operações em Lisboa (entre 1974 e 

1976), que passaram essencialmente pelo realojamento da população que vivia em 
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condições precárias; enquanto que no Porto, as operações passaram já pela reabilitação de 

várias áreas no centro histórico. 

Na década de 70 surge a designada arquitectura “pós-moderna”, numa clara 

oposição à cultura moderna, e em relação com as vertentes estéticas e filosóficas que 

entretanto surgiram em recusa à cidade moderna. Basearam-se na recuperação do passado 

e de valores que tinham sido perdidos, como a simetria e a cor. No entanto, em muitos 

casos, afastaram-se dos manifestos iniciais, utilizando sem critério e sem avaliação cultural 

e funcional, os feitios clássicos como o frontão, o arco, as colunas, etc. 

A introdução do estilo pós-moderno em Lisboa deu-se com a construção do 

complexo Amoreiras (1985), que veio alterar radicalmente a imagem da cidade, devido à 

sua verticalidade. 

Nesta altura começa a destacar-se a importância de conhecer os modelos e 

tipologias ao dispor, bem como da cultura urbana, no processo de conceber e desenhar 

cidade. Surge um diferente entendimento da cidade, em relação ao que se pensava na 

cidade moderna. Cada vez mais existe a consciência da necessidade do urbanismo e do 

desenho urbano na criação de uma cidade com ambientes de grande qualidade ao nível 

estético e na capacidade de acolher e possibilitar a melhor vivência do Homem. Começa a 

dar-se a recuperação das relações morfológicas características da cidade tradicional, para o 

crescimento e expansão da cidade, bem como para intervenções no seu interior. 

No sentido de valorizar a cidade tradicional e dos seus ensinamentos, cresce o 

interesse pela cidade antiga. Começa a ser dado maior destaque à sua preservação, 

restauro, revitalização e reabilitação; no sentido de entender toda a sua complexidade, e de 

a recuperar, no que respeita às suas características físicas, funcionais e sociais. 

As crises energéticas dos choques petrolíferos no início dos anos 70 levam a que o 

crescimento económico, que se verificou após a Segunda Guerra Mundial estagne, 

condicionando o urbanismo. 

Os empreendimentos criados até esta altura, para suprir as necessidades 

habitacionais, começam a ser marcados pela necessidade de qualificação, de tratamento de 

espaços, de equipamentos públicos e de aproveitamento de infra-estruturas. Eram 

necessárias operações de grande escala para qualificar estas construções, contrariamente 

ao que se passava nos centros das cidades, onde só eram necessárias pequenas 

intervenções de equipamento e reabilitação. São resultados mais imediatos e com menores 

custos. 

A expansão urbana sofre uma quebra, devido à diminuição do crescimento 

económico e demográfico, o que leva a um aumento do interesse pelos centros históricos e 
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a sua reabilitação. Começa a tornar-se difícil para os municípios manter os vastos e 

subutilizados espaços livres das urbanizações modernas. São custos mais elevados do que 

os exigidos pela manutenção dos espaços públicos da cidade tradicional, onde o solo 

privado é, em percentagem, superior ao solo público.  

O Plano Geral de Urbanização de Lisboa, e o Plano Director da Região de Lisboa 

eram, nos anos 80, os únicos elementos que orientavam a actuação do município, 

relativamente ao planeamento da cidade. O aumento da terciarização fez com que esta se 

desenvolvesse pelos eixos de expansão acima do Marquês de Pombal. Dá-se uma 

crescente concentração de serviços que leva ao agravamento do congestionamento do 

tráfego. A estrutura de acessibilidades não consegue corresponder às crescentes 

necessidades de mobilidade da população. Paralelamente, verifica-se o aumento da 

desvalorização dos espaços públicos, que conduz a uma degradação do ambiente urbano. 

Esta degradação prolongava-se ao nível habitacional (aumento da habitação precária, 

clandestina, inúmeras carências, necessidades ao nível das infra-estruturas básicas, 

sobrelotação, etc). 

Os bairros mais antigos da cidade encontravam-se perante um acentuado processo 

de degradação física e social, o que leva a Autarquia a pensar na criação de iniciativas que 

travassem este processo. 

Em meados da década de 80 é criado o Programa de Reabilitação Urbana (PRU), 

que leva à instalação de Gabinetes Técnicos Locais por parte dos municípios. Estes 

Gabinetes tinham como principal objectivo, requalificar física, social e funcionalmente os 

bairros abrangidos pelo Programa. 

Começa a surgir a preocupação em reabilitar o planeamento urbanístico e, no inicio 

dos anos 90, a Câmara Municipal de Lisboa define os principais objectivos, com o lema 

“Lisboa, Capital Atlântica da Europa”. Procuravam a criação de novos instrumentos de 

planeamento e gestão urbanística. É então criado o Plano Estratégico de Lisboa (PEL, 

concluído e aprovado em 1992), o Plano Director Municipal (PDM, concluído em 1993 e 

ratificado em 1994), e diversos Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Planos e 

Projectos Prioritários. 

É assumida a importância do planeamento estratégico no desenvolvimento da 

cidade. Consiste numa nova lógica de intervenção, apoiada numa reflexão estratégica. 

Estes instrumentos de planeamento atribuem grande importância às áreas 

consolidadas mais antigas da cidade, numa resposta à população que residia nos bairros 

mais antigos e degradados, que exigia melhores condições de vida. 
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Estas questões começavam a ser cada vez mais importantes para os moradores, 

mas também para a opinião pública em geral. 

A desaceleração do crescimento económico na década de 80 afectou principalmente 

os sectores industriais. Surgem fragmentações sociais e espaciais, bem como o aumento 

das soluções marginais, com a proliferação de barracas e bairros clandestinos. Enquanto 

que as classes mais baixas se mantém no centro da cidade, na coroa e na franja suburbana; 

as classes média e alta preferem deslocar-se para a periferia. A cidade de Lisboa assiste, 

nesta década, a uma diminuição populacional, pois passa de 808 mil habitantes, para 669 

mil em 1991. No entanto, apesar deste fenómeno, ainda se verifica um crescimento da Área 

Metropolitana de Lisboa, pois apesar de a cidade de Lisboa perder população, a zona 

suburbana cresce de uma forma acentuada.  

 Nos últimos cinquenta anos, a expansão tem sido marcada pela ausência de 

planeamento urbano. Os bairros antigos também são atingidos por esta falta de 

planeamento, verificando-se a destruição de edifícios, a invasão cada vez maior por parte do 

tráfego, e um elevado grau de especulação. 

A alteração na escala de produção urbana influenciou a habitação social. Na periferia 

suburbana surgem grandes conjuntos de habitação social, nomeadamente, no Zambujal 

(Amadora), em Almada, em Setúbal e no Vale da Amoreira (Moita). Bairros marginalizados 

pela localização e má imagem no exterior, que se multiplicam devido ao forte crescimento 

demográfico; à pouca disponibilidade de solo na cidade; e a grandes bloqueios no mercado 

habitacional e acentuada especulação. Incapacidade de planeamento e controlo da 

transformação do uso do solo. São zonas difíceis e com problemas, devido à sua 

localização, à concentração de famílias de baixos rendimentos, e ao grande número de 

desempregados. Há uma acentuada degradação dos edifícios de habitação e má qualidade 

do espaço público. A marginalidade é agravada pelas questões de acessibilidade e dos 

equipamentos, pois apresentam bastantes carências. O comércio e os serviços são pouco 

desenvolvidos, e a rede de transportes públicos insuficiente. Verifica-se uma forte 

dependência do exterior em termos de emprego; a existência de grandes agregados 

familiares; uma elevada multi-racionalidade, insegurança e necessidade de policiamento 

(toxicodependência, vandalismo e falta de sociabilidade entre os grupos). 

 No entanto, verifica-se também o aumento do número de habitação de gama alta. Os 

novos produtos para estas classes adoptam três formas, nomeadamente: 

 - Apartamentos reabilitados na cidade (associado à noção de gentrificação) 

 - Moradias (na coroa suburbana) 

 - Condomínios fechados com diversas tipologias e padrões de localização 
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 Existem alojamentos que partilham dois ou mesmo a totalidade destes aspectos. 

 A residência unifamiliar tem, preferencialmente uma localização periférica (dos 

estratos médio e alto), contrariamente à nobilitação associada à reabilitação de tendência 

central. Revalorização das partes mais centrais. Áreas prestigiadas pelo património 

edificado e pelo capital cultural e social dos residentes. 

 Condomínio fechado remete para restrição ou controlo dos espaços comuns, 

aumento da segmentação social (valor da residência), crescimento da segurança, e espaços 

de lazer comuns (jardins, piscinas, etc). 

O prestígio associado a certos locais, a conexão que se faz entre o bairro e o nível 

de moradores pesa muito nas opções locativas dos grupos de maiores rendimentos. 

Na década de 90 dá-se um aumento da mobilidade e das telecomunicações. As 

disparidades regionais começam a diminuir e os municípios ganham um novo protagonismo. 

Consolidam-se centros alternativos.  

A cidade de Lisboa começa a tornar-se uma cidade degradada, com alojamentos 

precários, perdendo cerca de 95 mil habitantes entre 1991 e 2001, data em que apresentava 

564 mil habitantes, o que correspondia a 21% da população total da Área Metropolitana. 

Tinha praticamente o mesmo número de habitantes que se encontravam no início dos anos 

30. Nos últimos anos a situação foi-se agravando, verificando-se em 2009 a existência de 

480 mil habitantes na cidade de Lisboa (Informação do Instituto Nacional de Estatística).  

 

 

 

 

 

 

26. Gráfico da Evolução da População na cidade de 

Lisboa 

 

 

 

 

 

 

27. Gráfico da Evolução da População na “Grande 

Lisboa” 
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Assiste-se, actualmente, a um aumento do número de edifícios devolutos e 

deteriorados. O número de edifícios a necessitar de reparação, em 2001, na cidade de 

Lisboa, atingia os 61%. Destes, 5% estavam num estado de profunda degradação.  

Existem cerca de 40 mil fogos devolutos na cidade, o que equivale a 14% do seu 

parque habitacional, justificando a crescente preocupação da população e dos técnicos, pela 

sua reabilitação. 

O crescimento da cidade de Lisboa apresenta um padrão radial, chegando a 

atravessar o rio e a incluir a margem Sul. A densidade populacional começa a ser notória 

nos concelhos situados na primeira coroa periférica (Amadora, Oeiras, Sintra, Odivelas, 

Almada e Barreiro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

      28. Área Metropolitana de Lisboa 

 

Lisboa torna-se metrópole, devido a esta expansão territorial e complexidade 

funcional. A estratificação torna-se cada vez mais complexa, ou seja, não é somente 

baseada na produção, o que leva à fragmentação social. 

Na cidade de Lisboa, a administração e os serviços de natureza social e de apoio às 

actividades económicas, desempenham um enorme papel, e tornam esta cidade a principal 

região do país em termos económicos. Na Área Metropolitana de Lisboa encontra-se mais 

de metade do emprego do país, distribuído pelos sectores dos transportes, do 

armazenamento e comunicações, serviços às empresas, operações sobre imóveis, bancos 

e seguros e serviços de carácter social e pessoal.  

 A área central individualiza-se através da concentração de actividades terciárias; da 

grande intensidade de usos do solo; da atracção que exerce sobre os visitantes; e do 
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volume de emprego que fornece. Caracteriza-se por grande dinamismo, solo muito 

disputado, edifícios que crescem em altura e ruas com grande movimento (peões e 

viaturas). É nesta zona que se localiza o CBD (Central Business District), a área central de 

negócios. 

O concelho de Lisboa é actualmente constituído por 53 freguesias, que ao longo dos 

tempos tem sofrido várias alterações, crescendo em habitantes, área e volume. Foi capital 

do país e de império, e mais tarde metrópole que gera e domina os subúrbios que lhe 

corporizam o crescimento. 
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1.2. Decadência das Áreas Centrais 

 

1.2.1. RAZÕES E EVOLUÇÃO 

O início da década de 70 foi marcado por uma grave crise económica que alterou os 

padrões de crescimento urbano. Até aqui, a questão da descentralização e da expansão 

para a periferia era muito incentivada, e os centros históricos entravam em declínio devido à 

falta de investimentos. 

A crise económica levou a que fosse considerado o máximo aproveitamento dos 

poucos recursos disponíveis. Provou-se ser mais rentável intervir no existente, do que 

incentivar a expansão. 

Problemas como a exclusão social e do território, a sustentabilidade ambiental e os 

limites do crescimento, passaram a estar em discussão e na lista das preocupações 

urbanísticas. O planeamento sofreu profundas alterações, relativamente aos seus princípios 

e objectivos. As políticas de intervenção focaram-se no declínio urbano das áreas centrais. 

Surgem opiniões contra e a favor da regeneração dos centros históricos. Apesar de 

algumas teorias apontarem para a irreversibilidade das forças de descentralização; existiam 

bastantes aspectos positivos nesta tentativa de inverter o declínio urbano que se verificava 

nestas áreas. Poderiam aproveitar-se os recursos existentes, aumentando a qualidade de 

vida dos seus habitantes. A memória e os elementos identitários seriam preservados, 

mantendo as actividades e funções existentes. 

Esta intervenção nas áreas centrais foi impulsionada por condicionantes económicos, 

mas era uma necessidade emergente. Era imperativo apoiar os moradores destas áreas, no 

sentido de conseguirem alcançar as condições de vida que os residentes das periferias 

apresentavam (questão de justiça social). Não era possível assistir ao declínio de locais com 

tanto valor histórico e humano, sem o tentar travar. São áreas com grande valor simbólico e 

urbanístico, que apresentam grandes recursos, na sua maioria subutilizados. A oferta local 

tinha que ser apoiada através da manutenção das actividades, pois estas asseguravam 

emprego e serviços aos residentes. 

Ao apoiar o centro, toda a cidade lucra, na medida em que uma imagem forte do 

centro implica uma imagem de dinamismo na sua área metropolitana, o que gera um 

incentivo aos investimentos, bem como à manutenção da viabilidade da rede de transportes 

públicos (esta está muito associada ao centro, pois atravessam-no grande parte dos 

percursos. Logo, se o centro entra em declínio, também o faz a rede de transportes). 

O declínio do centro começou a ser evidente a partir da segunda metade do século 

XIX, quando a burguesia começa a escolher os bairros ou municípios periféricos como local 
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de residência. As famílias com mais recursos passam a preferir estes bairros, pois o seu 

diferente traçado era considerado menos estreito e mais arejado do que o da cidade 

tradicional. O centro histórico deixa de conter todas as classes sociais, permanecendo 

somente as classes populares. 

Existem vários factores que influenciam a taxa de variação da população, como os 

postos de emprego, as acessibilidades e os custos habitacionais. 

A perda de população deve-se sobretudo ao desenvolvimento das áreas periféricas. 

Estas tornam-se mais autónomas e atraem principalmente indivíduos da camada activa da 

população, levando ao aumento da área do Central Business District. Contribui, deste modo, 

para a e evolução da metrópole difusa e para que as densidades se dispersem. Em 2001 

Lisboa tinha tantos residentes como no início dos anos 30. Por outro lado, os concelhos que 

registaram maiores ganhos populacionais foram Sintra, Vila franca de Xira, Sesimbra, Mafra, 

Palmela, Alcochete e Seixal. Os dois primeiros encontram-se na zona de melhores 

acessibilidade com o eixo ferroviário da linha de Sintra e a linha do Norte. São eixos de 

comunicação com um papel estruturante. Estas dinâmicas populacionais foram alvo de um 

estudo aprofundado em “Lisboa, Periferia e Centralidades” (Salgueiro, 2001). 

Após a construção do complexo das Amoreiras, seguiram-se vários hipermercados, 

hotéis e centros comerciais. São edifícios com um carácter diferente que trouxeram novas 

necessidades, alterando os hábitos de vida. O incêndio do Chiado (1988), bem como a 

construção do Centro Cultural de Belém (1993), levaram a que a zona tradicional da cidade 

perdesse atractividade. 

As áreas vizinhas apresentam estratégias de planeamento que apresentam boas 

condições, infra-estruturas e preços mais económicos na aquisição de imóveis, conseguindo 

ganhar população, que sai, assim, do centro – processo de sub-urbanização. Lisboa, 

continua a ter um forte crescimento económico (sector terciário), mas este não é 

acompanhado pelo crescimento da população, verificando-se um aumento dos movimentos 

pendulares intraconcelhios na Área Metropolitana de Lisboa. 

Existem periferias bem estruturadas, como no caso do Plano Urbanístico da Costa 

do Sol (1948); e outras mal estruturadas, como se verifica em muitas zonas na “Linha de 

Sintra”, onde não existe uma boa relação e complementaridade de funções. Zonas que 

apresentam uma grande densidade populacional, para o número de equipamentos e 

serviços que são colocados ao dispor dos habitantes.  

A cidade antiga oferece uma maior complexidade funcional e riqueza formal. Há um 

maior enriquecimento morfológico. 
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Lisboa, mais especificamente a sua zona central, apresenta um elevado índice de 

envelhecimento (relação entre o número de idosos e o de jovens). 

Os principais factores que condicionam o índice de envelhecimento são a baixa 

fecundidade e os movimentos migratórios. Relativamente à fecundidade podemos referir 

que esta tem vindo a diminuir devido a um maior controlo da natalidade e à feminização do 

trabalho. No que diz respeito aos movimentos migratórios, há um processo de 

suburbanização, que consiste na mobilidade intra-metropolitana. Isto acontece devido a uma 

maior autonomia dos outros concelhos, que alicia a saída da população activa do centro de 

Lisboa. Disto resulta o aumento da população idosa que permanece em Lisboa (destaque 

para a zona histórica). Para o envelhecimento da população também contribuiu a diminuição 

da taxa de mortalidade, devido aos progressos na medicina e às melhorias na alimentação e 

condições sanitárias. Estes elementos justificam a existência de mais 46 mil idosos do que 

jovens no concelho de Lisboa (Informação proveniente do Instituto Nacional de Estatística).  

 

 

 

 

 

 

           29. Tabela de relação entre o número de jovens e idosos na cidade de Lisboa, entre 1991 e 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30. Gráfico de relação entre o número de jovens (linha a tracejado) e o número de idosos (linha contínua) na 

cidade de Lisboa, entre 1991 e 2009 
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O centro começa a apresentar degradação das condições de vida, tráfego 

congestionado, diminuição do emprego e poluição. 

As causas deste declínio misturam-se com as suas consequências, traduzindo-se 

em: 

-Diminuição do emprego a um grande ritmo, que conduz ao desemprego e a 

problemas sociais. Este aspecto afasta a população de maiores recursos, e com capacidade 

para se deslocar, que vai em busca de áreas na periferia com postos de trabalho. É um 

factor de ordem económica, que leva à concentração no centro, da população com menores 

qualificações e recursos. 

- Degradação das estruturas físicas, que leva ao afastamento da população, 

desencorajando novos investimentos e conduzindo ao abandono dos que previamente se 

tinham instalado nestes locais 

 

O declínio destas áreas resulta da conjugação de vários factores, e não apenas de 

um único aspecto. Para inverter esta tendência é necessário actuar também em várias 

frentes (económica, ambiental, urbanística, de formação, etc). 

 

As Shrinking Cities constituem um desafio cultural à sociedade moderna. São 

cidades que, nas últimas décadas têm vindo a perder população. Este tema foi reflectido na 

décima Bienal de Veneza, em 2006, com o tema “As Cidades. Arquitectura e Sociedade”. 

O estudo Shrinking Cities Project (2002-2008), de iniciativa da Federação Federal 

Cultural da Alemanha, teve mais de cem participantes, entre artistas, arquitectos, urbanistas, 

jornalistas, cientistas e voluntários de vários países; e expõe o problema destas cidades. 

Desde os anos 90, 25% das maiores cidades do mundo apresentam um grande decréscimo 

populacional. A tendência é para o aumento deste fenómeno.  

Na primeira fase deste estudo, é analisado o processo de decréscimo populacional 

de Detroit (USA), Halle e Leipzig (Alemanha), Ivanovo (Rússia), e Manchester e Liverpool 

(UK). Cada uma destas cidades apresenta diferentes causas e tipos de despovoamento. Em 

Detroit este fenómeno é consequência do processo de suburbanização; em Manchester e 

Liverpool dá-se devido ao abandono das indústrias; em Ivanovo surge como consequência 

do pós-socialismo; e em Halle e Leipzig, o despovoamento resulta da conjugação de vários 

destes factores. Estas cidades são apontadas como aquelas com maior risco de 

desaparecimento até 2100. São as cidades onde se verifica a maior taxa de desemprego, 

êxodo populacional e baixa natalidade. 
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A segunda fase, compreendida entre 2004 e 2006, consistiu na fase de projecto, em 

que são propostas acções e intervenções para as cidades alemãs. Investigadores, 

arquitectos e artistas, propuseram soluções, algumas utópicas, que se enquadravam no 

âmbito da arquitectura, urbanismo, comunicação, e novas regulamentações legais, com 

vista a inverter o fenómeno de despovoamento. Propõem uma intervenção de contexto 

global. Mais do que gerar soluções, apostam numa reflexão profunda acerca deste problema 

complexo. 

O resultado do estudo efectuado com base neste fenómeno global, foi apresentado 

em exposições, em vários livros, bem como em publicações digitais.  

Podem ser encontradas Shrinking Cities, cidades onde o crescimento demográfico e 

económico diminuiu, por todo o mundo. 

 

 

31. Mapa-mundo das Shrinking Cities 

 

As cidades de Lisboa e Porto são referidas como exemplos de Shrinking Cities na 

Europa. Cidades onde a perda de população levou a uma diminuição da vitalidade. A cidade 

de Lisboa apresentou um grande decréscimo de população nas últimas décadas, enquanto 

que a área da “Grande Lisboa” assistiu a um crescimento exponencial de habitantes, 

actividades urbanas e infra-estruturas. 
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1.2.2. DIMENSÕES DO DESPOVOAMENTO 

Os centros históricos têm vindo a ser alvo de uma desvalorização física, económica, 

social e simbólica, associada a um despovoamento e envelhecimento da população. A área 

afecta à presente dissertação (Baixa Pombalina/Chiado, Alfama, Mouraria e Bairro Alto) 

constitui um exemplo de núcleo antigo da cidade de Lisboa em que isto se verifica. 

Existem vários factores que contribuem para este fenómeno, e que podem ser 

estruturados em cinco dimensões principais. 

 

 

- Dimensão Habitacional _ Relacionada com o estado de conservação das habitações. 

Vários edifícios nesta área da cidade encontram-se muito envelhecidos e 

degradados, tanto no exterior, onde apresentam diversos problemas como fissurações, 

corrosão, defeitos na película de pintura, eflorescências, etc; como no interior, onde as 

habitações não estão adaptadas às necessidades da vida moderna. Grande parte das 

habitações existentes nestes bairros não apresenta as condições essenciais de conforto, 

salubridade e segurança. Existem muitos problemas de infiltrações e humidade, bem como 

o risco de derrocadas de alguns edifícios (cada vez mais são noticia os casos de 

desabamentos de edifícios no centro da cidade de Lisboa e do Porto). 

 São aspectos que além de inestéticos e poucos atractivos, contribuem para a 

diminuição da qualidade de vida da população, uma vez que a habitação constitui a vertente 

central para o equilíbrio psíquico e social. Está muito associada à saúde, segurança e bem-

estar. 

 

 

- Dimensão Vivencial _ Relacionada com os elementos que potenciam a vivência diária. 

Estas áreas estão a perder um dos seus aspectos essenciais, que consiste na 

diversidade funcional e social, numa complexidade de ligações.  

Os centros históricos consistiam nos locais, por excelência, onde era proporcionado 

o desenvolvimento de todas as vertentes da vida humana. Actualmente começa a assistir-se 

ao desaparecimento ou degradação dos elementos e estruturas que proporcionavam essas 

vivências. É cada vez mais difícil encontrar nestas áreas os elementos que permitem a 

existência diária, como supermercados, infantários, escolas, equipamentos públicos de 
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utilização colectiva10 (estes quando existem, muitas vezes não se encontram em condições 

adequadas ao seu uso), equipamentos verdes de utilização colectiva11, etc. 

Outra característica muito importante relacionada com a dimensão da vivência, 

consiste nas acessibilidades. Estas são elementos de grande dinamismo pois as suas 

características podem ser alteradas por inúmeros factores, como o aumento de tráfego, os 

congestionamentos e as mudanças de tecnologias de transportes. O centro da cidade de 

Lisboa apresenta grandes dificuldades ao nível das acessibilidades e do estacionamento. 

 A boa qualidade dos espaços públicos, aliada à da habitação (dimensão anterior), 

custo e acessibilidades, constituem os principais atractivos à fixação de população 

residente. 

É necessário inverter o fenómeno que se verifica actualmente, e que consiste no 

facto do centro da cidade ter começado a deixar de ser pensado para o residente e para a 

sua vida no dia-a-dia.  

 

 

- Dimensão Comercial _ Relacionada com o comércio que se encontra ao dispor dos 

residentes e visitantes. 

Esta dimensão relaciona-se com a anterior no que diz respeito ao crescente 

desaparecimento do comércio tradicional. O comércio local ou de proximidade, que se 

centra no comércio alimentar e de consumo frequente, tem vindo a diminuir a uma grande 

escala. Consistia numa actividade comercial, de alcance reduzido, muito característica 

destes bairros, em que os donos dos estabelecimentos conhecem todos os seus clientes e 

os habitantes da rua. No seu lugar surge comércio de luxo e comércio dedicado ao turismo, 

que não corresponde às necessidades dos residentes nem potencia a vivência. 

Um dos problemas do comércio, nos locais em estudo, está relacionado com o Novo 

Regime de Arrendamento Urbano (NRAU, aprovado pela Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro), 

que dificulta a operação de trespasse das lojas abandonadas. Isto conduz a um efeito pouco 

atractivo, com ruas predominantemente comerciais a oferecer lojas entaipadas como cartão 

de visita. 

                                                 

10 “Os equipamentos públicos de utilização colectiva são edificações e espaços destinados, no todo ou em parte, 

à provisão de serviços públicos aos cidadãos.” (DGOTDU, 2008). 
11 “Os espaços verdes de utilização colectiva são as áreas de solo enquadradas na estrutura ecológica municipal 

ou urbana que, além das funções de protecção e valorização ambiental e paisagista, se destinam à utilização 

pelos cidadãos em actividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre.” (DGOTDU, 2008). 
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Este aspecto é ainda mais acentuado nos Bairros de Alfama e da Mouraria, em que o 

comércio tem um nível inferior ao que se verifica na Baixa Pombalina e no Chiado. O Bairro 

Alto, por outro lado, encontra-se num nível intermédio, disponibilizando diversas lojas de 

artesanato, roupa e música. 

A actividade comercial tem fortes vantagens na coesão e na vivência dos centros 

históricos devendo, por esse motivo, ser alvo de reflexão de modo a poder voltar a 

corresponder às necessidades dos habitantes destes locais. 

 

 

- Dimensão Cultural _ Relacionada com o impacto da vertente cultural nos centros 

históricos.  

 O centro histórico da cidade de Lisboa é muito reconhecido pela sua componente 

histórica e simbólica. É um local extremamente rico em cultura e tradições. Apesar destas 

caracterizarem a vida dos residentes, também podem constituir um factor de perda de 

qualidade de vida, uma vez que começa a ser dado maior peso e destaque à vertente 

cultural do que à habitacional. Multiplicam-se os museus e eventos culturais, mais 

orientados para um público exterior aos bairros. 

 Cada vez mais o núcleo histórico da cidade começa a ser visto como local de 

passeio e cultura, onde é possível conhecer a história da cidade e as suas tradições. A 

componente residencial, como todos os elementos essenciais à vivência começa a ser 

colocada em segundo plano. 

Lisboa está a “transformar-se num museu”. É um processo de musealização que 

conduz à perda das suas características que permitem a residência e a vida em 

comunidade. 

 

 

- Dimensão Turística _ Relacionada com o destaque, cada vez maior, dado à componente 

turística nos centros históricos.  

Esta dimensão está muito relacionada com a anterior, pois evidencia a importância 

da aposta nas questões relacionadas com o turismo. Não só a cultura, mas também os 

eventos lúdicos, como concertos, animação de rua, e muitas outras actividades, têm criado 

um aumento da atractividade para os visitantes. 

Existe actualmente uma grande aposta no turismo cultural na cidade de Lisboa. São 

criados programas e condições destinados a atrair turistas ao centro histórico.  
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Lisboa foi eleita “Melhor Destino Europeu 2010 – A Escolha dos Consumidores”, 

através de uma eleição que decorreu entre Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010, proposta 

pela Associação dos Consumidores Europeus, e que se baseou na qualidade de vida e das 

infra-estruturas urbanas12, bem como na oferta cultural e turística.  

Por um lado, este aspecto constitui um ponto positivo para a cidade, pois a atracção 

de turistas e visitantes aumenta as receitas do município e possibilita o desenvolvimento da 

cidade. Contudo, apesar da importância destes aspectos, o desenvolvimento não se pode 

limitar ao turismo e à cultura. É necessário pensar também nos residentes e nos fenómenos 

de despovoamento e envelhecimento a que se tem vindo a assistir.  

  

 Estas dimensões permitem organizar as causas do processo de desertificação que 

se tem vindo a verificar nos centros históricos, com especial destaque para a área em 

análise.  

Os aspectos indicados nestas dimensões são, em muitos casos, positivos. O 

problema reside na falta de equilíbrio. Enquanto é dado muito destaque a alguns aspectos 

que também são essenciais, como o turismo e a cultura; a degradação das componentes 

residencial e vivencial vai-se intensificando. É necessário prosseguir com as políticas 

dedicadas ao turismo e à cultura, mas colocar também a população residente e a sua 

qualidade de vida com um papel prioritário. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 “As infra-estruturas urbanas são os sistemas técnicos de suporte directo ao funcionamento dos aglomerados 

urbanos ou da edificação em conjunto.” (DGOTDU, 2008). As infra-estruturas têm uma grande relação com a 

produção e ocupação do espaço urbano. Constituem um conjunto de estruturas, quase sempre organizadas 

numa rede, que se destina a garantir a satisfação das necessidades básicas das populações, sendo também 

indispensáveis às actividades económicas. Os transportes e meios de comunicação são elementos de destaque 

nestas redes. 
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1.3. O Património e a evolução do interesse pelos Centros Históricos 

  

A evolução do conceito e das políticas de reabilitação urbana e intervenção na 

cidade, está muito relacionada com a evolução do conceito de património. 

 A partir de meados do século XIX começa a surgir a preocupação em conservar e 

restaurar o património. Existia, nesta altura, a capacidade técnica e científica para o realizar. 

No entanto, o conceito de património cingia-se à noção restrita de “monumento”. Durante 

vários anos, os únicos edifícios para os quais se justificavam acções de conservação e 

restauro, eram os que apresentavam um “carácter excepcional” (valor histórico, estético e 

simbólico). 

 A intervenção no património monumental passou por várias correntes, entre as quais, 

o restauro estilístico, no qual procuravam reproduzir o “estilo original” do monumento, o mais 

aproximadamente possível, numa procura de coerência formal e unidade de estilo (ideias 

seguidas no restauro da Catedral de Notre Dame, em Paris, por Viollet-le-Duc). John 

Ruskin, por outro lado, defendia a não intervenção nos monumentos, porque por mais 

pequena que fosse, estaria a destruir a autenticidade do mesmo. Os monumentos, segundo 

a sua opinião, deviam passar por todas as suas fases, entre as quais a ruína. 

 A noção de preservação do património estava limitada somente ao edifício isolado, e 

mesmo quando eram executadas transformações na sua envolvente, era sempre no sentido 

de valorizar o edifício. Desde que fosse com o objectivo de valorizar um determinado 

monumento, a sua envolvente poderia ser destruída (princípio defendido pela Carta de 

Atenas). 

Os cascos antigos das cidades foram vistos durante muito tempo, como algo que 

poderia ser destruído para alargar ruas, sanear bairros e destacar monumentos. Os avanços 

industriais e o crescimento demográfico do século XIX levaram a expansões e renovações 

que destruíram muitas cidades antigas, devido às novas necessidades de circulação e aos 

novos conceitos de higiene e conforto. 

Estas zonas não eram valorizadas. Eram vistas como algo que reflectia a 

degradação social, a miséria e a doença. 

Cidades como Paris, Viena, Barcelona, Roma, Nápoles e Milão, viram algum do seu 

tecido medieval destruído com as renovações efectuadas no século XIX. 

As actividades de renovação marcam a segunda metade do século XIX, 

prolongando-se até à Segunda Guerra Mundial, onde eram apoiadas pelos ideais modernos 

e pela Carta de Atenas. Procuravam dotar a cidade com melhores condições de 

saneamento, circulação, embelezamento, e de adaptação aos novos estilos de vida. 
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Esta tendência também se verifica em Lisboa, através da renovação da zona do 

Martim Moniz, nos anos 30-40.  

No entanto, esta situação sofre uma alteração a partir dos anos 60. Os centros 

históricos passam a ser objecto de estudo e reflexão por parte dos urbanistas. Assiste-se a 

uma preocupação e valorização da envolvente dos monumentos, englobando todos os 

componentes do ambiente humanizado e edificado. As estratégias de renovação passam a 

ser substituídas pelas de reabilitação, devido à cada vez maior consciência dos valores 

sociais, espaciais, culturais e urbanísticos destes locais. É um interesse crescente que vai 

ganhando mais destaque com a divulgação e alargamento do conceito de património 

(cultural, arquitectónico e urbanístico). Cada vez mais se impõe a necessidade de reabilitar 

os centros históricos, possuidores de uma riqueza formal e estética que não se encontrava 

nas urbanizações modernas. As evoluções na arquitectura, em termos de técnica, também 

possibilitam este aumento de interesse pela reabilitação, pois torna-se viável adaptar novas 

funções a edifícios antigos 

Para além da vantagem de valorizar os centros históricos, reconhece-se também que 

os custos dispendidos na reabilitação são inferiores aos da expansão urbana para a 

periferia. 

Existem vários organismos cuja acção incide no reconhecimento de conjuntos 

urbanos e cidades inteiras como património mundial, tais como, a UNESCO (iniciada pela 

ONU em 1945), o ICOMOS (criado em 1965, sob proposta da UNESCO, no seguimento do 

Segundo Congresso Internacional dos Arquitectos e Técnicos dos Monumentos Históricos), 

e o Conselho da Europa (constituído em 1949).  

São criados documentos internacionais que constituem um incentivo à reflexão sobre 

a salvaguarda do património. As convenções internacionais aliadas à legislação nacional 

estabelecem critérios de protecção e aproximam os cidadãos de um planeamento 

sustentável.  

A Carta de Atenas para o Restauro de Monumentos (1931), surgiu no seguimento do 

Primeiro Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, e 

definiu pela primeira vez princípios básicos para a conservação e restauro dos bens 

culturais, contribuindo para o desenvolvimento de um amplo movimento internacional, que 

se materializou no trabalho do ICOM, da UNESCO, e na criação de um Centro Internacional 

para o Estudo da Preservação e Restauro dos Bens Culturais. Foram definidos sete 

resoluções (Carta del Restauro), entre os quais, Dar uso aos monumentos, respeitando o 

seu carácter; A Prioridade da Conservação antes do Restauro; Utilização de técnicas e 

materiais modernos no trabalho de restauro; e Cooperação Intelectual Universal e 
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Educação. Com o desenvolvimento da investigação crítica, surgiram problemas cada vez 

mais complexos, sendo necessário actualizar a Carta, de modo a definir mais 

aprofundadamente os princípios envolvidos, e ampliar o seu âmbito, num novo documento, 

sendo criada a Carta de Veneza. 

A Carta de Veneza (Carta Internacional sobre a Conservação e Restauro dos 

Monumentos e Sítios), de 1964, surge em consequência do Segundo Congresso 

Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, reunidos em Veneza. 

Configura um conjunto de 16 artigos, em que está bem presente a consciência da unidade 

dos valores humanos, sendo os monumentos históricos considerados património comum, 

bem como a sua envolvente rural ou urbana. O domínio patrimonial passou a abranger 

conjuntos edificados e tecido urbano, numa evolução relativamente ao que acontecia até 

esta altura, em que este domínio estava limitado aos edifícios individuais e à arquitectura 

erudita. A noção de património passa de monumental para urbano. É reconhecida a 

responsabilidade colectiva de o proteger para as gerações futuras, pois é testemunho das 

tradições de várias gerações. Deve ser preservada a sua riqueza, autenticidade e valor 

patrimonial. Pretendiam a criação de um acordo de âmbito internacional, definindo os 

princípios básicos da preservação e restauro de edifícios antigos, como a 

multidisciplinaridade nas intervenções, o repúdio das reconstituições, e a marcação da sua 

contemporaneidade. Cada país poderia, depois, de acordo com a sua cultura e tradições, 

responsabilizar-se pela sua aplicação. Na Carta de Veneza é reconhecida a dificuldade em 

recriar os tecidos sociais e a qualidade existente nas cidades antigas, sendo, por isso, 

valorizada a necessidade de as salvaguardar e conservar. Este documento consistiu no 

principal influenciador da mudança de atitude no que diz respeito ao património. Teve 

repercussões em várias cidades e vilas europeias, onde foram efectuadas intervenções 

segundo os seus princípios, sendo depois acrescentados os conteúdos dos documentos que 

foram surgindo na sequência deste.  

 Com o crescente aumento da preocupação pelo património, e com o alargamento 

deste conceito, sucederam-se vários documentos, reflexões e apresentações sobre este 

tema. A necessidade de estruturar a intervenção urbana neste domínio, era de extrema 

importância. 

 Em 1972 foi aprovada pela UNESCO a Convenção para a Protecção do Património 

Mundial, Cultural e Natural, com o objectivo de definir um sistema de protecção colectiva do 

património cultural e natural. 

 O Comité dos Monumentos e Sítios do Conselho da Europa declara o ano de 1975 

como o Ano Europeu do Património Arquitectónico. Foi, nesta altura, publicada a Carta 
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Europeia do Património Arquitectónico (Declaração de Amsterdão). É aqui estabelecida a 

consciência da intervenção do núcleo urbano, regional e nacional, no fenómeno do declínio 

dos centros históricos. As suas causas não se concentram somente no centro histórico, nem 

o mesmo acontece com a sua resolução. É definido o conceito de conservação integrada. 

As estratégias de planeamento urbano e de ordenamento do território deveriam passar a ter 

como objectivo complementar, a conservação do património. Esta conservação não deveria 

passar somente pelo factor físico. Surge a consciência de variados intervenientes neste 

processo, como as questões culturais, educacionais, sociais, económicas, jurídicas, etc. É 

estabelecido que a recuperação não deve implicar uma alteração da estrutura social dos 

seus residentes, ao mesmo tempo que é salientada a importância da participação da 

população, em todas as fases dos processo, para o sucesso das operações. 

 Em 1976 decorreu a 19ª Reunião da UNESCO, em Nairobi, sendo criada a 

Recomendação relativa à salvaguarda e papel contemporâneo das áreas históricas. É um 

apelo a todos os que vivem as cidades ou os centros históricos, onde é procurada a 

integração dos núcleos mais antigos nas dinâmicas da cidade contemporânea, mantendo a 

ambiência social pré-existente. 

 A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa propôs, em 1979, a utilização de 

medidas de conservação integrada, com maior incidência no espaço público. Procuravam a 

melhoria do ambiente urbano nas zonas antigas das cidades, e para isso recomendam a 

criação de áreas pedonais, as restrições ao tráfego automóvel, a plantação de árvores, entre 

outras medidas.  

Foi criada, pelo Conselho da Europa, no início dos anos 80, a Campanha Europeia 

pelo Renascimento das Cidades. Procuravam alargar a noção da intervenção nas cidades. 

Em vez de continuar a serem executadas acções pontuais, deveriam ser realizadas 

intervenções numa extensão maior, de modo a evitar a degradação irreversível, e manter a 

vida destes núcleos. As acções poderiam não ter tanta profundidade como acontecia nas 

intervenções pontuais, mas permitia a continuidade da vivência dos centros históricos. Além 

deste aspecto, a participação da população na recuperação do seu ambiente urbano, era 

também muito incentivada. 

 O ICOMOS adopta, em 1987, a Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades 

Históricas (Carta de Toledo), em que se assume que todas as cidades são históricas, por 

testemunham a evolução de uma determinada sociedade ao longo da História. Surge com o 

objectivo de complementar a Carta de Veneza. São definidas linhas gerais para a 

preservação das cidades e dos centros históricos, numa tentativa de evitar perdas de 

carácter urbano, cultural, social e económico. A memória deve ser preservada, sendo para 
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isso definidos objectivos, princípios e métodos de protecção, conservação e restauro. No 

entanto, o enquadramento na vida contemporânea, a ligação entre o centro histórico e a 

cidade, e a participação, são também pontos defendidos. Surge uma nova visão nos planos 

de ordenamento e nos planos urbanísticos, onde passa a figurar a preocupação da 

salvaguarda. 

 A Carta de Cracóvia (2000), resulta da Conferência Internacional sobre Conservação 

“Cracóvia 2000”. É defendida a ideia do desenvolvimento da civilização se encontrar muito 

associado ao património cultural. São estabelecidos 14 princípios para a salvaguarda do 

mesmo. Surge, também, na sequência da Carta de Veneza. 

 A preocupação pela gestão das cidades históricas começa a ganhar cada vez mais 

importância. Em 2000 é criada a Resolução 98, como resultado do Congresso dos Poderes 

Locais e Regionais da Europa sobre cidades históricas. É abordada a dificuldade em 

estabelecer um equilíbrio entre o desenvolvimento económico, e as questões da 

preservação, numa altura em que os desafios à cidade histórica são cada vez maiores. 

Propõem uma abordagem sustentável na gestão destas cidades (núcleo da vida cultural), 

defendendo a conservação, como meio de reduzir o desemprego, promover a coesão social 

e o crescimento económico. São destacadas as vantagens da preservação destes núcleos, 

não só ao nível ambiental, como também económico. 

 Em Maio de 2005 é adoptada a Declaração de Varsóvia, e um plano de acção, no 

seguimento da 3ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa. 

Reflecte uma preocupação pelo diálogo inter-cultural, e pela preservação da herança 

comum. Respeitando a diversidade cultural, promovem a identidade e a coesão e unidade 

Europeias. 

Este aumento de interesse pelos centros históricos, principalmente a partir do final 

dos anos 60, coincidiu com o início da crise económica. Não era economicamente viável 

manter o ritmo de expansão das cidades que se tinha verificado até então. A par destas 

questões, dá-se um incremento das preocupações pela identidade e memória, e a 

consciência da destruição das mesmas pelo “estilo de vida e arquitectura modernas”, e pelo 

declínio dos centros históricos. O património é visto, então, como o único capaz de trazer a 

urbanidade desejada, e as vivências que se estavam a perder. 

O fenómeno de revalorização das cidades antigas está associado a um aumento de 

interesse pelas formas urbanas tradicionais, e pela experiência histórica (fonte de 

aprendizagem e reflexão), no acto de projectar cidade. É restaurada a importância do 

desenho em todo o processo (programação, planeamento e realização dos projectos), pois 

confere unidade ao mesmo. Elementos como a praça, a rua e o jardim, além das qualidades 
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que apresentam, e de levarem à criação de vida urbana, são espaços entendidos pelas 

pessoas que habitam a cidade. Espaços com os quais se identificam. 

A forma urbana materializa a cidade e induz a um determinado estilo de vida em 

comunidade, bem como a comportamentos e à utilização e apropriação do espaço. 

Influencia a sociabilidade e a qualidade de vida dos cidadãos. A produção urbana não pode, 

por isso, ser entendida como um simples processo de distribuição funcional, e símbolo de 

lucros económicos. 
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1.4. Exemplos de Reabilitação Urbana 

 

1.4.1.  EUROPA 

Tem vindo a verificar-se uma progressiva preocupação com o património, o que 

ampliou as preocupações de protecção e conservação à totalidade do parque construído, 

bem como à estrutura urbana (deixaram de estar limitadas anos monumentos de valor 

histórico). 

 Nos anos 80, as primeiras intervenções mais extensas sobre o património 

arquitectónico seguiram estratégias “culturais, selectivas e de certo modo, marginais” 

(Cabrita et al, 1993). Eram utilizados Planos Especiais de Protecção, em que a manutenção 

integral da imagem do edificado e da morfologia urbana era privilegiada (promoção do 

restauro e da recuperação no sentido de conservar o existente). Implicavam um grande 

suporte económico (com base em fundo e financiamentos públicos, e mecenas), para o seu 

desenvolvimento. Eram operações difíceis de suportar e expandir, devido aos elevados 

custos económicos e sociais. No entanto, criaram oportunidade para se debaterem e 

realizarem mais intervenções deste tipo. 

 Neste contexto foram desenvolvidos vários Planos de Salvaguarda e Protecção. 

Como exemplo podem ser referidas as cidades de Carcassonne e Aix (França), e Bath, York 

e Chester (Inglaterra).  

 

 

32.Carcassonne; 33. Aix; 34. Bath; 35. York; 36. Chester; 
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Estas intervenções contribuíram para aumentar o debate público e político em torno 

das questões de protecção e salvaguarda, atraindo a atenção turística e dos “media”. 

 A revalorização da ideia de cidade e dos seus centros históricos, e o alargamento da 

noção de património, levaram a um aumento de interesse e de investigação sobre as 

estratégias de intervenção na cidade. 

 As políticas de renovação começaram a ser substituídas pelas de reabilitação 

urbana, sendo reconvertidos os instrumentos normativos anteriormente em vigor, como a 

“Lei Malraux” (França _ 1962), onde se estabelecem regras para a recuperação dos 

“Secteurs Sauvegardés”, ou as Leis Britânicas de intervenção nas “Conservation Areas”. 

 A intervenção desenvolvida no bairro Le Marais, no centro de Paris, levantou 

algumas questões. A abordagem passou essencialmente pela conservação e restauro 

arquitectónico, deixando de lado alguns factores muito importantes como a realidade social 

e cultural. Começa então a surgir a preocupação pela integração de novos extractos sociais, 

e pela diminuição da expulsão dos residentes tradicionais (a cidade recuperada tornava-se 

insustentável para as suas posses). Surge a consciência de necessidade de integrar a 

reabilitação física das áreas degradadas, com as operações de apoio social.  

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                            37.Le Marais, Paris 

  

São então criados Planos, em que esta recuperação socioeconómica está bem 

marcada, como o Plano de Recuperação do centro de Bolonha, nos anos 70. Aqui assistiu-

se a uma nova abordagem sobre a cidade existente. Foi desenvolvido um processo no 

centro histórico, de acordo com os princípios da Carta de Veneza, em que se percebeu a 

importância da inclusão do factor social na conservação do património (privilegiaram a 

manutenção dos residentes locais). No sentido de recuperar o património arquitectónico e 

travar o desenvolvimento e ocupação dos centros históricos com actividades terciárias, são 

desenvolvidos em Roma, em meados da mesma década, projectos de recuperação e 

restauro de edifícios, bem como uma reestruturação viária. Os edifícios de habitação foram 
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também sujeitos a operações de beneficiação geral, com o intuito de manutenção de 

residência no centro da cidade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

38.Bolonha, Itália                                                                           39.Roma, Itália 

 

Ainda na década de 70, foram realizadas várias experiências de reabilitação na 

Alemanha. Uma das que mais se destacou foi a IBA (Exposição Internacional de 

Arquitectura de Berlim). Passou pela aplicação de uma estratégia em que foi articulada 

renovação com reabilitação. Enquanto os tecidos urbanos tradicionais degradados eram 

reabilitados, era também promovida a criação de novas construções em vazios urbanos 

resultantes da guerra e de operações de renovação anteriormente realizadas (onde se 

perdeu muito património). Procuraram criar em Berlim um sistema de realojamento, rápido e 

económico, dos residentes do edificado a reabilitar. A primeira etapa da reabilitação 

consistiu na satisfação das necessidades básicas em termos de conforto, espaço e 

segurança. De modo a adquirirem níveis de conforto mais elevados, os residentes poderiam 

depois ter apoio técnico-administrativo e financeiro para realizar as alterações necessárias a 

esse fim, comparticipando nos custos (apoio à iniciativa e à participação dos residentes). A 

criação de pequenas e médias empresas locais, vocacionadas para o desenvolvimento de 

projectos, reabilitação e manutenção, era muito apoiada.   

 40.Berlim, Alemanha 
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A reabilitação deixou de estar apenas direccionada ao património arquitectónico e 

urbano tradicional. É também aplicada ao património edificado e urbano recente, quando a 

falta de qualidade construtiva ou a existência de patologias imprevistas o justificam. Do 

ponto de vista económico e sociocultural, a reabilitação tornou-se uma alternativa muito 

credível face às políticas de renovação seguidas anteriormente. 

 

  

1.4.2. PORTUGAL 

Em Portugal também começou a ser reconhecida a importância de proceder à 

reabilitação urbana. O enorme valor do património arquitectónico português (muito 

degradado), bem como a sua importância cultural e necessidades socioeconómicas, 

justificavam-na. 

 Já existiam práticas de conservação do património, mas raramente se estendiam 

para além do património histórico e monumental. Havia o objectivo de preservar com uma 

“traça primitiva” (muito em voga durante o Estado Novo, na procura de uma linguagem 

arquitectónica “de regime”). 

 O edificado mais corrente e as áreas urbanas não se inseriam nestas práticas, 

excepto se fossem consideradas áreas urbanas “histórico-monumentais”. 

 Neste contexto foram desenvolvidas operações sobre alguns núcleos urbanos, como 

Óbidos, Monsaraz, Almeida, Marvão e Monsanto, onde se procurava, essencialmente, 

assegurar a manutenção da imagem e tipologia dos edifícios, bem como a morfologia inicial 

do espaço urbano. A introdução de novas tecnologias era reduzida ao mínimo, procurando 

usar sempre que possível técnicas tradicionais, e reproduzindo as pré-existências em zonas 

danificadas ou demolidas.  

Apesar destas intervenções terem constituído um enorme sucesso turístico, a terem 

atraído a atenção para as questões da conservação do património, apresentavam alguns 

problemas. Por um lado, eram muito exigentes em termos económicos, o que condicionava 

a escolha dos locais a serem alvo destas operações. Não era possível aplicá-las a todas as 

áreas que necessitavam (estavam restringidas a acções pontuais e elitistas). Por outro lado, 

apresentavam uma grande rigidez, com pouca integração de iniciativas particulares. 

Como exemplos de operações de reabilitação de muito sucesso em Portugal, podem 

ser referidos os casos de Guimarães e Porto (Ribeira-Barredo). 
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                        41. Óbidos; 42. Monsaraz; 43. Almeida; 44. Marvão; 45. Monsanto 

 

Com a reformulação da Lei dos Solos (Decreto-Lei 794/76 _ Legislação aprofundada 

em anexo _ Anexo I), nos anos 70, são facilitadas as questões relacionadas com a 

propriedade do solo. A possibilidade de expropriação, em caso de interesse público, é 

reforçada. Nesta altura surge também a declaração das Áreas Criticas de Recuperação e 

Reconstrução Urbanística13.  

 Nos anos 80 são criados os Planos de Preservação e Salvaguarda, com a figura de 

Planos de Pormenor Integrados. Surgem com o crescente aumento das autonomias e 

poderes locais, e constituem um marco de mudança do planeamento urbano em Portugal. 

Estes planos foram aplicados em vários locais, como por exemplo, Lamego e Montalegre.  

 

                                                 

13 “Áreas em que a falta ou insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, de equilíbrio social, de áreas livres e 

espaços verdes, ou as deficiências das edificações existentes, no que se refere a condições de solidez, 

segurança e salubridade, atinjam uma gravidade tal, que só a intervenção da Administração, através de 

providências expeditas, permita obviar, eficazmente, aos inconvenientes e perigos inerentes às mencionadas 

situações.” (DGOTDU, 2000) 
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46.Lamego                                                                           47. Montalegre 

 

Foi elaborado um Plano de Recuperação e Salvaguarda em Beja, em que a 

salvaguarda do património histórico se encontrava associada ao desenvolvimento 

económico. A reabilitação começava, assim, a atingir novos horizontes. 

 Em Évora também se verificam inovações, com o desenvolvimento de um 

planeamento participado e integrado. Pretendiam a intervenção no domínio urbano e 

doméstico, com vista à melhoria das condições físicas e ambientais.  

 

 

 

 

 

 

48.Beja                                                                                        49. Évora 

 Com a criação dos Gabinetes Técnicos Locais (GTL`s), em 1985, no âmbito do 

Programa de Reabilitação Urbana (PRU), são elaborados vários projectos de reabilitação de 

áreas urbanas com valor histórico. Denota-se, deste modo, o crescente aumento da 

preocupação pela reabilitação urbana, que se vai acentuar com a criação de vários 

programas posteriores. No capítulo 2.3 “Instrumentos de Apoio”, da Parte II, vamos 

desenvolver este aspecto que se tornará determinante para a compreensão do fenómeno da 

reabilitação no centro histórico de Lisboa. 
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2. CONTEXTO NACIONAL DAS POLITICAS DE REABILITAÇÃO 

URBANA 

 

2.1. O Reinventar da Cidade e a Reabilitação Urbana 

 

 Actualmente as cidades assumem um papel muito importante no que se refere aos 

processos de desenvolvimento e à competitividade económica. São locais que concentram 

as funções e os diversos poderes (económicos, políticos, sociais e culturais), e traduzem a 

cultura dos povos: na era da Globalização, são cada vez mais, centros de vida, de 

dinamismo e de diversidade. 

 O futuro dos territórios urbanos é de extrema importância e influencia os processos 

de desenvolvimento. A sobrevivência e evolução das cidades encontra-se muito associada à 

competitividade, na medida em que os produtos e serviços que oferecem aos residentes e 

pessoas exteriores (visitantes e investidores), bem como a qualidade das infra-estruturas e 

do ambiente (sustentabilidade), influenciam a qualidade de vida urbana. 

 Uma das estratégias utilizadas para aumentar a competitividade urbana consiste na 

realização de grandes eventos. Ocasiões como exposições mundiais e competições 

desportivas, levam ao desenvolvimento e modernização das cidades. Em Lisboa temos o 

exemplo da Lisboa Capital da Cultura em 1994, da Exposição Internacional de Lisboa de 

1998 (Expo 98) e do Campeonato Europeu de Futebol 2004 (Euro 2004), que contribuíram 

para aumentar a atractividade da cidade e torná-la mais competitiva a nível mundial 

De modo a conferir futuro a uma cidade, é necessário proceder à reabilitação urbana 

das suas áreas antigas. Esta reabilitação tem que envolver o património físico, a população 

e o meio ambiente. 

Somente através da integração dos núcleos antigos com os novos territórios, é 

possível alcançar um desenvolvimento sustentável e criar competitividade. 

A reabilitação urbana é muito importante no que se refere ao aumento da 

competitividade, uma vez que proporciona uma grande melhoria da qualidade urbana, 

atraindo mais pessoas, actividades e funções. Implica intervenções ao nível da habitação, 

do ambiente e da mobilidade, no sentido de elevar o nível das condições de vida dos seus 

residentes. 

Estas intervenções desenvolvem-se nos núcleos mais antigos das cidades, mas 

também nas novas áreas. Nas zonas consolidadas permitem inverter a degradação do 

edificado, e adequar a estrutura urbana às novas necessidades funcionais e sociais. Nas 
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áreas mais recentes procuram corrigir problemas decorrentes do processo de formação do 

tecido urbano. 

O principal objectivo destas intervenções consiste em preservar ou acentuar a 

memória destes locais actuando, deste modo, sobre as estruturas físicas, sociais e 

económicas. A cidade é requalificada, através do retorno da qualidade de vida, num 

processo sustentável. 

O enquadramento social, cultural e político actual é favorável a este tipo de 

intervenções. É reconhecido o interesse económico no aproveitamento das estruturas pré-

existentes, ao mesmo tempo que é valorizado o património e a herança cultural. No entanto, 

apesar de se verificar em muito menor escala, ainda é possível encontrar operações de 

renovação na cidade (realizadas com base em iniciativas e investimentos privados). Estas 

apresentam um carácter pontual (contrariamente ao que acontecia após a Segunda Guerra 

Mundial, em que as renovações se estendiam a áreas urbanas na sua totalidade), mas não 

deixam de descaracterizar a cidade. Ao permitir a realização de renovações pontuais, está a 

perder-se parte da identidade e memória da cidade, pois a conjugação de operações 

pontuais pode conduzir a uma intervenção de grande escala. 

Não é possível, nem é esse o objectivo, fazer “parar a cidade no tempo”, uma vez 

que esta é também constituída por fenómenos de mudança, adaptação e evolução. A 

própria memória colectiva da cidade é formada por construções, destruições e 

reconstruções. É um processo contínuo que a caracteriza, logo não se deve tentar estagnar 

a estrutura urbana. Contudo, isto não significa que se torne aceitável destruir o património 

através de processos de renovação, quando se verifica um enorme potencial de melhoria da 

qualidade de vida urbana através de políticas de reabilitação, cujos objectivos se estendem 

às questões físicas, económicas, sociais e culturais. 

Através do desenvolvimento de operações de reabilitação, em que as estruturas 

urbanas existentes são recuperadas e os tecidos urbanos são revalorizados e adaptados 

aos novos padrões de exigência, é possível melhorar as condições de apropriação e uso da 

cidade, tornando-a mais competitiva. 

Os actores locais assumem uma grande importância nestas operações, pois são os 

responsáveis pela dinâmica urbana. Deste modo, os residentes locais e os agentes 

económicos e sociais devem ter um papel activo nas intervenções de reabilitação através da 

Participação (conceito explicitado na presente dissertação _ Parte V _ capítulo 

“Participação”). 

O aumento da competitividade das cidades não passa somente pela reabilitação dos 

centros históricos. Nos dias que correm, a cidade é vista como um todo, e como tal não 
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podem ser esquecidos os problemas das periferias. Estas não igualam o centro histórico em 

termos de convivência, diversidade e centralidade. Não apresentam a urbanidade que o 

centro histórico induz, com as suas ruas e praças, espaços de vida social – circulação, 

trocas, encontros e animação. Apresentam muitas carências e necessitam, por isso, de ser 

requalificadas, no sentido de conferir melhor qualidade de vida aos seus habitantes, e criar 

um espaço urbano em que os novos territórios se unam aos consolidados de uma forma 

coesa, em que ganha a cidade e o cidadão. 
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2.2. A revalorização funcional e a reabilitação urbana dos centros históricos 

como medidas de reforço da centralidade 

 

As preocupações com a reabilitação do património urbano em Portugal só se 

começaram a verificar a partir dos anos 70. Começou a surgir a consciência da importância 

dos aspectos sociais, culturais, ambientais e económicos nos processos de reabilitação. 

Estes não podiam cingir-se apenas aos aspectos relacionados com a estrutura física, uma 

vez que a realidade urbana é muito mais complexa. 

Apesar da necessidade de reabilitação que se verificava nos centros históricos, estes 

conservavam ainda, devido à sua história e património arquitectónico, um grande valor 

simbólico. Passam a ser vistos como elementos indispensáveis ao desenvolvimento urbano, 

tendo que se relacionar com as áreas de expansão. A valorização dos centros históricos 

deixa de estar condicionada aos edifícios monumentais, passando a englobar os aspectos 

sociais como parte integrante da vivência destes locais. Os centros históricos começam a 

receber atenção das políticas urbanísticas, que até esta altura se destinavam 

essencialmente às áreas de expansão e aos núcleos antigos, mas nestes somente através 

de práticas de renovação. 

Os primeiros passos neste sentido são dados com a legislação de 1971 para os 

Planos Gerais de Urbanização. Esta implicava a indicação das principais zonas a 

salvaguardar. 

As câmaras municipais e o Fundo de Fomento da Habitação (FFH _ Criado pelo 

Decreto-Lei nº 49033, de 28 de Maio de 1969, e extinto em 1982), foram incumbidos em 

1973, de elaborar e executar Planos de Urbanização de Pormenor. Este Decreto-lei (nº8/73, 

de 8 de Janeiro) propunha a “renovação de sectores urbanos sobreocupados ou com más 

condições de salubridade, solidez, estética ou segurança contra risco de incêndio”. Embora 

seja referido o termo “renovação”, as operações efectuadas foram de reabilitação urbana. 

Eram Planos em que a preocupação pelo realojamento da população residente estava bem 

presente, bem como a sua evolução socioeconómica.  

Apesar das medidas defendidas, a sua aplicação não foi muito extensa, podendo ser 

referidos os casos de Ribeira-Barredo, no Porto, e Óbidos. No entanto, abriu caminho para 

as posteriores propostas de reabilitação. A preocupação pela acentuada degradação do 

parque habitacional dos centros históricos e pelas condições de vida da população 

residente, começou a sentir-se com maior intensidade. 
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No início dos anos 80 surge um Movimento em Alfama que cria um Manifesto 

intitulado “Alfama: Recuperação ou Morte!”. Pretendiam a preservação dos edifícios e a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Em meados da mesma década, é criado o Programa de Reabilitação Urbana (PRU), 

pela Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo (SEHU), por forma a contrariar a 

tendência de degradação física e social que afectava os centros históricos, e respondendo, 

ao mesmo tempo, à vontade da opinião pública que cada vez se tornava mais sensível 

relativamente a estas questões. Este programa fornecia apoio técnico e financeiro aos 

municípios para procederem à instalação de um Gabinete Técnico Local nas respectivas 

áreas de intervenção (Termo explicitado na presente dissertação _ Parte II _ capítulo 

“Instrumentos de Apoio”). Em 1986 foram criados Gabinetes Técnicos Locais em Alfama e 

na Mouraria. 

Embora a maior incidência das intervenções tenha passado pelo parque edificado, 

devido à falta de condições de habitabilidade, elevado grau de degradação, necessidades 

de realojamento e limitação de recursos; o objectivo da intervenção municipal era mais 

extenso. Passava pela actuação ao nível da recuperação física do edificado, da protecção 

social aos idosos, do enraizamento dos jovens, da formação profissional e criação de 

empregos, da criação de equipamentos colectivos e tratamento do espaço público, bem 

como ao nível da disciplina do tráfego. Pretendiam alcançar todos estes objectivos, sem 

destruir a imagem e identidade urbanas. Propunham a criação de um processo de 

reabilitação integrada, da qual a população também saísse beneficiada em termos sociais, 

económicos e culturais. 

A actuação dos Gabinetes permitiu uma melhoria gradual das condições de 

habitabilidade da população. 

A Câmara Municipal de Lisboa estabeleceu, em 1987, “medidas de salvaguarda e 

reabilitação urbana” para o Bairro Alto (Proposta nº 233/86). Pretendiam a recuperação do 

bairro, bem como a fixação de residentes. Foi criado um Grupo de Trabalho, que originou o 

Gabinete Técnico Local do Bairro Alto. Este era constituído por técnicos dos Serviços de 

Obras da Câmara, e estava mais orientado para a elaboração e acompanhamento de obras. 

Em 1986 os territórios de intervenção foram declarados “área crítica de recuperação 

e reconversão urbanística” (Decretos Regulamentares nº 60/86, de 31 de Outubro, e 61/86, 

de 3 de Novembro), o que possibilitou uma maior margem de actuação para os Gabinetes. 

O município passou a dispor de instrumentos jurídicos que favoreciam o aumento da rapidez 

e eficácia das actuações (passou a ser possível declarar utilidade pública da expropriação 

urgente). O município passou, também, a poder adquirir fogos devolutos para a sua 
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utilização em operações de realojamento. Estas medidas permitiram a diminuição do 

número de “situações de impasse”. 

De modo a melhorar a operacionalidade dos Gabinetes, é criada em 1990 a Direcção 

Municipal de Reabilitação Urbana (DMRU), que lhes dá apoio a nível administrativo e 

burocrático e enquadra e coordena a sua acção. 

A intervenção municipal vê o seu campo de actuação ampliado. É defendido um 

processo de reabilitação integrada para as áreas antigas, que promova a participação da 

população na dinamização destes locais. Deixa de ser um modelo de acção centralizada, 

com o surgimento de uma nova estrutura de competências. Surge a actuação em vários 

sectores, através de uma gestão integrada de todas as parcelas do território 

intervencionado. A resolução dos problemas torna-se mais rápida e eficaz, devido a esta 

visão de conjunto e descentralização da acção. 

A partir de 1994 assiste-se a um decréscimo do orçamento da Câmara Municipal de 

Lisboa, que leva à alteração da metodologia de intervenção. São então desenvolvidos 

Projectos Integrados de Reabilitação Urbana para cinco núcleos considerados prioritários, 

nomeadamente, Castelo e Chafariz de Dentro (pertencentes à área de intervenção do 

Gabinete de Alfama/Colina do Castelo), Teatro Taborda/Quinta do Coleginho (Gabinete da 

Mouraria), Palácio Marim Olhão (Gabinete do Bairro Alto/Bica), e Convento das Bernardas 

(Gabinete da Madragoa). 

A criação dos programas RECRIA, REHABITA, RECRIPH, SOLARH e PEH, permite 

ajudar a colmatar o principal entrave à reabilitação urbana: o financiamento. 

Possibilitam financiamentos a obras de construção/reconstrução de fogos para 

realojamento, ou recuperação. 

A preocupação pela reabilitação do centro histórico da cidade tem vindo a tornar-se 

um tema recorrente dos discursos dos técnicos, das políticas de intervenção, e mesmo da 

opinião pública, o que tem levado ao aparecimento de diversos instrumentos de apoio que 

têm como objectivo evitar a sua degradação, despovoamento e envelhecimento. 

Gradualmente começa a verificar-se uma maior preocupação pelo estado de 

conservação, qualidade de vida e abandono da Baixa Pombalina e Chiado. Os planos de 

reabilitação e as preocupações relativamente à salvaguarda e recuperação limitavam-se aos 

bairros históricos mais antigos. No entanto, para benefício da zona da Baixa 

Pombalina/Chiado, começam a ser dados passos no sentido de mudança. 

Em 2002 começa a ser preparada “Uma Visão Estratégica: Lisboa 2012”, que 

constitui a base do II Plano Estratégico de Lisboa, ao mesmo tempo que consiste num 

elemento essencial para a fundamentação do PDM em revisão. São definidas prioridades e 
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intervenções estruturantes para a cidade, com vista à sua modernização, com a 

manutenção da identidade (“Lisboa, Cidade de Bairros”). É uma “Visão” baseada no estudo 

de vários temas, nomeadamente, a Mobilidade, o Turismo, o Comércio, a Reabilitação, a 

Habitação Social, os Equipamentos e o Mercado Imobiliário.  

Levou à criação de Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU`s) orientadas para as 

zonas históricas (Lisboa Ocidental, Baixa Pombalina e Lisboa Oriental). 

Em 2006 foi criado o Comissariado da Baixa-Chiado que apresentou a Proposta de 

Revitalização da Baixa-Chiado, no sentido de dinamizar esta área. 

No mesmo sentido, o Comissariado começou a elaborar, também em 2006, a 

conteúdo do Plano de Pormenor e Salvaguarda da Baixa Pombalina. A proposta deste 

Plano foi aprovada em reunião de Câmara a 28 de Abril do presente ano, encontrando-se 

em fase de discussão pública até 15 de Setembro. Tem como princípio geral de intervenção, 

a manutenção e conservação do existente; e como objectivo, a devolução da vitalidade a 

esta zona da cidade. 

Encontra-se também em discussão pública a Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024 

(II Plano Estratégico de Lisboa), que aponta a direcção para o desenvolvimento sustentável 

da cidade, e procura o seu rejuvenescimento, povoamento, inovação e sustentabilidade 

ambiental e financeira, reafirmando, no entanto, a sua identidade. 

No dia 14 de Julho foi aprovada pela Câmara de Lisboa a proposta da Carta dos 

Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP _ Proposta 363/2010), encontrando-se 

em consulta pública até 30 de Setembro. Propõe, através da participação das Juntas de 

Freguesia, das Associações de moradores e de todos os agentes locais, a requalificação de 

bairros ou zonas de intervenção prioritária. (Temas desenvolvidos na presente dissertação _ 

Parte IV _ capítulo “Instrumentos de Planeamento para a Zona em Estudo”). 

Todas estas iniciativas, aliadas ao crescente ritmo com que têm surgido, acentuam a 

preocupação que estas questões despertam nos portugueses. A degradação, 

despovoamento e envelhecimento da população do centro da cidade, é um problema que 

afecta todos os cidadãos, pois influencia o desenvolvimento da cidade e do país. Como tal, 

a reabilitação e requalificação destes locais tem que ser uma preocupação de cada um, 

porque também a sua resolução passa pelo envolvimento de todos. 

 Um dos objectivos da opção pela reabilitação urbana em detrimento da renovação, 

consiste na manutenção do núcleo social nas áreas sujeitas à intervenção. No entanto, isto 

nem sempre acontece, uma vez que à melhoria das condições de habitabilidade provocada 

pela reabilitação, corresponde uma valorização fundiária e imobiliária desses locais. Os 

antigos residentes, bem como actividades, não conseguem na maioria dos casos, suportar 
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economicamente essa valorização, e vêem-se obrigados a abandonar estes locais e a 

procurar outros mais acessíveis. 

 Este aspecto tem que ser tido em conta nas estratégias de reabilitação, sendo 

criadas garantias para o realojamento dos antigos residentes nestas zonas. 

 A revalorização que se tem vindo a assistir nos centros históricos, através de 

processos de reabilitação, é motivada também por outros factores, relacionados com novas 

tendências de procura. Os núcleos mais antigos das cidades têm assistido a um relativo 

aumento da atractividade devido a vários aspectos como a diminuição do ritmo de 

construção, o aumento nos custos de aquisição de habitações novas e nos meios de 

transporte, e a redução do poder de compra (aspectos económicos); a diminuição da 

dimensão média das famílias e a generalizada inserção da mulher na vida activa (aspectos 

relativos à estrutura familiar); e o surgimento de novos valores e estilos de vida onde é 

valorizada a diversidade funcional e social, bem como a protecção do património e do 

ambiente (aspectos culturais). 

 A conjugação de todos estes factores contribui para atrair a atenção da população 

para os centros históricos, e para a escolha destes locais como residência. Não pode, no 

entanto, ser esquecida a questão dos antigos residentes destas áreas, na sua maioria 

pessoas inseridas nas classes sociais mais baixas, e que vêm gradualmente a ser 

substituídos por população de classes superiores. Os novos residentes seguem um “perfil-

tipo” comum. Jovens até aos 35 anos, com habilitações escolares elevadas e rendimentos 

altos, pertencentes a famílias de pequenas dimensões. 

 É necessário criar medidas para travar esta alteração da composição social, 

designada por gentrificação (conceito explicitado na presente dissertação _ Parte II _  

capítulo “Definição dos conceitos essenciais”), pois apesar de consistir num aumento de 

atractividade dos centros históricos, pode conduzir a situações de destruição das vivências 

urbanas destes locais. Este fenómeno é ainda mais acentuado pela revitalização dos 

espaços de consumo e vivência, através da alteração da estrutura comercial e ao nível dos 

equipamentos, e pelo aumento do emprego terciário no centro. 

 Os novos residentes, pertencentes às classes sociais superiores, apesar de 

evidenciarem uma maior preocupação pelas questões do património e da sua salvaguarda, 

têm uma apropriação dos bairros muito distinta dos residentes tradicionais, levando ao 

enfraquecimento da identidade sociocultural destes locais. 

 É urgente estabelecer um equilíbrio entre a permanência dos antigos moradores, e a 

atracção de novos tipos de população e actividades. É possível retirar aspectos positivos 

desta gentrificação, desde que os mecanismos de mercado sejam condicionados. 
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 Este fenómeno de retorno aos centros históricos não se verifica em todos os locais. 

Ocorre essencialmente em zonas com uma forte componente terciária, grandes 

potencialidades relativamente a equipamentos colectivos e habitações, ou marcadas por 

aspectos simbólicos. 

 A reabilitação que tem vindo a ser realizada tem permitido travar a tendência para o 

despovoamento do centro, mas é necessário criar medidas que cheguem mais longe e que 

o invertam. 
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2.3. Instrumentos de Apoio 

 

 São instrumentos que visam melhorar a qualidade de vida da população residente, 

através de apoios técnicos e financeiros. Estes apoios passam por empréstimos para a 

recuperação de habitações e de reabilitação, pela execução de projectos de reabilitação e 

seu acompanhamento, pela criação de oportunidades para os jovens, pela melhoria da 

mobilidade, e pelo apoio às actividades comerciais. São aspectos que se interligam e que 

contribuem para a modernização da cidade, tendo sempre como pressuposto a preservação 

da memória e identidade do centro histórico. 

Com estas iniciativas, verifica-se a existência de um esforço no sentido de contrariar 

a tendência para a desertificação e envelhecimento do centro histórico. Há uma valorização 

do património e uma procura por uma maior dinâmica de vida local.  

 

2.3.1. PRID 

 O PRID (Programa Especial para a Reparação de Fogos ou Imóveis em 

Degradação), lançado em 1976 (Decreto-Lei nº 704/76, de 30 de Setembro), consistiu no 

primeiro instrumento de apoio financeiro a obras de recuperação de habitações degradadas 

em Portugal. 

 Tinha como principais objectivos disponibilizar apoios para a realização de obras de 

conservação, recuperação ou beneficiação nas habitações das famílias economicamente 

mais carenciadas, às quais são concedidos empréstimos sem juros (muitas vezes 

concedidos a fundo perdido); proporcionar o aumento da qualidade de vida dos residentes. 

 O apoio era também concedido a Câmaras, para procederem a obras no património 

do seu município. 

 No seu primeiro ano de actuação, participaram no programa 270 concelhos. Os 

pedidos de empréstimo rapidamente ultrapassaram as verbas disponíveis, o que demonstra 

a necessidade que se sentia relativamente a apoios desta natureza (até então os apoios 

destinavam-se somente às construção de novas habitações. 

 Num período de quatro anos (entre 1977 e 1981), foram efectuadas obras em mais 

de 28 mil fogos, ao abrigo deste programa. 

 O Decreto-Lei nº 449/83, de 26 de Dezembro pretendia aumentar o alcance do PRID, 

através da estipulação de que também os inquilinos poderiam receber apoios para a 

realização de obras. Era uma situação aplicada quando se verificasse que os senhorios se 

recusavam a proceder às obras. Também os apoios às Câmaras e aos proprietários sofre 

um aumento, com a permissão de financiamentos por parte de instituições de crédito. 
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Contudo, surgem outras alterações, como o aumento da taxa de juro, a diminuição do prazo 

de amortização, e a eliminação da hipótese de financiamento a fundo perdido. 

 Foi um programa que teve uma grande adesão, principalmente no período anterior a 

1983, pois as restrições inseridas com o novo Decreto-Lei contribuíram para reduzir o 

número de intervenções efectuadas.  

 Com a crescente consciencialização da importância da qualidade urbana, surge a 

necessidade de criar programas, que contrariamente ao PRID, que actua somente sobre o 

parque edificado, actuem também sobre a estrutura urbana envolvente. 

 

2.3.2. GABINETES TÉCNICOS LOCAIS _ UNIDADES DE PROJECTO 

Os Gabinetes Técnicos Locais (GTL`s) foram criados em 1985, com o lançamento do 

Programa de Reabilitação Urbana (PRU), que era composto por duas vertentes, 

nomeadamente, o apoio técnico, e o suporte financeiro às iniciativas de reabilitação urbana 

promovidas pelas Câmaras Municipais. 

Este programa surge com o aumento da preocupação pelas áreas urbanas. As 

acções de preservação não deveriam cingir-se apenas ao parque edificado, mas sim 

implicar operações de reabilitação urbana mais extensas. 

Em 1988 o Programa de Reabilitação Urbana é relançado através do PRAUD – 

Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (Despacho SEALOT nº 1/88, de 

20 de Janeiro) – sendo dirigido pela DGOT, com a colaboração das Comissões de 

Coordenação Regional. O apoio aos municípios passa a abranger mais vertentes, como a 

reconversão de bairros clandestinos e degradados ou áreas industriais. 

O Despacho nº 4/SEHU/85, de 4 de Fevereiro define as competências dos Gabinetes 

Técnicos Locais e estipula a obrigatoriedade da existência de Planos de Pormenor das 

áreas a reabilitar. 

Os GTL`s, de gestão autárquica, e funcionando na respectiva autarquia, tinham 

como objectivo a criação de projectos de reabilitação de áreas urbanas de valor histórico 

(Planos de Salvaguarda e Valorização da zona a intervir), o que englobava a recuperação 

dos edifícios e reabilitação dos espaços públicos comuns, a introdução das infra-estruturas e 

equipamentos em falta, o apoio social à população, bem como a gestão financeira de todo o 

processo (incidência os factores históricos, culturais, sociais e económicos). Foram 

responsáveis por programas que estiveram em vigor aproximadamente vinte anos, 

realizando acções de reabilitação de tecidos urbanos antigos, de norte a sul do país. 

Constituíam gabinetes multidisciplinares, que incluíam arquitectos, engenheiros, 

assistentes sociais, economistas, desenhadores e topógrafos; com um grande raio de 
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acção, desde os levantamentos, à elaboração do projecto e acompanhamento de obra, até 

às questões financeiras e sociais. Fazia também parte da competência dos GTL`s propor 

aos municípios o realojamento temporário dos residentes das habitações a serem alvo de 

recuperação, bem como a promoção do seu realojamento definitivo. Tinham ainda como 

atribuição, dar pareceres sobre o licenciamento das obras. 

O prazo de concessão de apoios financeiros, por parte da Administração Central, aos 

Gabinetes começou por ser de dois anos (durante a vigência do PRU), mas com o 

Despacho de 1988 passou para um ano. Também os encargos de instalação e 

funcionamento dos Gabinetes deixaram de ser totalmente comparticipados pela 

Administração. Baixou para 75%, ficando os restantes 25% a cargo das autarquias. As 

comparticipações nos projectos de obras sofreram de igual modo uma redução, neste caso 

de 50% para 20%. Tudo isto levou a que a dinâmica nas intervenções de reabilitação 

sofresse uma grande diminuição. 

Apesar da redução no ritmo e número de intervenções, os Gabinetes Técnicos 

Locais permitiram a integração da salvaguarda do património urbano nos processos de 

planeamento, posicionando-se como os principais interlocutores entre os poderes locais e a 

população (tinham o papel de informar os moradores e dinamizar a sua sensibilização e 

participação). Surgiu, pela primeira vez, uma perspectiva integrada da reabilitação, com 

vista à melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Em 1990 é criada a Direcção Municipal de Reabilitação Urbana (DMRU), com o 

objectivo de recolher e tratar a informação e documentos necessários às operações de 

planeamento urbanístico e intervenção local. Tinha as funções de coordenar, apoiar, orientar 

e informar as acções dos diversos serviços municipais, no decorrer das respectivas 

competências.  

Quando surgiu, englobava apenas o Departamento de Reabilitação Urbana da Colina 

do Castelo e o Departamento de Reabilitação da Zona Histórica Central e Núcleos Antigos. 

Passou entretanto a conter também os Gabinetes Locais de Alfama e Colina do Castelo, da 

Mouraria, do Bairro Alto e Bica, e o da Madragoa e São Paulo, bem como a Divisão de 

Núcleos Dispersos (Carnide, Lumiar e Ameixoeira, Olivais e Patos e Vilas). 

Em 2002 dá-se uma reestruturação dos serviços municipais, sendo criada a Direcção 

Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana (DMCRU). A Divisão de Núcleos 

Dispersos é extinta e surge a Unidade de Projecto de São Bento. 

Os Gabinetes passam a designar-se Unidades de Projecto, e juntamente com a 

Unidade de Projecto da Baixa Chiado, passam a fazer parte da competência da DMCRU. 
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2.3.3. OS PROGRAMAS RECRIA, REHABITA, RECRIPH, SOLARH, PER e PROHABITA  

 Estes cinco programas surgem com o objectivo de incentivar a área da reabilitação 

em Portugal, e reflectem uma crescente preocupação pela degradação do património.  

 Foram constituídos pelo actual IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, resultante do Decreto-Lei nº 223/2007, de 30 de Maio), que consiste num instituto 

público resultante da reestruturação e redenominação do antigo Instituto Nacional de 

Habitação (INH), e da integração do Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado (IGAPHE) e de parte da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN). O objectivo do IHRU consiste em assegurar a realização das políticas 

estabelecidas pelo governo para as vertentes da habitação e da reabilitação urbana, 

articulando-as com a Política de Cidades e outras políticas sociais e de salvaguarda e 

valorização do património, preservando a memória e evolução do edificado. Procura a 

dinamização de programas e acções de financiamento, no sentido de uma visão integrada e 

sustentável. 

 

 RECRIA _ O Regime Especial de Comparticipação na Recuperação da Imóveis 

Arrendados (RECRIA _ Decreto-Lei nº 4/88, de 14 de Janeiro), surgiu na sequência do 

PRID, com o objectivo de inverter o processo de degradação que se verificava no parque 

habitacional arrendado, através do financiamento da execução de obras de conservação e 

beneficiação de fogos e imóveis, por parte do Estado e municípios. 

 Eram concedidas comparticipações a fundo perdido, por parte da Administração 

Central, através do IGAPHE, e por parte da Administração local, através dos municípios, aos 

senhorios que viram os seus rendimentos estagnados pelo congelamento das rendas, e aos 

inquilinos cujos senhorios não procediam às obras de recuperação necessárias. As 

Câmaras também podiam beneficiar destes apoios, no caso de realizarem obras no lugar 

dos proprietários.  

As comparticipações podem chegar aos 80% do valor total das obras (48% pelo 

IHRU e 32% pela Câmara Municipal). 

 O RECRIA procura a valorização do património habitacional, bem como a melhoria 

das condições de habitabilidade. 

 Ao longo dos anos este programa sofreu várias reformulações, com o objectivo de 

criar uma maior adaptação às necessidades. Em 1989 o seu âmbito foi alargado (Decreto-

Lei nº 420/89, de 30 de Novembro), permitindo a realização de obras em edifícios que não 

fossem arrendados na sua totalidade. Até esta data, todos os fogos de um edifício tinham 

que ser destinados ao arrendamento, para poderem usufruir deste programa. Em 1992 dá-
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se nova reformulação do RECRIA (Decreto-Lei nº 197/92, de 22 de Setembro), adequando-o 

ao novo Regime do Arrendamento Urbano. O último aperfeiçoamento deste programa deu-

se com o Decreto-Lei nº 329-C/2000, de 22 de Dezembro, que assegura a rentabilidade do 

investimento efectuado, através da possibilidade dos proprietários poderem actualizar as 

rendas antigas após as obras. Surge também a hipótese de financiamento para cobrir os 

encargos das obras não comparticipadas. 

 A maior proporção de obras realizadas ao abrigo deste programa concentra-se na 

cidade de Lisboa. 

 Nos primeiros dez anos de actividade, as áreas onde se realizaram mais 

intervenções foram a área do Bairro Alto/Bica (2502 fogos, com um investimento de 10 

milhões de contos, cerca de 50 milhões de euros), a área de Alfama/Colina do Castelo 

(1677 fogos, com um investimento de 7,1 milhões de contos, cerca de 35,5 milhões de 

euros), e a área da Mouraria (1490 fogos, com um investimento de 5,1 milhões de contos, 

cerca de 25,5 milhões de euros). 

 

 REHABITA _ O Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas 

Antigas (REHABITA _ Decreto-Lei nº 105/96, de 31 de Julho) traduz-se numa extensão do 

programa RECRIA, devido à necessidade de definir medidas especiais para as áreas 

urbanas antigas. São áreas que apresentam características específicas no que se refere à 

habitação e aos aspectos sociais.  

 Este programa foi criado como forma de incentivo à recuperação dos núcleos 

históricos (declarados como áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, e com 

planos de urbanização, de pormenor ou regulamentos urbanísticos aprovados), apoiando 

financeiramente as Câmaras Municipais nesta intervenção. Implica o apoio à execução de 

obras de conservação, beneficiação ou reconstrução de edifícios habitacionais, inseridas 

numa intervenção de reabilitação urbana, ficando também a seu cargo, as acções de 

realojamento provisório ou definitivo consequentes destas operações. 

 As obras comparticipadas pelo RECRIA, quando se encontram integradas no 

programa REHABITA, sofrem um aumento da percentagem de comparticipação, a fundo 

perdido, em 10%, suportada pelo IHRU e pelos municípios envolvidos. 

 

 RECRIPH _ O Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal (RECRIPH _ 

Decreto-Lei nº 106/96, de 31 de Julho) permite a comparticipação a fundo perdido de obras 
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de conservação e beneficiação executadas em edifícios particulares em regime de 

propriedade horizontal. 

 Permite a realização de obras por parte de proprietários de fracções autónomas em 

edifícios antigos com regime de propriedade horizontal (edifícios construídos até 1951 – 

data da entrada em vigor do RGEU, ou cuja licença de utilização tenha sido emitida até 1 de 

Janeiro de 1970). Os edifícios têm que ser compostos por um mínimo de quatro fracções 

autónomas, podendo uma delas estar afecta ao exercício de actividade comercial ou 

pequena indústria hoteleira. 

 É criado um regime específico de comparticipação e financiamento para a realização 

de obras de conservação ordinária e extraordinária nas partes comuns dos prédios, sendo o 

valor da comparticipação equivalente a 20% do montante total das obras a realizar. Em caso 

das obras se destinarem a criação de medidas contra o risco de incêndio em centros 

urbanos antigos, o valor da comparticipação sofre um acrescento adicional de 10%. 

 

 SOLARH _ O Programa de Solidariedade de Apoio à Recuperação de Habitação 

(SOLARH _ Decreto-Lei nº 30/2001) pressupõe o financiamento por parte do IHRU, sob a 

forma de empréstimo sem juros, para a realização de obras de conservação ordinária ou 

extraordinária e de beneficiação em habitações devolutas. 

 O financiamento só é atribuído em casos das habitações devolutas pertencerem a 

pessoas singulares, a instituições particulares de solidariedade social, a pessoas colectivas 

de utilidade pública administrativa com fins assistenciais, ou a cooperativas de habitação e 

construção. 

 Os empréstimos têm um prazo de amortização de oito anos, sendo as prestações de 

reembolso do empréstimo, mensais, iguais e sucessivas. 

 Para além de promover a reabilitação do parque habitacional, o SOLARH tem como 

objectivo a criação de condições que levem à colocação no mercado de diversos fogos 

devolutos. São fornecidos os meios financeiros necessários para adequar as habitações às 

condições mínimas de habitabilidade e salubridade, ao mesmo tempo que é favorecido o 

aumento da oferta de habitações para arrendamento com valores de renda moderados. 

 

 PER _ O Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

Porto (PER _ criado através do Decreto-Lei nº 163/93, de 7 de Maio, alterado através do 

Decreto-Lei nº 271/2003, de 28 de Outubro), tem como objectivo a atribuição de apoios 

financeiros para a aquisição, arrendamento e construção de fogos para o realojamento de 
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famílias residentes em condições precárias. Pressupõe ainda a atribuição de apoios 

financeiros para a reabilitação de fogos e prédios devolutos. 

 São beneficiados por este programa, os municípios e respectivas empresas públicas 

municipais, instituições particulares de solidariedade social, pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa, cooperativas de habitação e construção, bem como os agregados 

familiares registados nos levantamentos municipais. 

 

 PROHABITA _ O PROHABITA (condições de financiamento estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 135/2004, de 3 de Junho, e no Decreto-Lei nº 54/2007, de 12 de Março) tem 

como objectivo travar as carências habitacionais de agregados familiares residentes no 

território nacional. Situações que apresentem graves deficiências ao nível da segurança, 

solidez, salubridade ou sobrelotação, bem como em casos de necessidade de realojamento 

urgente. 

 Este programa permite ainda a atribuição de apoios para a construção ou 

reabilitação de habitação própria e permanente (em caso de destruição por desastres 

naturais ou calamidades). 

 É executado através da celebração de Acordos de Colaboração entre o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, e os Municípios ou Associações de Municípios. 

 

 

2.3.4. SOCIEDADES DE REABILITAÇÃO URBANA 

 As Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU`s _ Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de 

Maio) são sociedades de capital exclusivamente público, às quais não compete realizar as 

intervenções de reabilitação, mas sim promovê-las através de mecanismos que conduzam 

ao aumento da oferta e da procura ao nível da habitação, do comércio e dos serviços. 

 São entidades encarregues de operacionalizar as acções de reabilitação de áreas 

previamente delimitadas, maximizando a captação de investimentos e a mobilização dos 

privados. Têm como objectivo a criação de factores de atractividade sustentada, que 

permitam valorizar a sua zona de intervenção, ao nível social, cultural e económico. 

É aprovado um regime jurídico excepcional para a reabilitação urbana das zonas 

históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Verifica-se, também, a 

promoção do envolvimento dos proprietários e agentes económicos em todo o processo de 

reabilitação, numa articulação entre os diversos intervenientes (participação), através de 

parcerias público-privadas. Há a procura pelo equilíbrio entre os interesses necessidades 

dos diversos intervenientes no processo de reabilitação. 
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Existia o objectivo de aumentar a eficácia das operações de reabilitação, uma vez 

que as áreas intervencionadas têm dimensões mais reduzidas (conjuntos edificados ou 

quarteirões), os prazos processuais são menores e existe a possibilidade de intervenção 

forçada (após a realização dos estudos e da elaboração do plano estratégico para a 

reabilitação, o proprietário podia realizar as obras sozinho, ou em associação com a SRU. 

Caso não se verificasse nenhuma das situações, o imóvel poderia ser expropriado). 

Em Lisboa foram criadas as seguintes Sociedades de Reabilitação Urbana: 

- SRU Oriental – Criada em 2005 e extinta em 2008. 

- Baixa Pombalina SRU _ Criada em 2004 e extinta em 2008. 

- Lisboa Ocidental SRU – Foi criada em Julho de 2004. A sua zona de intervenção 

encontra-se integrada na zona monumental Ajuda-Belém (áreas das Freguesias de Santa 

Maria de Belém, Ajuda e Alcântara _ 81 há, num total de 1300 edifícios e 5990 fracções). 

Das três SRU`s criadas em Lisboa, é a única actualmente em vigor. Foram reabilitados 74 

edifícios (28113 m²), encontram-se em obra 17 edifícios (8051 m²), e existem 62 edifícios 

com processos de licenciamento em curso (19757 m²). É previsto um investimento de 21 

milhões de euros em reabilitação urbana até 2013. 

 

2.3.5. PROGRAMAS DA EPUL  

No sentido de travar o fenómeno de despovoamento e envelhecimento do centro da 

cidade, a Câmara Municipal de Lisboa e a EPUL (Empresa Pública de Urbanização de 

Lisboa, criada pela Câmara Municipal no início dos anos 70 _ Decreto-Lei nº 613/71, de 31 

de Dezembro) lançaram em Abril de 2004 uma grande operação de reabilitação urbana, que 

engloba vários programas, entre os quais: Lisboa a Cores; Repovoar Lisboa e Quem Cuida 

Ama. Estes programas têm o objectivo de trazer uma nova vivência aos Bairros Históricos 

de Lisboa, adaptando-os à actualidade. Há o objectivo de inverter a tendência de construção 

nova, recuperando os edifícios lisboetas, e trazendo novos habitantes (mais jovens) à 

cidade. No total, estão projectadas alterações em 170 edifícios. 

 

LISBOA A CORES _ Este programa pressupõe uma grande intervenção em edifícios 

que são propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, e que passam para a alçada da 

EPUL. Esta fica responsável pela gestão do processo de reabilitação, através da associação 

com promotores ou com proprietários privados. Fica à disposição, para reabilitar, 5 ou 6 

edifícios para cada promotor. Destes, 3 ou 4 serão comercializados, e os restantes, voltam 

ao espólio do município para realojamento. Os valores investidos são depois recuperados, e 
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os lucros partilhados. Na segunda fase deste programa, está prevista a recuperação de 

mais 90 edifícios. 

Este programa incide em vários locais, nomeadamente, Ajuda, Alfama, Bairro Alto, 

Bica, Campo de Ourique, Mouraria, Santa Catarina e São Bento. 

 

REPOVOAR LISBOA _ Este programa consiste na compra de 13 edifícios por parte da 

EPUL, que depois são reabilitados, e posteriormente se destinam à comercialização, 

principalmente às camadas mais jovens. Começou por ser aplicado na freguesia de São 

Paulo, que apesar da sua óptima localização, apresenta muito poucos habitantes. Procuram 

valorizar o local, através da renovação do tecido urbano e da criação de uma centralidade 

de bairro que atraia mais pessoas a viver neste local. 

Podem também ser propostas parcerias a proprietários privados de imóveis, que 

investem o capital, ficando a gestão das obras a cargo da EPUL. Este programa não irá 

destinar-se apenas a esta freguesia. Está proposta a reabilitação de mais edifícios dispersos 

pela capital. 

 

QUEM CUIDA AMA _ Este programa consiste na melhoria das fachadas principais, 

tardozes e empenas de edifícios públicos e privados, dos bairros históricos da cidade. Inclui 

também a reparação e/ou de elementos exteriores, e a eliminação de elementos 

dissonantes. Resulta da consciência de que a imagem da cidade é um bem público e deve 

ser preservada. Os edifícios que são recuperados, são escolhidos pela Câmara Municipal de 

Lisboa, com base numa análise realizada nos bairros históricos. Cabe depois à EPUL a 

promoção e gestão das obras de recuperação. O financiamento deste programa é 

conseguido através de entidades públicas e privadas, através de mecenatos e patrocínios 

No bairro de Alfama, procedeu-se à recuperação de fachadas de 84 edifícios 

(investimento de 2,7 milhões de euros), numa parceria da EPUL e da Câmara Municipal de 

Lisboa, com a Brisa, a CIN e a PERI. 

 

EPUL JOVEM _ O formato EPUL Jovem foi criado em 1996, com o objectivo de atrair 

mais jovens à cidade de Lisboa, o que resulta numa dinamização do comércio local, e da 

própria vida destes locais. A EPUL Jovem coloca ao dispor dos jovens até aos 35 anos, 

habitações em edifícios recuperados, a preços bastante acessíveis. Actuam em várias 

zonas da capital, como por exemplo, Praça de Entrecampos, Paço do Lumiar, Encosta de 

Telheiras, Martim Moniz, entre outros locais. Numa altura em que a recuperação dos 
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edifícios mais degradados da cidade está na ordem do dia, é uma forma de conjugar esses 

dois interesses. Recuperar e rejuvenescer a cidade. 

 

2.3.6. LX-REHABITAR O CENTRO _ O programa Lx-ReHabitar o Centro foi criado em 2007 

pela Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana (DMCRU). Tal como 

acontecia no EPUL Jovem, também aqui são colocados ao dispor dos jovens, 20 fogos em 

edifícios municipais reabilitados nos bairros históricos. São também disponibilizados 3 

espaços comerciais, com o objectivo que estes venham a constituir marcos de qualidade no 

que se refere ao comércio tradicional e aos serviços. Estes fogos, anteriormente devolutos, 

na zona do Bairro Alto e Bica, são devolvidos ao mercado habitacional de arrendamento, 

com o seu valor de mercado reduzido em 25%, numa resposta às prioridades do Programa 

Político, nomeadamente, a reabilitação, o repovoamento e o rejuvenescimento do Centro da 

cidade.  

 

2.3.7. PROGRAMA PORTA 65 _ O programa Porta 65 (criado pelo Decreto-Lei nº 308/2007, 

de 3 de Setembro, e rectificado pela Declaração de Rectificação nº 22/2010, de 20 de Julho) 

constitui um apoio financeiro ao arrendamento por jovens. 

 Tem como objectivo a estimulação da reabilitação de áreas urbanas degradadas; a 

dinamização do mercado de arrendamento; e a promoção de estilos de vida mais 

autónomos, no que respeita a jovens sozinhos, em família ou em coabitação jovem. O apoio 

ao arrendamento de habitações para residência, passa pela atribuição de uma percentagem 

do valor da renda como subvenção mensal. 

 Podem candidatar-se a este programa jovens entre os 18 e os 30 anos, que sejam 

titulares de um contracto de arrendamento celebrado no âmbito do NRAU (Novo Regime de 

Arrendamento Urbano _ Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro – É uma lei que se aplica a todos 

os contractos de arrendamento, e que tem como objectivo actualizar gradualmente as 

designadas “rendas antigas”, minimizando os conflitos entre as partes, e criando 

mecanismos para a resolução dos mesmos), e que não sejam proprietários de prédios ou 

fracções para fins habitacionais.  

 

2.3.8. OBSERVATÓRIO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA _ O Observatório 

da Habitação e da Reabilitação Urbana (OHRU) entrou em funcionamento em Fevereiro de 

2008, e tem como objectivo criar e gerir um sistema de informação organizado, que permita 

dar a conhecer a sector da habitação e da reabilitação urbana, acompanhando a sua 
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evolução. Serve de apoio á Política Pública da Habitação e da Reabilitação Urbana, e a 

todos os agentes de mercado. 

 Ao acompanhar as dinâmicas do mercado de habitação, permite reajustar as 

políticas públicas à correcção de carências e desequilíbrios encontrados. Tem também 

como competências a monitorização da intervenção pública no sector da habitação e da 

reabilitação urbana, avaliando os seus impactos sociais e territoriais; a promoção e 

divulgação de estudos e trabalhos de investigação sobre estas temáticas; o incentivo à 

adopção de boas práticas; a promoção da articulação entre os diversos actores 

intervenientes nestes processos; e a divulgação de informação sobre o funcionamento do 

mercado e sobre os programas públicos. 

 

2.3.9. FUNDO SETE COLINAS _ O Fundo de Investimento Fechado Sete Colinas foi criado 

em Outubro de 2006 com o mote “Inovar Lisboa Antiga”. Foi autorizado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, com a duração inicial de dez anos. Passa pelo investimento 

na promoção imobiliária na zona histórica e central de Lisboa, com especial incidência nos 

projectos de reabilitação. 

Procura responder às necessidades actuais, ao nível do conforto e qualidade de 

vida, sem no entanto esquecer o respeito pelo tecido social. Visa a integração, a valorização 

e a sustentabilidade. 

São prioritárias as zonas que tenham proximidade de parques de estacionamento, 

zonas residenciais em bairros históricos e zonas residenciais perto de comércio activo com 

potencial para o crescimento (funções habitacionais, comerciais e públicas). 

Tem como investidores o Fundo de Pensões do Banco de Portugal, o Fundo de 

Pensões da Fundação Calouste Gulbenkian, o Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Grupo 

Portugália e o Grupo A. Silva e Silva; estando a sua gestão a cargo da Sociedade Gestora 

FUNDIMO (Sociedade Gestora de Fundos Imobiliários, S.A.), e da Developer e Gestora 

Operacional ASSIMEC (empresa do Grupo A. Silva e Silva). 

Os primeiros quinze projectos passaram pela intervenção em prédios, palácios, 

terrenos, quarteirões e travessas, numa área total superior a 85.000 m². 

 

2.3.10. FRENTE TEJO, S.A. – É uma sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos, constituída através do Decreto-Lei nº 117/2008, de 9 de Julho. 

O objectivo desta sociedade consiste na requalificação e reabilitação urbana (índole 

física e funcional), da Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina e da Ajuda-Belém, com vista à 
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sua valorização (estabelecido na Resolução do Conselho de Ministro nº 78/2008, de 15 de 

Maio). O seu horizonte temporal é de 20 a 25 anos. 

A Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina (compreendida entre o Aterro da Boavista e 

a Estação de Santa Apolónia), era responsável pela articulação entre as actividades 

marítimas e as actividades terrestres, e constituiu a principal centralidade urbana da frente 

ribeirinha da cidade. Este projecto procura devolver a centralidade à Baixa Pombalina, 

actualizando usos e infra-estruturas, de modo a poderem responder às necessidades 

actuais. A zona de intervenção é constituída por uma faixa ribeirinha de 2,3 Km², com cerca 

de 21 ha, mais a área de 7,8 ha que se encontra sob jurisdição da Administração do Porto 

de Lisboa (APL). 

Os objectivo estratégicos passam pela requalificação do espaço público da Praça do 

Comércio, da Ribeira das Naus, do Cais do Sodré, do Campo das Cebolas, do Largo do 

Terreiro do Trigo, do Largo do Museu da Artilharia, do Largo entre a Rua dos Caminhos de 

Ferro e a Avenidas Infante Dom Henrique e vias de ligação, dos Torreões Nascente e Ponte 

e dos pisos térreos e um dos edifícios da Praça do Comércio, e do quarteirão entre o Campo 

das Cebolas, o Museu Militar e a Doca da Marinha.  

 

 

50.51. Praça do Comércio; 52.53. Ribeira das Naus 
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Pretendem tornar esta área num local cosmopolita, mantendo, no entanto, todo o seu 

papel histórico e simbólico. É uma valorização a vários níveis (arquitectónico, ambiental e 

paisagístico), bem como uma promoção da cultura e dinamização do turismo. 

Na zona de intervenção de Ajuda-Belém (área de cerca de 100 ha) são também 

propostas requalificações em vários locais, devido à sua relevância histórica e cultural e/ou 

arquitectónica e ambiental. Como exemplo podem ser referidos a Torre de Belém, o Museu 

Nacional dos Coches, o Palácio da Ajuda e o Jardim de Belém. Tem como objectivo a 

criação de espaços verdes, circuitos pedonais e ciclovias, proporcionando vivências 

funcionais, culturais e lúdicas, de forma a garantir a continuidade de toda a Frente 

Ribeirinha.  

 

 

54.55. Imagens 3D do projecto do novo Museu Nacional dos Coches 

 

2.3.11. INICIATIVA JESSICA _ A Iniciativa JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas) foi lançada conjuntamente pela Comissão Europeia e 

pelo Banco Europeu de Investimentos em 2008. Permite a utilização de verbas atribuídas no 

âmbito dos Fundos Estruturais (FEDER – Fundos Estruturais para o Desenvolvimento 

Regional), por parte dos Estados Membros, para a criação de Fundos de Desenvolvimento 

Urbano (FDU).  

 Estes Fundos são destinados ao apoio de operações sustentáveis de reabilitação 

urbana, no quadro da política de coesão, realizadas por organismos públicos nacionais, mas 

também por instituições privadas, em parcerias, que contribuirão para tornar as cidades 

mais competitivas, socialmente mais inclusivas, e ambientalmente mais qualificadas 

(desenvolvimento urbano sustentável). 
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 A concessão de empréstimo aos projectos é feita pelo Banco Europeu de 

Investimento (BEI). 

 Para orientar o processo de implementação desta iniciativa, foi criado um Grupo de 

Peritos, no qual Portugal é representado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana. 

 

2.3.12. LX PORTA-A-PORTA _ É um serviço com o objectivo de dinamizar a mobilidade nos 

Bairros Históricos da cidade de Lisboa. 

Foi criado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2004 para resolver as necessidades 

de transporte nestes bairros, que os transportes públicos não conseguiam colmatar. Este 

serviço é constituído por uma frota de vinte e dois mini-autocarros, e efectua percursos 

locais predefinidos, numa articulação com o sistema público de transportes (fazem 

percursos não cobertos pelos transportes públicos colectivos). Os percursos actualmente 

existentes são: Lumiar/Cruz Vermelha, Bela Flor, Marvila, Campo de Ourique, Bairro Alto, 

Pena, Alfama/Castelo e Bica. 

É um serviço gratuito, destinado prioritariamente a reformados, carenciados e às 

crianças nos percursos para a escola. Procura facilitar o dia-a-dia dos moradores, o que 

contribui para o aumento da sua qualidade de vida. 

Este projecto recebeu o Diploma do Concurso Nacional de Boas Práticas Locais para 

o Desenvolvimento Sustentável 2006. 

 

2.3.13. INVEST LISBOA _ A Invest Lisboa foi fundada em 2009, através de uma parceria 

entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação Comercial de Lisboa e a Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). 

 Tem como objectivo a promoção da cidade de Lisboa como centro internacional de 

negócios e investigação, atractiva para a instalação de sedes ou delegações por parte de 

entidades públicas e privadas, na figura de empresas nacionais e estrangeiras. 

 Procura o incremento do investimento sustentável na cidade, de forma a promover o 

se desenvolvimento económico e social, possibilitando a fixação de residentes, criando 

empregos, e proporcionando uma melhor qualidade de vida à população. 

 

 

 

 

 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 84 

2.4. Avaliação dos Instrumentos 

 

 Os instrumentos e programas no sentido da reabilitação urbana aplicados até hoje, 

apesar de representarem um aumento da preocupação em torno destas questões, e uma 

tentativa de travar os fenómenos de degradação, e perda de atractividade, não conseguem 

responder a todas as necessidades de reabilitação no centro histórico da cidade de Lisboa. 

Os seus resultados têm-se revelado insuficientes para inverter estes fenómenos. Existem 

vários factores que contribuem para o condicionamento e limitação da sua aplicação, e que 

podem ser agrupados em motivos de ordem Jurídica; Técnica e de 

Comunicação/Informação e Divulgação. 

 Os Regulamentos e Decretos-Lei estabelecem medidas muito restritivas, que em 

muitos casos, levam a que edifícios que também necessitam de reabilitação se vejam 

excluídos dos programas. Noutras situações, apesar da existência de financiamentos, a 

necessidade de cobrir algumas despesas, torna estes programas pouco atractivos, e mesmo 

inalcançáveis por parte de proprietários, e mesmo autarquias. 

 Em relação aos problemas técnicos, pode ser referida a necessidade de demasiada 

burocracia, a demora nos processos de candidatura, bem como a falta de verbas por parte 

da Administração pública. 

 A escassez de Comunicação/Informação e Divulgação contribui para o aumento do 

desinteresse relativamente aos processos de reabilitação, e para uma desadequação entre 

as intervenções realizadas, e as reais necessidades da população. 

 A resolução de todas estas questões de diversa natureza, contribuiria para o 

aumento da aplicabilidade e sucesso destes programas. 

 A alteração de alguns aspectos da sua legislação, permitiria alargar o leque de 

intervenções. 

 Apesar de apresentarem algumas limitações, estes instrumentos de apoio 

contribuem para reforçar a sensibilização, e fomentar e destacar as questões da reabilitação 

urbana. 
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PARTE III 

 

1. CONCEPTUALIZAÇÃO DA ESCOLHA DAS ÁREAS EM ESTUDO _ 

Génese, Evolução e Características  

 

A área da Baixa Pombalina/Chiado e Bairros Históricos, nomeadamente Alfama, 

Mouraria e Bairro Alto, assume uma grande Importância na cidade de Lisboa. Corresponde 

à zona mais central, e mais atingida pelo Terramoto de 1755. 

 

 

56. Delimitação da área de estudo _ Baixa Pombalina/Chiado, Alfama, Mouraria e Bairro Alto 

 

 

 

São locais com um enorme potencial e podem desempenhar um papel crucial na 

valorização do espaço urbano, através da reintegração destas áreas na cidade. Apesar de 

neste momento apresentarem um elevado grau de degradação e abandono, possuem vários 
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requisitos para poderem ser reintegradas na cidade, contribuindo para a sua evolução, 

dinamismo e contemporaneidade. Nestes locais, a escala de bairro14 está bem presente. 

Nos bairros, as relações sociais, as diferentes actividades e o clima humano, são 

possíveis devido à mistura de funções que leva à criação de um organismo rico, social e 

economicamente. 

 

1.1. ALFAMA E MOURARIA _ Os bairros de Alfama/Colina do Castelo e Mouraria, 

consistem nas mais antigas estruturas urbanas da cidade. Este aglomerado foi uma das 

primeiras áreas da cidade a ser alvo de ocupação humana, e levou à origem da cidade de 

Lisboa. 

A partir do século II a.C., dá-se uma ocupação romana na Colina de São Jorge, que 

se estendeu para Poente e para Sul, traduzindo-se nas áreas actualmente ocupadas pelos 

bairros de Alfama e da Mouraria. 

O povo árabe instalou-se nesta zona da cidade no século VIII (após a passagem de 

vários povos por este local). Mantiveram-se nesta localização até ao século XII, quando se 

dá a reconquista cristã. Nesta altura, verificava-se a existência da alcáçova no topo da 

Colina de São Jorge, e nas encostas adjacentes situavam-se os arrabaldes. Muitos edifícios 

e estruturas romanas tinham sido adaptados durante a ocupação árabe, sendo também 

construídos novos bairros, fontes e mesquitas. 

O tecido destes bairros desenvolveu-se, durante o domínio islâmico, de forma 

“orgânica” e espontânea, traduzindo-se numa malha muito densa e irregular, que ainda hoje 

os caracteriza. 

Não é somente a malha urbana a reflectir o domínio islâmico. A denominação destes 

bairros também remete para o mesmo. Em árabe a palavra “Alfama” significa “águas 

                                                 

14
 “Dimensão Urbana – A escala de bairro. É a partir desta dimensão, ou escala, que existe verdadeiramente a 

área urbana, a cidade ou parte dela. Pressupõe uma estrutura de ruas, praças ou formas de escalas inferiores. 

Corresponde numa cidade aos bairros, às partes homogéneas identificáveis, e pode englobar a totalidade da 

vila, aldeia, ou da própria cidade. A esta dimensão, os elementos morfológicos terão de ser identificados com as 

formas a escala inferior e a análise da forma necessita do movimento e de vários percursos.” (Lamas, 2007: 74). 

“A classificação intentada apoia-se em classificações anteriormente apontadas por Tricart e retomadas por 

Rossi. Tricart, no seu Curso de Geografia Humana, define (…): 

-A escala de bairro, entendida como um conjunto de quarteirões, de edifícios, ruas praças, etc. (…) 

Rossi (…), reequacionando a divisão de Tricart: 

-A escala de bairro, formada por um conjunto de quarteirões com características comuns.” (Lamas, 2007: 75).  
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quentes” ou “termais”, e foi na Mouraria (designação posterior ao domínio islâmico), que se 

fixaram os árabes (mouros), após a reconquista cristã. 

Durante o domínio islâmico, Alfama tinha um carácter aristocrático (ocupada por 

famílias nobres). No entanto, com a reconquista, perdeu este carácter, devido à instalação, 

neste local, de uma judiaria, onde se fixou a população judaica, expulsa do seu bairro, que 

se localizava na actual Baixa. 

No final do século XIV, com a construção da Cerca Fernandina, o bairro da Mouraria 

fica fora da cidade intra-muros (o único acesso à mesma era efectuado pela Porta da 

Mouraria). Este fenómeno foi responsável pela exclusão social e marginalização face aos 

restantes bairros no interior das muralhas. Embora tenha constituído um aspecto negativo, 

esta exclusão levou à criação de um forte sentimento de pertença e identificação dos 

habitantes em relação ao seu bairro. 

A partir dos séculos XIV e XV, Alfama começa a recuperar o estatuto que perdeu na 

altura da reconquista. Lisboa assumia-se como potência comercial, o que leva à instalação, 

neste bairro, de mercadores, navegadores, e de várias estruturas ligadas à actividade 

comercial, permanecendo, também, as classes mais pobres (trabalhadores ligados ao rio). 

Começam a surgir, neste local, alcaçarias, banhos e chafarizes, devido à existência de 

várias fontes, o que atrai população. 

Na sequência do terramoto de 1755, a população mais abastada do bairro de 

Alfama, abandona este local à sua destruição. Dá-se uma maior ocupação por parte das 

famílias mais pobres, que reconstroem as suas casas por cima dos escombros e dos 

antigos traçados. 

Alfama não teve o apoio técnico que foi disponibilizado à zona da Baixa Pombalina, o 

que fez com que a reconstrução neste local não apresentasse a mesma qualidade. 

O terramoto afectou em menor escala o bairro da Mouraria. As reconstruções que se 

revelaram necessárias, foram realizadas, tal como em Alfama, preservando a estrutura 

espacial pré-existente. 

A estrutura primitiva destes bairros manteve-se praticamente intacta até à 

actualidade. Num contexto modernista, foram elaborados projectos de renovação para estas 

áreas, por motivos higienistas e de salubridade. No entanto, a falta de verbas não permitiu 

que fossem realizados, o que levou à manutenção da estrutura inicial.  

A evolução das áreas de Alfama e da Mouraria, no que se refere à alteração da sua 

população e aos impactos provocados pelo Terramoto, foi alvo de vários estudos, como a 

dissertação de mestrado “Reabilitação urbana em Lisboa: uma abordagem ao núcleo antigo 

da cidade” (Magalhães, 2000), que serviu de fonte a este enquadramento. 
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Dá-se uma alteração funcional na Mouraria, após os anos 60, quando se acentua a 

marginalização física e social. A renovação do Martim Moniz afectou parte deste bairro. Os 

terrenos sofrem uma desvalorização. Este aspecto, em conjunto com a proximidade ao 

tradicional centro de comércio da cidade, faz com que se dê uma grande ocupação por 

actividades comerciais, geridas tanto por comerciantes portugueses, como indianos e 

paquistaneses. Este fenómeno levou a uma alteração das características físicas e sociais do 

bairro. 

Em Alfama, principalmente na sua zona ribeirinha, também se assistiu a uma 

alteração da estrutura funcional. As actividades ligadas ao Rio sofreram uma diminuição, o 

que alterou a actividade económica neste local. 

No início da década de 60 é criada uma iniciativa de valorização e conservação de 

Alfama, no âmbito de uma campanha turística e cultural do Estado Novo. Surgem várias 

acções de tratamento de espaços públicos, restauro de monumentos, intervenções em 

alguns edifícios, introdução de equipamentos colectivos, bem como a remodelação da rede 

de esgotos e do sistema de recolha de lixos. Numa atitude de “defesa da tradição”, o 

património histórico é alvo de uma valorização, embora não seja dada atenção ao conteúdo 

social. Apesar de ter suscitado várias críticas, esta iniciativa levou à melhoria das condições 

de habitabilidade e de estética do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Área afecta à Mouraria (escuro); Área 

afecta a Alfama (claro) 
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O parque edificado dos bairros de Alfama e da Mouraria apresenta um acentuado 

estado de degradação, verificando-se, também, várias carências ao nível das infra-

estruturas básicas. A maioria dos fogos, mesmo os que apresentam maior número de 

compartimentos, caracterizam-se por áreas muito reduzidas, e condições de ventilação e 

iluminação natural, que não correspondem às necessidades e requisitos actuais. A nível dos 

equipamentos também se verifica um deficit. A população destes locais tem vindo a 

responder a diversos inquéritos, e apresenta como principais necessidades, a instalação de 

bibliotecas, jardins, centros de apoio a idosos, e ateliers de tempos livres (ATL`s), para 

crianças. 

Os bairros de Alfama e Mouraria foram declarados Áreas Críticas de Recuperação e 

Reconversão Urbanística em 1986 (Decretos Regulamentares 60/86, de 31 de Outubro e 

61/86, de 3 de Novembro). 

Uma das principais prioridades dos Gabinetes Técnicos Locais destas zonas 

consistiu em conferir as condições e infra-estruturas básicas aos fogos (foram instaladas 

casas de banho em muitas habitações), de modo a que estes pudessem responder de forma 

eficaz aos requisitos de conforto e higiene. 

A área de intervenção da Unidade de Projecto da Mouraria engloba as Freguesias do 

Socorro, São Cristóvão/São Lourenço, e parte das Freguesias dos Anjos, Graça e Santa 

Justa; e a área de intervenção da Unidade de Projecto de Alfama/Colina do Castelo engloba 

1272 edifícios, distribuindo-se pelas as freguesias de São Miguel, Santo Estêvão, Sé, 

Castelo, Santiago e parte da Freguesia de São Vicente de Fora.  

O programa RECRIA tem sido o responsável pela maioria das obras de reabilitação 

realizadas nestes locais (por falta de verbas para a realização de todas as operações 

necessárias, os Gabinetes incentivavam os residentes a recorrer ao financiamento no 

âmbito do RECRIA). 

Estes bairros constituem pontos de encontro de gentes de diferentes culturas. 

Mantêm vivas as suas antigas tradições populares, como se confirma pela existência de 

várias casas de fado, bares, tabernas e colectividades culturais e desportivas. Em Alfama, 

localizam-se vários edifícios que traduzem a sua cultura e história, como a Sé, o Museu do 

Fado e a Casa dos Bicos. 

As características da actividade comercial na Mouraria são bastante diferentes dos 

restantes bairros, e apresentam alguns aspectos negativos relativamente ao seu 

desenvolvimento, como é o caso da existência de muitos armazéns clandestinos nos pisos 

superiores dos edifícios (comércio ilícito). 
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1.2. BAIRRO ALTO _ O Bairro Alto surge no século XVI, como resposta a um 

excesso populacional. Nesta altura, a cidade apresentava uma grande dinâmica, e era 

considerada muito atractiva, devido aos Descobrimentos, e ao facto de se assumir como um 

império comercial. O antigo ordenamento é revogado, permitindo a construção fora de 

muralhas, de modo a poder responder ao crescimento populacional. 

O Bairro Alto constituiu-se como a primeira realização urbanística renascentista em 

Lisboa. Pela primeira vez, assiste-se a um crescimento planeado. Está localizado numa 

encosta voltada a Sul, tendo surgido através do loteamento de um terreno de altitude 

elevada, exterior às muralhas Fernandinas, a designada Vila Nova de Andrade. O seu 

traçado é regular, seguindo uma malha ortogonal, com uma estrutura reticular, orientada a 

Norte-Sul, Este-Oeste, com as ruas largas, relativamente ao que se verificava na altura. 

Denotava-se um desejo de ordem e rigor. Segundo José Augusto França, é aqui que “se 

marca a passagem do século XVI para o século XVII na vida urbana de Lisboa e a aquisição 

de uma consciência urbanística e arquitectónica na cidade.” (França, 1980: 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Área afecta ao Bairro Alto 
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No sentido de possibilitar a organização de espaços regulares no tecido urbano, o 

quarteirão assume formas irregulares. 

Devido à diferenciação relativamente ao seu traçado, em comparação com a malha 

labiríntica medieval que encontramos na Mouraria e em Alfama, o Bairro Alto era 

considerado uma zona de prestígio habitacional. Aqui coabitavam nobres e burgueses (na 

parte Norte), e homens do mar (junto ao rio). É um bairro repleto de diferentes expressões e 

manifestações culturais, que advêm da mescla social que sempre caracterizou a sua 

ocupação. Este aspecto traduz-se numa heterogeneidade da imagem urbana (Cabrita, 1993: 

15). 

É composto por um traçado simples e regular (adaptado aos declives e diferenças de 

cota), onde é definido um conjunto de quadriláteros subdivididos em lotes, com logradouros 

no interior (espaços que servem de descompressão às ruas estreitas). Os quarteirões 

apresentam, na sua maioria, uma forma rectilínea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    59.60. Quarteirões do Bairro Alto 

 

Constituiu um grande progresso no que respeita à composição espacial, 

relativamente às realizações da época, e correspondeu a uma nova ideia de cidade 

(moderna e racional), apresentando uma grande coerência morfológica. 

Na fase de reconstrução, após o terramoto de 1755, houve a preocupação de 

integrar o Bairro Alto (cujos maiores se registaram na parte Sul), ao novo traçado da Baixa, 

através da criação de ligações entre estes dois núcleos. A reconstrução na zona Sul seguiu 

modelos Pombalinos, com a ocupação de lotes de maiores dimensões. 

Este bairro manteve a sua morfologia inicial até à actualidade, embora ao longo do 

tempo, devido à densidade populacional, tenham deixado de existir zonas livres, e houvesse 

a construção de edifícios em altura (alguns ligados à indústria), acrescento de pisos aos 

edifícios existentes, e ocupação horizontal dos logradouros (surgem os saguões). 
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O Bairro Alto oferece uma enorme diversidade de restaurantes e bares, casas de 

fado e lojas trendy e sofisticadas. Combina uma vertente popular com uma intelectual, muito 

ligada à arte, ao design e à moda. É delimitado por: oeste - Rua do Século; este - Rua da 

Misericórdia; Norte - Rua Dom Pedro V; Sul - Rua do Loreto e Largo do Calhariz.  

A área de intervenção da Unidade de Projecto do Bairro Alto e Bica (UPBAB), 

abrange um território de 52 hectares, e engloba parte das Freguesias da Encarnação, se 

Santa Catarina, de São Paulo e das Mercês. 

As prioridades de intervenção do Gabinete Técnico Local passaram pela reparação 

de coberturas e pavimentos, pela criação de instalações sanitárias e cozinhas, e pelo apoio 

técnico e financeiro a iniciativas particulares no âmbito da recuperação das suas habitações. 

As operações realizadas, com vista à recuperação do bairro, têm procurado respeitar a sua 

morfologia, e manter, sempre que possível, a população nele residente. 

Tal como se verifica nos bairros já referidos, também aqui existem graves carências. 

O seu parque edificado encontra-se bastante degradado, com fracas condições de 

segurança e de qualidade ambiental. As alterações e acrescentos, de que muitos edifícios 

habitacionais foram alvo, contribuíram bastante para esta situação. A classe média começou 

a abandonar este local, optando pelas áreas de expansão, com as suas construções novas, 

com condições de higiene e segurança que as habitações do Bairro Alto não oferecem. 

No entanto, ao nível dos equipamentos, encontra-se numa melhor situação. Dispõe 

de unidades de saúde, e de equipamentos educativos, recreativos e culturais. 

Tem vindo a verificar-se uma grande alteração funcional, com o surgimento de 

diferentes actividades produtivas e comerciais. São actividades que se destinam a um 

público exterior, e não aos residentes. É um bairro que cada vez mais se encontra 

vocacionado para o público externo, com o aumento de actividades destinadas à atracção 

de turistas. Constitui um fenómeno, que em excesso, contribui para a diminuição da 

qualidade de vida dos residentes. 

Neste bairro, a intervenção e gestão urbana têm que associar a parte festiva e 

cultural, com o descanso, a serenidade e a segurança dos seus moradores. 

 

 

1.3. BAIXA POMBALINA / CHIADO _ Baixa Pombalina é a designação atribuída ao 

conjunto monumental classificado Imóvel de Interesse Público em 1978, altura em que se 

deu o reconhecimento da sua importância histórica e artística.  
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Localiza-se no centro histórico da cidade de Lisboa, entre as zonas mais antigas e de 

origem medieval, e ocupa uma área de aproximadamente 235,260m². Esta área engloba 62 

quarteirões e cerca de 430 lotes.  

O Chiado localiza-se entre o Bairro Alto e a Baixa Pombalina. Tem sido o centro da 

vida cultural, como bem o demonstram os seus teatros, cafés com tradição literária, como A 

Brasileira, e livrarias antigas, ou o Museu do Chiado. 

O Chiado divide-se pelas freguesias do Sacramento e dos Mártires, duas das mais 

pequenas de Lisboa.  

Devido à sua localização privilegiada e simbolismo destas áreas, constituem um dos 

principais alvos da especulação imobiliária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Área afecta à Baixa Pombalina e 

Chiado 

 

O vale em que se localiza a Baixa Pombalina terá sido, em tempos pré-históricos, um 

esteiro do Rio Tejo.  

Na época em que a cidade se encontrava sob domínio romano, a cidade já se 

expandira até ao rio, e para Oeste através do vale, pois o esteiro estava já assoreado. Como 

vestígio desta ocupação, temos as termas no subsolo das Ruas da Prata e da Conceição.  
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62. Esteiro do Tejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         63. Termas dos Augustais, localizadas no subsolo da Rua da Prata e da Conceição 

 

A Baixa Pombalina e o Chiado apresentam características únicas, devido não só ao 

seu plano, mas também à dimensão da reconstrução após o terramoto. 

O primeiro estudo para a reestruturação urbana de Lisboa deu-se no reinado de D. 

João V (1707-1750), e foi realizado por Francisco de Holanda. D. João V pretendia uma 

reforma urbana na cidade, para a adaptar aos novos estilos de vida, e conferir uma imagem 

mais correspondente ao nível de capital europeia. 

Não houve, nesta altura, uma grande intervenção na cidade, mas sim pequenos 

apontamentos renovadores, dentro dos quais se destaca o Aqueduto das Águas Livres. 

Surgiram decretos que estabeleciam a largura das ruas (nota: a 25 de Agosto de 1755 

decretou-se que as novas ruas a realizar deveriam ter largura suficiente para a passagem 

de duas carruagens em simultâneo), e proibiam a construção de elementos perturbadores 

da imagem, nas fachadas (sentido de regularidade, sobriedade e pragmatismo). Pretendiam 

a criação de uma cidade uniforme e funcional. Dá-se um reforço da legislação, com a 
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promoção do uso de materiais duráveis e mais resistentes ao fogo, a manutenção de ruas e 

estradas (pavimentação), e a reforma dos sistemas de limpeza e de iluminação. 

Estas preocupações de génese urbanística iam de encontro a uma nova ideia de 

cidade, mais aproximada da realidade das capitais europeias com maior destaque. A 

estrutura física e social da cidade era alvo de um olhar muito mais abrangente. 

Na zona oriental da cidade não estava prevista nenhuma alteração de fundo. Era 

uma zona pouco favorecida pela iniciativa real. 

Antes do reinado de D. João V deu-se o alargamento de algumas artérias da cidade, 

nomeadamente, a Rua dos Ourives da Prata, a Rua dos Ourives do Ouro e a Rua dos 

Douradores. Foram projectos ordenados no reinado de D. Afonso VI (1656-1683), embora 

tenham sido concluídos somente no reinado de D. Pedro II (1683-1706). Este inicia a 

estruturação da política de intervenção urbana herdada por D. João V, visando a 

modernização da cidade de Lisboa. 

Após o terramoto, Manuel da Maia (Engenheiro-Mor do reino) define que as 

pequenas obras que tinham vindo a ser realizadas no sentido de renovar a cidade, deviam 

ser inseridas no plano da reconstrução. As suas Dissertações resultam de um trabalho de 

reflexão que vinha a fazer há vários anos, e consistiram no principal guia que conduziu ao 

ante-Plano (19 de Abril de 1756), e posteriormente ao Plano (12 de Junho de 1758). 

Sucederam-se à tragédia inúmeros Decretos Régios. Foi exigida, a 29 de Novembro 

(apenas 28 dias após a tragédia), a medição e inventariação dos prédios e ruas destruídas. 

As áreas mais afectadas coincidiam com as mais densamente construídas, nomeadamente, 

a zona central da baixa (actual Baixa Pombalina), incluindo a Oeste, o Bairro Alto, e a Este, 

a Colina do Castelo. 

 As construções fora dos limites da cidade foram proibidas três dias depois, para 

evitar a criação de uma nova desordem urbana. 

A 30 de Dezembro de 1755 foram suspendidas todas e quaisquer construções até 

ser definido um Plano. 

Manuel da Maia tinha, em 1755, 78 anos, e um grande conhecimento sobre a cidade 

e as suas obras públicas. Logo no início do mês de Dezembro apresentou a primeira de três 

dissertações sobre a reconstrução, baseada nas suas reflexões, apoiadas na sua enorme 

experiência e conhecimento da cidade. Sugeriu à Coroa cinco hipóteses imediatas de 

acção: 

 - Reconstruir a cidade exactamente com ela era; 

 - Reconstruir à imagem da cidade antiga, alargando as ruas; 

 - Reconstruir à imagem da cidade antiga, impondo novas regras de edificação; 
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 - Reconstruir os bairros no mesmo local, mas com um novo plano; 

 -Construir uma nova cidade, entre Alcântara e Pedrouços, abandonando os 

escombros. (Plantas das propostas em anexo _ Anexo II).  

Esta base teórica foi indispensável, de modo a ser estudada a melhor opção a 

seguir. Foi possível propor soluções arquitectónicas, novas técnicas de construção, bem 

como modelos de segurança urbana, higiene e saúde pública, nunca antes utilizados em 

Lisboa. 

Foi escolhida a quarta opção, que se traduz na configuração que conhecemos 

actualmente. É um plano de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, com base nas propostas 

de Manuel da Maia. O facto de terem optado pela solução que propunha a reconstrução no 

mesmo local demonstra a importância que esta zona já tinha adquirido nesta altura. Em 

muito se deveu às suas extraordinárias condições geográficas e ambientais. 

Este Plano insere-se na segunda metade do século XVIII, e traduz as preocupações 

do Iluminismo e do seu planeamento urbano, como o facto de ser um planeamento global e 

racionalista, em que as ruas constituem sucessivos eixos monumentais que definem praças 

e criam perspectivas e pontos de fuga. Esta configuração é caracterizada pelo 

enquadramento e pela delimitação dos espaços urbanos. Contrariamente ao que acontece 

na cidade de origem medieval, aqui há uma homogeneidade e uma hierarquia bem 

marcadas. Os quarteirões e as fachadas são sujeitos a um esquema modular. 

 

64.65.66. O centro de Lisboa, antes e depois do Terramoto 
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O sistema de quarteirões é composto por unidades-base elementares, que por 

repetição e extensão, formam o plano; ao mesmo tempo que permitem a operação fundiária 

e a gestão financeira da reconstrução. Relativamente às suas características, são 

quarteirões estreitos, quase inteiramente compostos por blocos edificados, apresentando 

um “saguão”ou vazio interior. Remete para um sentido de modernidade. 

 O plano é composto por quarteirões uniformes, com fachadas semelhantes, sendo os 

edifícios constituídos por uma loja no piso térreo, 3 pisos superiores de tipologia 

esquerdo/direito, e um telhado com trapeiras alternadas. Evidencia uma grande coerência, 

tanto pelos quarteirões, como pela uniformidade dos edifícios. Há uma estandardização de 

vãos e elementos construtivos, o que confere regularidade e repetição às fachadas. Os 

edifícios apresentam uma cércea uniforme. 

É um Plano marcado pela ortogonalidade, em que o quarteirão se assume como o 

elemento da composição urbana, relativamente ao volume, cércea e estrutura 

arquitectónica. A geometria de reticula e ortogonalidade é uma expressão física que traduz o 

desejo de regularidade e racionalidade, numa clara organização de cheios e vazios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  67.68. Quarteirões da Baixa Pombalina 

 

A linguagem insere-se no racionalismo iluminista, permitindo a criação de uma 

cidade moderna, bem como a passagem de um país burguês para um país liberal. É um 

plano que apresenta uma enorme elegância, bem como soluções construtivas inovadoras. 

Todo este planeamento é pensado com o objectivo de estabelecer nesta zona o 

centro habitacional, governamental e comercial da cidade. É um exemplo em que a 

necessidade de rapidez de construção e economia de meios estiveram a par com o 

urbanismo, no sentido de favorecer a cidade e os seus habitantes.  

A atitude adoptada foi de renovação e reforma, com vista a alcançar uma cidade 

moderna e sede de uma nação. Procuraram criar uma identidade própria. 
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As áreas de concepção, construção, legislação e fiscalização conjugaram os seus 

esforços, possibilitando o sucesso da reconstrução. 

Foram estabelecidas as larguras das ruas, bem como as infra-estruturas a criar e a 

sua localização. Definiram-se os arquétipos para qualquer tipo de construção a realizar, 

excepto para as construções públicas da Praça do Comércio. 

É imposto um Plano e um sistema construtivo anti-sísmico e anti-fogo, no qual são 

definidos os materiais e as estruturas a utilizar. Cada lote participa na definição do conjunto. 

Apesar de uniforme à superfície, os edifícios da Baixa Pombalina apresentam 

diferentes fases de progressão e relação com os materiais. A reconstrução foi um processo 

faseado e demorado.  

As preocupações anti-sísmicas estão bem presentes, através da estrutura em 

gaiola15. Os prédios que foram construídos nos primeiros dez anos após o Terramoto, 

possuem esta estrutura orientada a Norte-Sul e Este-Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.70. Estrutura em “gaiola pombalina” 

                                                 

15 A estrutura designada por “Gaiola Pombalina” (Frontal Pombalino), foi criada com o objectivo de assegurar a 

máxima resistência possível aos terramotos. É constituída por uma treliça de madeira (Cruzes de Santo André), 

e preenchida por alvenaria de pedra ou blocos cerâmicos. Encontra-se embebida no interior das paredes de 

alvenaria, nos pisos acima do térreo. Foram estabelecidas regras de dimensionamento, e a obrigação da 

implementação deste sistema em todos os novos edifícios. No entanto, ao longo dos anos, estes edifícios foram 

sofrendo várias modificações, que conduziram a alterações relativamente ao comportamento sísmico. Foram 

realizadas transformações significativas no interior e exterior dos edifícios. Em alguns casos verifica-se o 

acrescento de pisos, a construção de caves, e a demolição do interior e reconstrução com diferentes materiais 

(alteração de funções e/ou ampliação do espaço). A estrutura de madeira inicial, encontra-se em algumas 

situações, substituída por estruturas em ferro, e mesmo em betão. Verificam-se, também, cortes de diagonais da 

gaiola, efectuados para a introdução de canalizações de água ou gás, e para a criação de rasgos nas paredes. 

Todas estas modificações conduzem ao enfraquecimento da estrutura, logo, da sua capacidade de resistência a 

sismos. 
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Para o estudo da reconstrução pombalina, suas fases de desenvolvimento e 

características, os contributos de José-Augusto França, com as suas obras sobre Lisboa 

Pombalina (França, 1965, 1968, 1988); e de Maria Helena Ribeiro dos Santos com “A Baixa 

Pombalina Passado e Futuro (Santos, 2005), foram essenciais. 

Na Praça do Comércio, onde se situava o Paço Real, passa a estar localizado o 

edifício da Bolsa. Em 1792 foi inaugurado o Teatro de São Carlos (projecto neoclássico de 

José da Costa e Silva), que veio substituir o destruído Teatro Real do Paço da Ribeira; e 

entre 1842-46 foi construído o Teatro Nacional D. Maria II no Rossio (projecto neoclássico 

de Fortunato Lodi). 

As obras do Rossio ficaram concluídas em 1849, com a pavimentação da praça. 

Verificaram-se várias alterações ao projecto inicial, não sendo construído o hospital, e vindo 

o teatro substituir o Palácio da Inquisição. 

Foram erigidos vários monumentos, como o Arco Triunfal da Praça do Comércio 

(1861), a estátua de D. Pedro IV (1873), e o obelisco em homenagem aos restauradores da 

Independência de 1640 (1886). Após um incêndio ter destruído o edifício reconstruído da 

Câmara Municipal, procedeu-se à construção de um novo, em 1880.Em 1885 entrou em 

funcionamento o mercado coberto da Praça da Figueira (estrutura em ferro). 

No final do século XIX, a área da Baixa Pombalina/Chiado assumia-se como o centro 

político e cultural da cidade de Lisboa. Fornecia um estilo de vida de encontro ao que estava 

em voga nesta época. 

Das obras realizadas na transição do século XIX para o século XX, destacam-se os 

arquitectos Ventura Terra (Teatro Politeama), José Luís Monteiro (Estação do Rossio, 

Avenida Palace Hotel), Nicola Bigaglia, Álvaro Machado e Norte Júnior.Nas obras surgidas 

nesta altura prevalece o ecletismo.  

No início do século XX dá-se uma aposta na modernização da Baixa 

Pombalina/Chiado, com especial incidência nos bancos, hotéis, clubes e cafés (muitos deles 

actualmente inexistentes). 

A Baixa, como a conhecemos actualmente, não é composta apenas por edifícios 

construídos logo após o terramoto. A alteração da cidade pombalina começou a partir de 

1830, foi marcada pela cultura arquitectónica de cada época, e consistiu em acções de 

remodelação, adaptação e renovação. Estas eram justificadas principalmente pelo comércio 

e pela hotelaria e traduziam as inovações tecnológicas. 

No final do século XIX, o plano pombalino era criticado pelos intelectuais da época, 

devido às suas linhas simples e geométricas. O edifício da casa Grandella & cª. (1891 _ 

Projecto de Alfredo d`Ascenção Machado), foi um dos primeiros em que se fizeram 
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intervenções profundas em edifícios reconstruídos após o terramoto. Foram criados três 

novos pisos e introduzidos elementos estruturais em ferro que possibilitaram o rompimento 

de largas montras envidraçadas ao nível térreo. 

No sentido de acentuar a ideia de modernidade e avanço tecnológico, começam a 

surgir os ascensores de Lisboa (Ascensor do Lavra _1884; Ascensor da Glória _1885; 

Ascensor da Bica _ 1892; Ascensor do Munícipio-Biblioteca _ 1897 – entretanto demolido; e 

Ascensor de Santa Justa _ 1902). O seu aparecimento é também justificado pela vontade de 

vencer a difícil topografia da cidade.  

 

71.72.73.74.75. Ascensores de Lisboa 

 

Arquitectos como Raul Lino, Cristino da Silva, Jorge Segurado, Keil do Amaral, 

Cassiano Branco, Pardal Monteiro e Cottinelli Telmo, intervêm no século XX nesta zona da 

cidade. 

O final da Primeira Guerra Mundial trouxe um enorme crescimento económico a 

Portugal (à semelhança do que aconteceu no resto do mundo), seguido de um período de 

crise (1920-22). No espaço de tempo compreendido entre o fim da guerra e o início da crise, 

instalaram-se na Baixa várias sedes de bancos, companhias de seguros e empresas 

comerciais, que pretendiam uma imagem mais majestosa para os seus edifícios. Surgiram 

então várias ampliações que ultrapassavam os regulamentos, remodelações nos interiores e 

fachadas, utilização de estruturas em betão armado, e em muitos casos, substituições 

integrais do existente através de demolições. 

Numa clara afirmação de modernidade e contraste com a cidade pombalina, surge a 

Estação Fluvial do Sul e Sueste (1928 _ Projecto de Cottinelli Telmo), junto à Praça do 

Comércio, concretizando a porta de entrada da capital por via marítima. 

Em 1949 é criado o Plano de Remodelações da Baixa, tendo como base o Esquisse 

de L`Amenagement des Environs Immediats du Rossio (1939). Era definida a criação de 

uma via circular em torno do núcleo pombalino, composta por troços em túnel e praças à 

superfície, numa articulação com as vias existentes (não chegou a ser concretizado). De 
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modo a estabelecer uma ligação com maiores dimensões com a Avenida Almirante Reis 

(eixo de desenvolvimento para Norte), é demolido o mercado da Praça da Figueira (1949-

50), e uma grande área na Mouraria, para a criação do futuro Largo do Martim Moniz. Nesta 

altura foi realizada a ligação entre a Avenida 24 de Julho e a Praça do Comércio, 

prolongando-se na direcção de Santa Apolónia. 

Após a Segunda Guerra Mundial surge uma nova vaga de remodelações, potenciada 

pela melhoria da situação económica. Nesta altura a Câmara Municipal de Lisboa impõe 

algumas regras, como a altura máxima permitida para os edifícios (cinco pisos nas ruas 

mais estreitas e seis pisos nas mais largas), e a necessidade de ser respeitada a “expressão 

pombalina”. Edifícios como o do Banco Nacional Ultramarino (1951-67), e o da Caixa Geral 

de Depósitos (1955), passam a ocupar quarteirões completos. 

 Numa primeira fase rasgam-se grandes montras no rés-do-chão dos edifícios, 

surgem aparelhos de ar condicionado nos pisos superiores e multiplicam-se os anúncios 

publicitários (outdoors). Numa fase posterior acrescentam-se um ou dois pisos nos edifícios 

e alguns imóveis antigos são substituídos por edifícios de escritórios e hotéis, muito mais 

altos.  

A Baixa Lisboeta caracteriza-se por boa acessibilidade em transportes colectivos, 

grande concentração de actividades terciárias (comércio e serviços), ocupação de grande 

parte dos imóveis por parte do comércio, serviços e estacionamento, e maior ocorrência do 

comércio de nível alto. 

 Denotam-se diferenças na ocupação consoante os andares, entre ruas principais e 

secundárias, entre a zona oriental e ocidental, e entre o Norte e o Sul. Na zona ocidental da 

Baixa, e no Chiado, surge o comércio de luxo, enquanto que na zona oriental, que se 

prolonga pela Praça do Martim Moniz, o comércio é de menor qualidade e preço. 

 A distribuição das funções reflecte a morfologia urbana. É um plano composto por 

uma malha ortogonal, em que nas ruas mais largas se verifica maior movimento de veículos 

e peões, e onde os estabelecimentos têm grandes montras e os serviços são mais 

atractivos (comércio raro e de luxo). As ruas secundárias contêm as actividades menos 

nobres, serviços de apoio e pequenas oficinas (comércio comum). Relativamente à 

localização por pisos, o comércio desenvolve-se no rés-do-chão, e os serviços, oficinas e 

habitação, nos pisos superiores. 

 Quando aumenta a actividade terciária numa zona predominantemente residencial, 

diminui a população residente. Os fogos são substituídos, ou sofrem alterações (parciais ou 

totais) das divisões ou fachadas. Aumenta a intensidade de circulação automóvel, bem 

como o número de parqueamentos subterrâneos. Dá-se a demolição de imóveis, para a 
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construção de edifícios mais altos, o que aumenta o valor do terreno. Começa uma profunda 

e progressiva alteração morfológica de descaracterização, a nível arquitectónico. 

 O centro tradicional deixou de ser a localização privilegiada das empresas de 

serviços. Surge um novo centro terciário, nomeadamente, a zona do Marquês de Pombal e 

as Avenidas Novas, contrapondo-se ao comércio tradicionalista da Baixa. 

 A deslocação das funções terciárias de maior nível para Norte, pela Avenida da 

Liberdade, começou nos anos 50/60, pois a alteração dos estilos de vida faz com que o 

comércio da Baixa não ofereça resposta à diferenciação da procura. 

 O incêndio do Chiado em 1988 agravou a crise já notória, desmotivando muitas 

pessoas a fazer compras nesta área. Dá-se a consolidação de centros alternativos de nível 

alto, que só a partir de então se afirmam (por exemplo, as Amoreiras, e o eixo Guerra 

Junqueiro-Roma). Esta situação chamou a atenção de populares e autoridades. Daí surge o 

Plano de Reconstrução da Zona Sinistrada do Chiado, de autoria de Álvaro Siza Vieira, que 

previa a reconstrução das fachadas, a ampliação dos espaços pedonais (abertura do interior 

dos quarteirões); a construção de um centro comercial e parqueamentos. É proposto o 

retorno à austeridade formal da arquitectura pombalina. A definição dos espaços públicos e 

a construção das fachadas seguiram regras muito rigorosas, que constituem uma referência 

para intervenções futuras. Recuperação do pragmatismo e ordem do desenho pombalino, 

sem se transformar em mimetismo histórico.  

 Tal como tinha acontecido 233 anos antes, a reconstrução foi entendida como uma 

oportunidade para requalificar e revalorizar esta área. 

 De modo a manter o equilíbrio da cidade é dada grande importância à continuidade 

urbana, sem ser descurada a integração da contemporaneidade. 

 A reconstrução do Chiado, aliada à extensão da rede do Metropolitano (Baixa-Chiado 

_ 1992-98), contribuiu para a revitalização desta área central da cidade. No seguimento 

desta reconstrução, a baixa apresenta um tecido comercial bastante diversificado. Junto de 

edifícios antigos surgem unidades modernas e competitivas, caracterizadas pela procura 

média e alta. Passam por ano, na Baixa Pombalina, cerca de um milhão de turistas. 

O Museu da Cidade organizou várias exposições em 1982, a propósito do Segundo 

Centenário da morte de Marquês de Pombal. Estas levaram a um aumento do interesse e 

do conhecimento sobre a Baixa Pombalina. 

Em 2002 foi criada a Unidade de Projecto da Baixa-Chiado. Esta engloba a área 

compreendida entre os limites afectos às Unidades de Projecto de Alfama e Mouraria 

(Nascente), e do Bairro Alto e Bica (Poente). Contrariamente ao que se verificou nos outros 

bairros, a área da Baixa-Chiado não foi alvo da instalação de um Gabinete Técnico Local, o 
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que permitiu acentuar o seu processo de abandono e degradação. A Unidade de Projecto 

surgiu com o objectivo de contrariar e inverter estes fenómenos, e abrange as Freguesias de 

São Nicolau, Mártires, Sacramento e, e parte das Freguesias de Santa Justa, Madalena, 

Encarnação e São Paulo. 

Nas intervenções realizadas na Baixa Pombalina, é necessário ter sempre em conta 

os equilíbrios estruturais e de fundações; e ter conhecimento das condições de acumulação 

e circulação das águas subterrâneas, pois estas influenciam o comportamento das 

fundações e das estruturas, logo, dos edifícios. A permeabilidade dos solos é muito 

importante, pois assegura a manutenção dos níveis freáticos, o que permite que a estacaria 

de madeira, que levou à compactação dos solos, e sobre a qual se encontram fundados os 

edifícios da Baixa, continue submersa. As variações do nível freático, podem conduzir ao 

apodrecimento deste sistema, e a abatimentos do solo à superfície. 

A Baixa Pombalina é um exemplo do ponto de vista arquitectónico, urbanístico, 

estrutural, cultural e histórico. Possui uma enorme capacidade de adaptação e flexibilidade. 

Pela herança cultural que possui, e pelo símbolo que é, constitui um marco na história do 

urbanismo, mas também um desafio. 

 

 Estes bairros apresentam uma grande parte do seu parque habitacional degradado, 

e correspondem às áreas demograficamente mais envelhecidas da capital.  São locais 

caracterizados por um grande sentido de colectividade, e fortes relações de vizinhança e 

entre-ajuda, como é referido por António Firmino da Costa em “Sociedade de Bairro” (Costa, 

1999). 

 Começou a assistir-se a uma diminuição acentuada da população nestes locais, a 

partir dos anos 40 (na Baixa Pombalina este fenómeno começou a verificar-se algumas 

décadas antes). Inicialmente consistiu num fenómeno planeado e incentivado, pois existia o 

objectivo de reduzir a densidade para níveis mais equilibrados (verificava-se um nível 

extremo de densidade), o que permitiria conferir a estas áreas, melhores condições de 

habitabilidade, conforto e salubridade.  

 No entanto, este despovoamento começou a atingir níveis muito elevados, o que 

pode levar a uma descaracterização sociocultural destes locais, e a uma progressiva 

terciarização. 

A capacidade atractiva destes bairros necessita de um impulso, de modo a conseguir 

potenciar o rejuvenescimento da população. É necessário criar uma política de reabilitação 

que leve à integração destas zonas na dinâmica da cidade, sem esquecer a valorização e a 

preservação das suas características socioculturais e urbanas. 
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2. Identidade _ Cidade Histórica 

  

Contrariamente ao que se verifica na cidade moderna, onde os lugares se 

caracterizam pela sua homogeneidade e falta de reconhecibilidade (“não-lugares” _ 

Conceito criado por Marc Augé), a cidade histórica é definida pela presença de uma 

identidade bem marcada, e uma forte capacidade de reconhecimento.16 

 A definição e a imagem de um lugar estão muito relacionadas com a sua identidade. 

Este tema tem sido objecto de estudo e reflexão em inúmeros trabalhos, como é exemplo, o 

estudo de Gordon Cullen, “Paisagem Urbana” (1959), e o ensaio de Kevin Lynch, designado 

“A Imagem da Cidade” (1960). É reconhecido que tudo aquilo que individualiza e define 

fisicamente uma cidade, a caracteriza. 

 Christian Norberg-Schulz elaborou uma tese (Genius Loci, 1980), em que reflecte de 

forma muito aprofundada, sobre as questões da relação entre identidade e definição de um 

lugar:  

 “No passado, o lugar era comummente entendido como parte da realidade. Não se 

sentia a necessidade de falar da sua natureza ou importância: esse lugar estava 

simplesmente lá (…). Então era mais que natural dizer-se: os acontecimentos têm lugar, e 

esta expressão, ainda hoje em uso, demonstra como vida e lugar são inseparáveis: um 

unicum indivisível. (…) Ter uma identidade significa, de facto, ter tomado posse de um 

mundo, compreendido com um acto de identificação. Somente quando se alcançar essa 

identificação, poder-se-á dizer que se habita no verdadeiro sentido da palavra. (…) Assim, 

dizemos como auto-identificação: sou “florentino”, ou sou “romano”. Se este aspecto do viver 

for perdido, surge a alienação, e alheamento e, na sua relação com o mundo, o Homem 

perde a sua base existencial.” (Norberg-Schulz, 1980; citado por Aguiar, 2002: 115). 

Na cidade moderna, perde-se esta noção de lugar, e consequentemente, perde-se 

também o sentido de pertença. As formas tradicionais deixam de assumir o seu papel. A rua 

e a praça já não são vistas como locais de reunião, convívio e identificação, o que leva a 

profundas alterações da vida em sociedade. Deixa de existir uma relação coerente entre 

espaço, definição de lugar e significado. 

O valor de identidade está muito relacionado com o património urbano, com tudo 

aquilo que o compõe, nomeadamente, texturas, cor, forma, etc. (“identificação”), e também  

                                                 

16 Esta característica não se verifica em todas as cidades antigas, uma vez que muitas foram sujeitas a grandes 

intervenções de renovação e consequente perda de identidade, no período compreendido entre o final da 

Segunda Guerra Mundial, e o início das preocupações pelas questões da reabilitação urbana. 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 105 

com as relações espaciais que se estabelecem (“orientação”). No fundo, tudo aquilo que o 

individualiza. 

O carácter do ambiente, o seu carácter local (genius loci) está relacionado com a 

noção de lugar, tornando-se, deste modo, de extrema importância a sua conservação, no 

sentido de preservar a relação do ser humano com a arquitectura. 

Os centros históricos têm um carácter único, ao qual correspondem determinadas 

funções e estilos de vida. Incorporam memórias, relações sociais e tradições específicas. 

É necessário proceder à reabilitação urbana destes locais, e isto implica não cair em 

excessos em termos de restauro, uma vez que também as questões da identidade evoluem 

e acompanham as modificações resultantes da vida em sociedade; mas implica igualmente, 

conservar a especificidade do lugar, impedindo a instalação de funções incompatíveis. 

O fenómeno de perda de identidade e progressiva homogeneização e diminuição da 

qualidade de vida nas cidades, começou a ser alvo de reflexão, sendo criada em 1960 a 

Carta di Gubbio, onde se exprimem estas questões. A continuidade e intensificação do 

fenómeno, levaram à criação, em 1990, da Nuova Carta di Gubbio, que enfatiza a 

necessidade de reflectir sobre a perda de identidade das cidades históricas. Podem ainda 

ser referidas, a Carta Europeia dos Direitos à Cidade (Génova, 1992), e a Carta de 

Megaride (1994), que procuram a manutenção de uma imagem da cidade que permita o seu 

reconhecimento e sentido de pertença, através do controlo das alterações, e da 

conservação. 

A identidade de um lugar engloba diversos aspectos, e manifesta-se através de 

várias áreas. Por um lado, relaciona-se com os aspectos físicos, com a sua forma. 

“Uma primeira tentativa de definir o conceito de identidade urbana seria, então, 

aquela que faz corresponder o conceito a aspectos tangíveis da noção de identidade 

histórica, ou seja, fazendo das partes históricas da cidade o principal e primeiro referencial 

da sua identidade. (…) Assim, a identidade urbana poderia ser lida como a materialização, 

ou o produto acrescentado, de múltiplas memórias, fruto de distintos momentos formativos, 

resultantes de complexos processos de acrescento e de transformação urbana, produzindo 

a grande pluralidade de formas, espessamente estratificadas e sedimentadas, a que hoje 

chamamos cidade histórica.” (Aguiar, 1002: 120). 
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Os centros históricos são núcleos urbanos que apresentam uma grande 

especificidade e adequação ao lugar17, o que faz com que a sua identidade exprima o 

genius loci. 

“A noção de lugar, ou melhor, a correspondência entre o carácter natural e o carácter 

artificial da própria cidade, numa relação que obviamente não é unívoca nem mecânica, se 

entendida numa acepção ampla do conceito de genius loci, tal como o expôs Norberg-

Schulz, poderá também reter-se como um dos mais fortes traços constitutivos de identidade 

urbana, sendo provavelmente um dos mais resistentes aos fenómenos de transformação e 

adulteração urbanas.” (Aguiar, 2002: 120). 

A identidade encontra-se também relacionada com os modelos produtivos e com os 

processos de desenvolvimento e evolução das cidades, o que faz com que as alterações ao 

nível funcional possam levar à perda de identidade. 

“Se a identidade de um centro histórico depende da materialização das formas que o 

constituem, está também directamente relacionada com a expressão dos modelos e 

sistemas produtivos que construíram esse quadro físico, e esses incluem, ou dependem: da 

qualificação dos saberes; da mão-de-obra disponível; das técnicas e dos materiais 

empregues no seu uso local; das diferentes capacidades das distintas culturas produtivas. 

(…) 

A identidade de uma cidade pode resultar daquilo que a cidade decide ser, do papel 

que escolhe representar ao longo do tempo, com as funções que o processo histórico, a 

evolução urbana e as mutações socioeconómicas solicitaram, nas suas relações internas e 

regionais.” (Aguiar, 2002:121). 

A educação, a cultura dos habitantes, está muito associada à identidade. A 

informação disponibilizada por meios culturais (artísticos, literários, cinematográficos e 

científicos), contribui em grande medida para condicionar a noção de identidade de um 

determinado local. 

“É claramente diferente a interpretação previamente informada, da ideia de uma 

identidade que se constrói através da fruição directa, no decorrer da pura e simples 

descoberta (…). Vemos o que aprendemos a ver (…).” (Aguiar, 2002: 122). 

                                                 

17 No caso do centro histórico de Lisboa, esta “percepção morfológica da identidade” é um aspecto bem 

marcado, uma vez que a adaptação à morfologia constitui um dos referenciais mais destacados da cidade. É 

conhecida como a “Cidade das Sete Colinas”, e os seus miradouros, elevadores e “escadinhas”, assumem um 

grande protagonismo no reconhecimento e definição da cidade. 
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A identidade contribui, como já foi referido, para a criação e manutenção do sentido 

de pertença, que se relaciona com a capacidade de reconhecimento por parte dos 

habitantes. 

“O impacto da realidade sociológica que habita e que se representa na cidade (…), é 

um aspecto fulcral que não podemos descurar (…). Esta relação, ou esta visão, da cidade 

enquanto comunidade de homens é fulcral para entender os processos como essa 

colectividade, ou os seus grupos dominantes, moldou, atribuiu, introduziu ou modificou, em 

cíclicos processos de inscrição e reinscrição, o reconhecimento de valores cujos significados 

sempre se transcreveram fisicamente nas paredes e espaços públicos das cidades. 

(…) são estes os espaços que primeiramente traduzem o modo como a cidade, 

enquanto conjunto de cidadãos, consegue exprimir o seu próprio carácter, moldando as 

suas formas, numa constante dialéctica entre presente e passado; são estes os espaços 

que primeiramente nos esclarecem sobre as relações da recíproca pertença entre habitante 

e lugar.” (Aguiar, 2002: 122, 123). 

Identidade urbana não é sempre sinónimo de qualidade urbana. Verifica-se, em 

muitos casos, um elevado sentido de pertença, vida em comunidade, tradições e 

especificidade, em locais que não assumem grande qualidade estética, arquitectónica ou 

urbana, como constituem exemplo, muitos bairros clandestinos, e “bairros de lata”. 

A identidade pode ser associada a uma decisão consciente, por parte da 

comunidade, na criação de uma determinada forma urbana, que individualize a sua pertença 

a um determinado local geográfico. A identidade pode ser, assim, entendida como estilo, na 

medida em que segue determinadas regras: “(…) a correspondência entre forma física  e 

identidade resultaria de uma vontade de forma, enquanto expressão lúcida de uma vontade 

artística, por parte de uma comunidade civilizacional. Assim, a civitas personaliza-se como 

uma individualidade, para a qual é pertinente a noção de estilo, enquanto carácter 

permanente e unificante da sua expressão, que se manifesta de forma visível e 

reconhecível.” (Aguiar, 2002: 125, 126). 

 A identidade pode também ser referida como um fenómeno sociocultural, definindo-

se como “(…) o conjunto das manifestações e representações sociais da população que 

ocorrem e se desenvolvem em interacção com o tecido físico urbano, dentro dos limites 

definidos como superfície territorial do bairro histórico. A caracterização sócio-demográfica 

da população, o seu enraizamento local, os códigos de comportamento, os seus modos de 

vida, os hábitos e os costumes, o quadro simbólico comum das suas crenças populares de 

carácter religioso e profano, o imbricado das teias das relações de vizinhança e a acentuada 

solidariedade social são os indicadores da estruturação do tecido social que, em interacção 
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com o tecido físico, estruturado pelo traçado dos arruamentos e praças, desenho e 

qualidade dos espaços públicos e dos equipamentos colectivos, pelo conjunto das 

edificações, suas características arquitectónicas e funcionais, estado de conservação, 

condições de habitabilidade e outros parâmetros de conforto, conferem a identidade 

sociocultural de cada bairro histórico e definem a qualidade do respectivo ambiente urbano.” 

(Dias, 2000; citado por Sustelo, 2003: 63) 

A questão da memória e do tempo encontra-se muito associada à identidade de um 

determinado local. No sentido de a preservar, é de extrema importância assegurar a 

memória, uma vez que o esquecimento leva ao afastamento das questões identitárias. A 

memória, tal como a identidade, sofrem uma adaptação constante às transformações da 

cidade (é um processo evolutivo). No entanto, estas têm que ocorrer a um ritmo regular, e 

de forma natural. Não devem ser demasiado rápidas ou estabelecidas de forma forçada, 

pois há o risco de diminuição do sentido de pertença, e consequente perda de identidade. 

Ao desvalorizar e destruir o passado, estamos a destruir-nos. Esta acção leva ao 

isolamento devido ao vazio cultural resultante, e provoca desconfiança. 

 A nossa herança cultural deve ser preservada. Para isso, têm que ser realizadas 

acções colectivas planeadas, como também pequenas intervenções de carácter pontual por 

parte dos cidadãos. Só se protege e defende o que se conhece. Relativamente ao 

património arquitectónico e urbanístico, isto assume uma grande importância. São 

testemunho de uma grande humanização, onde se mantém a identidade e a expressão na 

estrutura, morfologia e imagem. É necessário um grande conhecimento da realidade urbana 

em que se intervém, dos seus valores, recursos e elementos constantes, de modo a poder 

realizar-se intervenções de conservação do património, sem pôr em risco a sua identidade. 

 Só através de uma gestão integrada, com acções de conservação, protecção, 

valorização e divulgação, será possível proteger este património. O conhecimento da 

história de uma cidade e do seu desenvolvimento, leva ao aumento de interesse por parte 

dos cidadãos. 

A preservação do património implica um grande investimento de meios económicos, 

de tempo e de estudos e projectos, por parte de pessoas individuais, entidades e 

associações. São estabelecidos objectivos, que em última instância contribuem para a sua 

revitalização. Além de contribuir para uma maior vitalidade, esta reabilitação leva à criação 

de novos pontos de interesse. Traz uma nova vida a estes locais. Não é simplesmente uma 

operação estética de limpeza e embelezamento. 
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A salvaguarda da identidade pode conduzir a um desenvolvimento sustentável, e a 

um aumento da competitividade das cidades, o que se torna indispensável face à sociedade 

actual. 

 O antigo é preservado e inserido na contemporaneidade. Respeito pelo passado e 

pelo futuro destes locais, que serviram de palco ao desenvolvimento de culturas e modos de 

estar únicos, ao longo de várias gerações. Isto permite valorizar o património, o que é de 

todos nós. 

 

 

 

 

2.1. CARÁCTER ESPECIAL _ ELEMENTOS ÚNICOS  

 

A singularidade de um local, e em última instância, a sua identidade, está muito 

associada aos “elementos morfológicos do espaço urbano” (Lamas, 2007), nomeadamente: 

 

 - O Solo – o pavimento 

 - Os Edifícios – o elemento mínimo 

 - O Lote – a parcela fundiária 

 - O Quarteirão 

 - A Fachada  

 - O Logradouro 

 - O Traçado – a rua 

 - A Praça 

 - O Monumento 

 - A Árvore e a Vegetação 

 - O Mobiliário Urbano  
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           76. Elementos identitários 

 

 

 É através da forma como estes elementos se estruturam e articulam, que resulta o 

espaço urbano.  

 Os sentidos são de extrema importância na percepção do mesmo, pois os sons, os 

cheiros, o calor, a luz e os estímulos visuais, caracterizam o meio urbano. Os sistemas 

visual, táctil, olfactivo e de orientação, assumem um grande destaque no conhecimento que 

adquirimos de um determinado núcleo urbano. 
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3. Fragilidades e Potencialidades das áreas em estudo  

 

FRAGILIDADES: 

- Degradação do parque habitacional, motivada pelo envelhecimento natural ou acelerado, 

pelos materiais de construção envelhecidos, pela existência de algumas reconstruções 

precárias, pelo acrescento de pisos, pela destruição de paredes mestras, pela utilização de 

materiais impróprios e frágeis, pela ocupação de logradouros, pelos diversos acrescentos 

que implicaram escavações nas encostas (interromperam e desviaram linhas de água), e 

pelo congelamento das rendas (leva à incapacidade financeira para a realização de obras). 

 

- Insegurança estrutural – Os materiais estruturais encontram-se envelhecidos, o que 

conduz à diminuição da capacidade de resistência da estrutura. Este aspecto pode originar 

rupturas parciais ou globais. 

 

- Existência de diversas patologias, relacionadas com a presença de água nas construções. 

Como exemplo, podem ser referidos, fungos, humidades, eflorescências, ataques químicos 

e desgastes.  

 

- Condições de habitabilidade desajustadas em relação aos padrões de conforto, higiene e 

segurança. 

 

- Grande número de edifícios devolutos e/ou em ruína. 

 

- Despovoamento – Grande parte do parque habitacional destas áreas é constituído por 

fogos para arrendamento. Actualmente verifica-se uma baixa atractividade no que diz 

respeito ao mercado de arrendamento, derivado à falta de procura (facilidades 

proporcionadas pelo crédito à compra de habitação, em que o custo mensal se aproxima ao 

que se verificaria em caso de arrendamento); e à diminuição da oferta (existência de cada 

vez maior número de edifícios degradados). 

 

- Envelhecimento da população. 

 

- Existência de muitas famílias com carências económicas. 
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- Diminuição da teia de relações entre pessoas e espaços (características da organização 

de bairro). 

 

- Dificuldade na realização de actividade diárias - A cidade de Lisboa está a transformar-se 

num museu. Faltam nestes locais serviços básicos, como supermercados. Está a perder o 

carácter vivencial, transformando-se numa cidade lúdica e de passeio. 

 

- Logradouros abandonados e degradados. 

 

- Falta de tratamento e condições nos espaços públicos e verdes, com características 

apropriadas à permanência e lazer. 

 

- Insuficientes actividades de desporto e lazer que levem à atracção de população de 

diferentes faixas etárias, e fraca divulgação das existentes. 

 

- Necessidade de espaços de circulação para o peão. 

 

- Mobilidade -  A mobilidade constitui um grave problema neste local. Existem grandes 

dificuldades de circulação no interior dos bairros, o que gera conflitos de tráfego. 

 

- Estacionamento – Uma das maiores queixas dos moradores e lojistas traduz-se na falta de 

lugares de estacionamento. Na Baixa, por exemplo, todos os lugares existentes são pagos 

(1800 na rua e 6200 cobertos). Ocupação indiscriminada das vias e dos espaços públicos, 

como locais de estacionamento. 

 

- Grandes níveis de poluição atmosférica e sonora, que diminuem em grande medida a 

qualidade de vida. 

 

- Risco de Incêndio - O facto de nestes Bairros Históricos os edifícios serem bastante 

antigos, e estarem muito degradados leva ao problema do risco de incêndio. Todos os anos 

são relatados casos de edifícios que arderam na zona histórica da cidade, chegando muitas 

vezes a ruir e a causar vítimas. Este aspecto é ainda mais preocupante, devido à dificuldade 

de acesso a estes locais, por parte dos bombeiros, devido às reduzidas larguras de algumas 

ruas, e à sua ocupação com viaturas estacionadas. Nestes locais, existe também um 

elevado risco de propagação de incêndio a edifícios próximos. 
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- Falta de actividade nocturna - Durante o dia a Baixa recebe 200 mil pessoas. Passam 110 

autocarros por hora na Rua da Prata. E 65 mil veículos por dia na Praça do Comércio. No 

entanto, apesar de tudo isto, à noite esta zona perde grande parte da sua vida, o que leva 

ao aumento da insegurança. Este fenómeno verifica-se também nos restantes bairros em 

estudo. Falta vida nocturna. É necessário repovoar estas áreas de modo a ser criado um 

maior dinamismo a partir das sete da tarde. 

 

- Mau estado geral das instalações eléctricas, das redes de esgotos domésticos e das redes 

de drenagem de águas pluviais.  

 

- Diminuição do afluxo da população ao comércio tradicional, motivada pela criação e 

proliferação de grandes superfícies. 

 

- Descaracterização e falta de qualidade dos estabelecimentos comerciais do centro 

histórico. 

 

-Descaracterização dos objectos arquitectónicos e diminuição da qualidade do conjunto, 

face à falta de rigor e ao desconhecimento das técnicas tradicionais de construção, nas 

intervenções realizadas. Como exemplo, podem ser referidas as instalações de cablagens 

eléctricas no exterior, e de antenas nas coberturas. 

 

- Falta de especialização relativamente ao uso de materiais e técnicas tradicionais de 

construção, por parte dos técnicos da construção civil. 

 

- Especulação imobiliária. 

 

- Perda de competitividade. 

   

 

POTENCIALIDADES: 

- Localização privilegiada, face à excelente relação com o rio, e à topografia, que leva à 

criação de diversos enquadramentos visuais, pontos de fuga e miradouros. A localização 

central na cidade de Lisboa possibilita a proximidade a inúmeros meios de transporte e 

comunicação. Constitui um núcleo histórico, repleto de memória e identidade, no centro de 

uma cidade moderna e cosmopolita. 
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- Qualidade arquitectónica do edificado. 

 

- Grande valor da imagem urbana e da identidade destes locais. 

 

- A existência de logradouros, apesar do seu estado actual ser muito caracterizado pela 

degradação e abandono, pode ser considerada uma potencialidade, pois estes podem vir a 

constituir elementos que reforcem a qualidade de vida da população (após a sua 

reabilitação). 

 

- Boas relações de vizinhança e sociabilidade. 

 

- Segurança – Apesar de se verificar um aumento da insegurança, principalmente nos 

períodos nocturnos, Lisboa é ainda considerada uma das cidades mais seguras da Europa. 

 

- A privilegiada localização destas áreas facilita as trocas comerciais entre os diversos 

mercados. 

 

- Capacidade Comercial - Só na Baixa Pombalina existem 760 lojas, o dobro das existentes 

no Colombo, e 4610 postos de trabalho. 

 

- Enorme peso cultural (locais com diversas tradições). Como exemplo, podem ser referidas 

as festividades dos Santos Populares, para as quais a população destes bairros trabalha 

todo o ano. São festas que animam a cidade de Lisboa, que atraem visitantes, e que 

contribuem para o aumento do sentimento de comunidade, e para a manutenção da 

identidade. 

 

- Atractividade Turística – Lisboa foi considerada “Melhor Destino Europeu 2010 – A Escolha 

dos Consumidores”. Possui, também, quatro hostels no top 10 mundial. Apesar destes 

aspectos constituírem potencialidades, é necessário manter sempre um bom equilíbrio entre 

a actividade turística e a residencial, não podendo nunca a primeira sobrepor-se à segunda. 
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PARTE IV 

1. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO PARA A ZONA EM ESTUDO 

 

 As preocupações e estudos desenvolvidos em Portugal no âmbito dos instrumentos 

de planeamento passavam essencialmente pelas questões da expansão e crescimento 

urbanos. 

Nas últimas décadas do século XIX, os estudos para o Plano Geral de 

Melhoramentos da Capital demonstravam que as principais preocupações urbanísticas 

incidiam na criação de novas áreas edificadas e novos eixos de expansão. Os tecidos 

antigos apenas eram referidos numa perspectiva de renovação, com a criação de novas 

estruturas adaptadas às necessidades emergentes. Estas áreas não eram valorizadas como 

elementos da evolução da cidade. As propostas que surgiam para o centro histórico da 

cidade implicavam a destruição de grande parte do seu tecido. Como exemplo, podem ser 

referidas as demolições efectuadas no contexto do Plano do Martim Moniz (décadas 40 e 

50), que ainda atingiram parte da Mouraria. Para beneficio do centro histórico, apesar das 

inúmeras propostas, não foram realizadas muitas operações de renovação devido à falta de 

recursos. 

O Plano Director de Urbanização de Lisboa (PDUL), de 1959, foi o que apresentou 

pela primeira vez propostas de intervenção nos tecidos urbanos antigos. Era sugerida uma 

“remodelação”, em oposição às teorias de destruição total das estruturas existentes, que se 

verificavam até aqui, e que apenas reconheciam valor patrimonial e necessidade de 

preservação, aos edifícios monumentais. 

A preocupação pelas áreas antigas surge também no Plano Geral de Urbanização da 

Cidade de Lisboa (PGUCL), publicado em 1977. Surgem zonas (Unidades de 

Ordenamento), em que não eram autorizadas operações de construção ou remodelação que 

não seguissem planos parciais ou de pormenor. Os bairros de Alfama e da Mouraria 

inseriam-se numa dessas Unidades. 

Não houve a elaboração de mais nenhum plano global para a cidade até ao início 

dos anos 90. Neste período, as zonas de expansão foram crescendo muito marcadas por 

interesses imobiliários, ao mesmo tempo que a degradação das áreas mais antigas se 

acentuava. 

 No início dos anos 90 começam a surgir preocupações relacionadas com a 

reabilitação do planeamento urbanístico. A Câmara Municipal de Lisboa reconhece a 

necessidade de travar, inverter e comandar o rumo que este planeamento estava a assumir. 
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 Começam a ser elaborados novos instrumentos de planeamento, que atribuem maior 

relevância às áreas consolidadas mais antigas. A sua reabilitação e requalificação passa a 

ser vista como factor estratégico do desenvolvimento urbano da capital. 

 

 

1.1. Planos Especiais de Salvaguarda 

 

 Um dos objectivos da criação dos Gabinetes Técnicos Locais consistia na 

elaboração de Planos de Salvaguarda. 

 Os Planos Especiais de Salvaguarda não têm conteúdo jurídico, uma vez que nunca 

chegaram a ser regulamentados, logo, enquanto figura jurídica, não podem ser 

considerados “Planos”. Contudo, isto não impediu que alguns dos seus princípios fossem 

aplicados. 

 São iniciados os levantamentos socioeconómicos em 1988, e um ano mais tarde, 

surgem os Planos Especiais de Salvaguarda de Alfama e da Mouraria, integrados num único 

Regulamento. Este define os quatro princípios fundamentais, nomeadamente: 

 - a protecção do património arquitectónico; 

 - o fomento do desenvolvimento do tecido socioeconómico; 

 - a manutenção dos usos urbanos tradicionais; 

 - a definição de condições de segurança. 

  

 Estes Planos tinham como objectivo a definição e orientação das operações de 

reabilitação urbana em Alfama e na Mouraria. Os fenómenos responsáveis pela degradação 

do ambiente urbano e da qualidade de vida, deveriam ser eliminados, sendo dado especial 

destaque à importância da habitação nestes núcleos urbanos, e à manutenção da sua 

identidade. 

 A população residente nos bairros abrangidos pôde participar, através da discussão 

pública do documento. Verificou-se uma grande proximidade entre os técnicos e a 

população, sendo explicados todos os critérios de intervenção. Houve um verdadeiro 

envolvimento e interesse por parte de todos. 

 Apesar de tudo isto, as propostas destes Planos não tiveram uma implementação 

plena. Nas áreas de intervenção, todas as zonas e edifícios eram tratados da mesma forma, 

sem margem para excepções. Este aspecto tornava os Planos demasiado fechados e 

limitativos. Não se adaptavam à evolução e dinamismo urbanos, uma vez que 

pressupunham a uniformização dos critérios de intervenção e a definição antecipada de 
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soluções, sem ponderar a adaptação à realidade existente. Apresentaram algumas 

intenções impossíveis de concretizar, face às possibilidades da Autarquia (instalação de 

demasiados equipamentos). 

 No entanto, o incentivo da participação, a sistematização da informação, e a 

definição de estratégias que visavam a colmatação de carências e a instalação de alguns 

equipamentos, consistiram em medidas positivas e de grande importância na evolução da 

problemática da reabilitação do centro histórico da cidade. 

 Os Planos Especiais de Salvaguarda traduziram-se, também, em importantes bases 

de trabalho para a realização dos Planos de Urbanização, uns anos depois. 

 

 

1.2. Plano Estratégico de Lisboa 

 

“O conceito de Planeamento Estratégico foi desenvolvido originalmente no seio da 

produção teórica da gestão empresarial e apresenta-se como um conjunto de 

procedimentos sistemáticos que têm em vista gerir a mudança socioeconómica em 

contextos de incerteza e de competitividade acentuada, através de escolhas e actuações 

que conduzam à criação do melhor futuro possível para as organizações no 

desenvolvimento do seu ciclo de vida.” (Oliveira, 1996: 11). 

 

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, em 1990, as bases para a realização do 

Plano Estratégico de Lisboa. Este foi aprovado (Sessão de Câmara de 9 de Junho de 1992), 

e constitui um importante apoio à tomada de decisão no processo de planeamento. 

Instrumento de longo prazo (10 anos), onde são estabelecidas linhas orientadoras bem 

como os objectivos prioritários para Lisboa, com base numa partilha de responsabilidade 

com as entidades, agentes e organizações que intervêm na cidade (tanto ao nível do sector 

público, como do privado). Surge também com o objectivo de posicionar Lisboa no sistema 

de cidades/metrópoles europeias, e com o lema de “Tornar Lisboa a Capital Atlântica da 

Europa”. 

É um instrumento de base socioeconómica, que aponta as debilidades e 

potencialidades existentes na cidade, e define linhas de orientação, propostas de 

estratégias, acções e meios para o desenvolvimento da mesma, com vista a potenciar o seu 

futuro (metodologia de faseamento em anexo _ Anexo III). 

Debilidades:  

- Mobilidade / Acessibilidade; 
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- Condições de habitat e Qualidade de vida; 

- Sistema Institucional; 

- Decadência do sistema industrial. 

 

Potencialidades: 

- Condições Naturais e Património edificado; 

- Recursos humanos e científicos; 

- Capital – Funções centrais; 

- Localização geoestratégica e Terciarização desordenada. 

 

Linhas Estratégicas: 

- Fazer de Lisboa uma cidade atractiva para viver e trabalhar (através do reequilíbrio 

sócio-urbanístico da cidade; da protecção e valorização dos recursos ambientais e 

patrimoniais; da requalificação do espaço público; e do desenvolvimento da acção cultural); 

- Tornar Lisboa competitiva no sistema das cidades europeias (através da 

modernização da base económica; da valorização dos recursos científicos, tecnológicos e 

de formação avançada; e do incremento da componente do turismo); 

- Lisboa, Capital Metrópole (através da melhoria das acessibilidades à escala da 

cidade e da região; e da promoção do equilíbrio do território metropolitano); 

- Uma administração moderna, eficiente e participada (através da reestruturação das 

actividades e serviços municipais; e da mudança do quadro legal e institucional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Modelo de Ordenamento _ PEL 
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O modelo de ordenamento do Plano Estratégico de Lisboa de 1992, integra um 

modelo urbanístico espacializado e diferenciado em quatro zonas ou unidades territoriais, 

que apresentam alguma homogeneidade. 

Propõe uma estratégia de desenvolvimento assente em factores dinâmicos, como a 

produtividade, a qualidade, a satisfação das necessidades ao nível social e de infra-

estruturas, recursos naturais, patrimoniais, etc.  

Este Plano concede maior destaque à reabilitação das áreas centrais da cidade, no 

processo de desenvolvimento da cidade. A reabilitação destas áreas assume, assim, uma 

grande importância estratégica. 

Tem o objectivo de revalorizar a função habitacional da cidade, recorrendo à 

reabilitação urbana das áreas históricas centrais; inverter a tendência para a terciarização 

destas áreas e para a diminuição da população; melhorar as condições de habitabilidade; e 

atrair novos residentes, mais jovens. No entanto, existe também o objectivo de preservar as 

ambiências urbanas e sociais. 

No horizonte de actuação deste Plano, verificaram-se várias mudanças na cidade de 

Lisboa. Houve uma grande melhoria ao nível da infra-estruturação de saneamento, rede 

viária, estrutura verde, recolha selectiva do sistema de resíduos sólidos urbanos, e criação 

de equipamentos colectivos de lazer. Foram, também, realizadas importantes intervenções 

no sentido da requalificação da frente ribeirinha, por parte da Administração do Porto de 

Lisboa, e pelas operações realizadas para a Expo 98. 

 

 

1.3. Plano Director Municipal 

  

O Plano Director Municipal (PDM) foi concluído em 1993 e ratificado em 1994 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 94/94, de 29 de Setembro), e procura “estabelecer 

as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação do território municipal e 

definir as normas gerais de gestão urbanística”. Possibilitou o enquadramento do projecto 

espacial decorrente do Plano Estratégico de Lisboa, num instrumento ordenador, mas que 

apresenta conteúdo normativo. 

A preocupação pelas áreas urbanas consolidadas começa a assumir um maior 

protagonismo, no que diz respeito à preservação das suas características, e à sua 

revitalização socioeconómica. 
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O PDM, tal como é referido na Parte II do Preâmbulo do seu Regulamento, procurou 

“traduzir as opções e os conceitos urbanísticos formulados no âmbito do plano estratégico”, 

no que diz respeito ao “conceito de núcleos de interesse histórico e do património edificado”.  

Procurou, também, tipificar e pormenorizar categorias de espaço urbano. 

Estabeleceu regras jurídicas e, através dos diagnósticos dos PMOT`s (Planos Municipais de 

Ordenamento do Território), foi integrada a informação recolhida, na Planta de 

Ordenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Planta de Classificação do Espaço Urbano _ PDM 
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O PDM define diversas “áreas” para as quais cria um conjunto de condições de uso e 

de edificabilidade. É estabelecida a preservação das áreas históricas, no que respeita à sua 

morfologia, ambiente e imagem urbana, mas também a necessidade de executar um 

processo de revitalização social e funcional, através da adopção e coordenação de 

mecanismos legais e da utilização de financiamentos que possibilitem a reabilitação e 

requalificação urbanas. 

Nestas áreas, existe o objectivo de preservar os usos, controlar a alteração das 

tipologias urbanas, melhorar as condições de salubridade, segurança e conforto, tanto dos 

edifícios como do tecido urbano, e adequar os equipamentos e infra-estruturas às 

necessidades dos residentes e da vida moderna. 

As áreas históricas englobam três categorias, nomeadamente, as áreas históricas 

habitacionais; a área histórica da Baixa; e as quintas integradas nas áreas históricas. 

O PDM delimita trinta Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, que de acordo 

com a Parte V do Preâmbulo do Regulamento, são “áreas que exigem intervenções 

urbanísticas específicas e/ou prioritárias por parte da Câmara Municipal”, que podem “ser 

objecto de um ou mais planos municipais de ordenamento do território”. A área em estudo 

engloba as UOPG da Área Histórica Central (Alfama e Colina do Castelo; Bairro Alto, Bica e 

Madragoa; e Mouraria), e da Baixa. 

O PDM é responsável pela gestão dos centros históricos, através da delimitação de 

áreas de valor patrimonial e imposição de regras para a edificação e demolição nestas 

áreas. No entanto, na zona da Baixa Pombalina/Chiado, apenas prevê obras de restauro. 

 

 

1.4. Revisão do PDM 

  

 A Câmara Municipal de Lisboa deliberou, a 26 de Fevereiro de 2003, rever o Plano 

Director Municipal de Lisboa (Deliberação nº 81/2003). 

O projecto preliminar do Regulamento da Primeira Revisão do Plano Director 

Municipal de Lisboa (elemento normativo), foi aprovado em Novembro de 2010. Encontra-se 

neste momento, em fase de elaboração. 

De acordo com o Artigo 2º deste Regulamento, “O PDML estabelece as grandes 

estratégias de desenvolvimento, as orientações e as políticas urbanísticas para o território 

municipal, define a programação da respectiva execução e as regras para a 

contratualização com os vários actores que intervêm no território, para responder aos 
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objectivos fixados nos Termos de Referência aprovados em Fevereiro 2003 e aos desafios 

colocados na Carta Estratégica de Lisboa 2010/2024, dos quais se destacam os seguintes: 

a) Recuperar, rejuvenescer e equilibrar socialmente a população de Lisboa; 

b) Tornar Lisboa uma cidade amigável, segura e inclusiva; 

c) Promover uma cidade ambientalmente sustentável e energeticamente eficiente; 

d) Promover uma cidade inovadora e criativa, capaz de competir num contexto 

global e gerar riqueza e emprego; 

e) Afirmar a identidade de Lisboa num mundo globalizado; 

f) Criar um modelo de governo eficiente, participado e financeiramente sustentável.” 

 

Tem como princípios de acção a Harmonia (sustentabilidade urbana, através do 

respeito e valorização da natureza – Melhoria do ambiente urbano); a Intervenção 

Diferenciada (importância da diversidade de malhas urbanas na cidade, através da 

identificação de áreas homogéneas e aplicação de critérios diferenciados); a Reabilitação 

(as intervenções de reabilitação física e funcional assumem-se como prioritárias, no sentido 

de preservar o património); a Integração (apostar no conceito de “Bairro”, como potenciador 

do enriquecimento da vivência dos residentes, e instalar equipamentos); a Ocupação 

selectiva e prudente dos vazios urbanos (contenção da expansão periférica, com vista ao 

desenvolvimento urbano sustentável; qualificação das periferias e reconversão das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal – AUGI); a Democratização (através da criação de mecanismos 

de participação, e de estímulo à coesão social); e o Cosmopolitismo (estímulo de processos 

que potenciem um elevado protagonismo internacional).  

É proposta a consolidação e articulação da estrutura verde, a hierarquização e 

articulação da estrutura viárias e de novas centralidades, a qualificação de malhas urbanas 

consolidadas e a reabilitação e revitalização de áreas históricas, a intensificação da ligação 

da cidade ao rio, etc; no sentido de alcançar uma cidade mais sustentável, eficiente e 

enriquecida do ponto de vista vivencial. 

 

 

1.5. Planos de Urbanização 

 

 Os Planos de Urbanização (previstos no art. 2º do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de 

Março, e aprovados pela Assembleia Municipal de Lisboa, em 1996) são criados pelos 

Gabinetes Técnicos Locais, quando se verifica um alargamento das suas áreas de 

intervenção, com o objectivo de potenciar o aumento da qualidade urbana das respectivas 
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áreas, através da resolução de situações prioritárias e da orientação das principais 

transformações a serem efectuadas. Obedecem às disposições previstas no regime jurídico 

dos planos municipais e no regulamento do Plano Director Municipal. 

  

Segundo a definição presente no PDM, “O Plano de Urbanização (PU), define a 

organização espacial de uma determinada parte do território municipal, que exija uma 

intervenção integrada de planeamento nomeadamente a definição da rede viária 

estruturante, localização de equipamentos de uso e interesse colectivo, a estrutura 

ecológica, o sistema urbano de circulação e transportes, o estacionamento, etc.”  

 

Surgem diversos Planos de Pormenor e Planos de Urbanização na sequência do 

Plano Estratégico de Lisboa, e do Plano Director Municipal. O PDM permitiu enquadrar os 

Planos de Urbanização, orientando-os no desenvolvimento do seu trabalho, e possibilitando 

a integração dos núcleos antigos nas dinâmicas da cidade. 

 Os Planos de Urbanização apresentam um conjunto de levantamentos mais 

exaustivo do que os anteriores Planos Especiais de Salvaguarda. 

É proposta a preservação do património, a criação de equipamentos e 

acessibilidades, bem como a melhoria do espaço público. 

  

 1.5.1. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE ALFAMA/COLINA DO 

CASTELO _ Este Plano surge caracteriza-se pela definição de três objectivos principais, 

nomeadamente: 

 - Melhoria das condições de habitabilidade dos fogos, instalação de equipamentos, e 

criação de espaços verdes, com vista à satisfação das necessidades básicas da população; 

 - Limitar a terciarização, através do controlo da alteração do uso dos edifícios 

habitacionais; 

 - Tratamento dos espaços públicos, e criação de medidas que facilitem a circulação e 

o estacionamento. 

  

 Existia o objectivo de preservar o património histórico-cultural, revitalizar 

funcionalmente o bairro, e adaptá-lo às novas exigências da sociedade. É definido um 

programa de acções prioritárias, que estabelece a metodologia de intervenção, que passa 

por levantamentos ao edificado, pela elaboração de projectos, e investimentos na criação de 

equipamentos sociais. É, também, proposta a instalação de novas actividades, bem como a 

reconversão de unidades funcionais existentes, que possibilitem aumentar a oferta de 
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emprego e requalificar estas unidades (a sua maioria localiza-se na zona ribeirinha, onde 

existem imóveis que anteriormente eram ocupados por actividades ligadas ao rio, e agora se 

encontram abandonados). 

  

 1.5.2. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DA MOURARIA _ Este Plano 

tem como principal objectivo, travar o fenómeno de despovoamento do bairro. Para o 

alcançar, é proposta a valorização do património urbano e arquitectónico, e a consequente 

melhoria da qualidade de habitabilidade e salubridade.  

 São propostas várias estratégias de intervenção, com vista a tornar o bairro mais 

atractivo a novos residentes, como por exemplo: 

 - o incentivo à reabilitação de edifícios, e à revalorização dos espaços públicos e 

exteriores; 

 - o aumento do equilíbrio entre a função habitacional e as actividades terciárias, com 

a criação de uma melhor distribuição de usos; 

 - o incentivo à vida social, através da revitalização dos espaços públicos, da melhoria 

das acessibilidades e condições de estacionamento, da instalação de equipamentos, e do 

reforço da iluminação pública. 

 

 1.5.3. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO BAIRRO ALTO/BICA _ 

Este Plano tem como principal objectivo, atrair novos residentes aos núcleos históricos do 

Bairro Alto e Bica. Para isso, é proposto: 

- a recuperação de elementos arquitectónicos, de modo a criar melhores condições 

de habitabilidade; 

- novas medidas para combater os problemas ao nível do estacionamento e da 

circulação; 

- a criação de equipamentos e serviços públicos; 

- a revitalização dos espaços públicos. 

  

Os estudos e levantamentos efectuados no âmbito dos Planos de Urbanização, têm 

por objectivo a caracterização urbana, que engloba aspectos físicos, sócio-demográficos, 

urbanísticos, e arquitectónicos; e a caracterização histórico-patrimonial, na qual se 

encontram inseridos, a evolução histórica, a análise do inventário municipal do património, 

dos núcleos urbanos históricos, e das tipologias arquitectónicas. As áreas de intervenção 

são, depois, caracterizadas, com base nestes levantamentos, em elementos cartográficos. 
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Estes Planos de Urbanização estão definidos em diferentes Relatórios, mas 

apresentam muitas linhas de acção e objectivos comuns. Passam todos pela preservação 

do património edificado; pelo objectivo de atrair residentes, através da melhoria das 

condições de habitabilidade e segurança; pela preocupação por uma boa distribuição de 

usos, em que o função residencial assume uma grande importância; e pela requalificação 

dos espaços públicos, e das condições de circulação. Tem todos como principal objectivo, a 

melhoria da qualidade de vida urbana, com vista à integração destes bairros, nas dinâmicas 

urbanas. 

De acordo com a legislação que os enquadra, estes Planos incluem um plano de 

financiamento, onde está integrada a programação física e financeira (encontram-se 

definidas as entidades responsáveis pelo financiamento das várias parcelas, ao longo dos 

anos). 

Como dificuldades à implementação destes Planos, verifica-se a falta de 

cumprimento de algumas regras estabelecidas no regulamento e nas propostas 

apresentadas, como o facto de não terem sido efectuados estudos no domínio do sistema 

de circulação e estacionamento, bem como ao nível dos equipamentos e áreas comerciais, 

para os quais não chegaram a ser estabelecidos “programas”, sendo abordados de forma 

pouco detalhada. Também o plano de financiamento não resultou como previsto, uma vez 

que foi estabelecido, em muitos casos, sem a participação das entidades que propõem 

envolver, o que faz com que a mobilização de meios financeiros nem sempre se revele fácil. 

 

 

1.6. Planos Integrados de Reabilitação Urbana 

 

 Os Planos Integrados de Reabilitação Urbana (PIRU) foram criados em 1997, numa 

altura em que surge a necessidade de estabelecer prioridades relativamente à actuação dos 

Gabinetes Técnicos Locais e às suas intervenções de reabilitação. 

 Foram criados cinco Projectos Integrados de Reabilitação Urbana, que 

correspondem aos cinco núcleos escolhidos para estas intervenções, nomeadamente: 

Castelo e Chafariz de Dentro (pertencentes à área de intervenção do Gabinete de 

Alfama/Colina do Castelo), Teatro Taborda/Quinta do Coleginho (Gabinete da Mouraria), 

Palácio Marim Olhão (Gabinete do Bairro Alto/Bica), e Convento das Bernardas (Gabinete 

da Madragoa, exterior à área em estudo na presente dissertação).  
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           79. Núcleos de Intervenção 

 

Pressupunham a implementação do conceito de reabilitação integrada, com acções 

nos vários domínios da vida social (físico, económico, social e cultural), através de parcerias 

nas vertentes do planeamento, do financiamento e da decisão, partilhando 

responsabilidades e encargos (englobava entidades públicas e privadas). 

Apesar de propor actuações pontuais, existe o objectivo de dinamizar o processo de 

reabilitação a nível geral. 

A sua actuação passa pela recuperação do parque edificado, pela valorização do 

património, pela revitalização económica e pela animação sócio-cultural; numa intervenção 

sobre os edifícios habitacionais, mas também sobre os equipamentos e espaços públicos. 

Permite alcançar uma intervenção de conjunto mais coerente. 

São projectos autónomos, que no entanto são desenvolvidos em articulação com os 

Gabinetes Técnicos Locais das áreas de intervenção. Uma das principais inovações 

consiste na criação de um Grupo de Pilotagem, que assegura e acompanha a participação 

de todos os agentes envolvidos. É um Grupo multidisciplinar, responsável pelo planeamento 

estratégico, pela avaliação processual (que não prosseguiu por opção dos responsáveis 

políticos), e pela integração da participação da população (pretende ser mobilizador das 

população). 
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Os meios financeiros constituíram os principais entraves ao seu desenvolvimento, 

pois este passa pela captação de financiamentos externos, o que em muitos casos se revela 

bastante difícil. 

Para acompanhar e gerir os projectos integrados, foi criado o Departamento de 

Projectos Integrados a Acções Especiais (DPIAE). 

 

 

1.7. Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado 

  

A Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado foi apresentada pelo Comissariado da 

Baixa, em 2006, e aprovada em Reunião de Câmara (Proposta 516/2006). 

Esta proposta visa a recuperação, reabilitação e revitalização da Baixa-Chiado. 

Existe o objectivo de tornar esta zona da cidade apta a responder aos desafios do futuro, 

recolocando-a no centro do dinamismo e possibilitando a sua influência no aumento da 

competitividade da cidade de Lisboa. 

Pretende-se travar o declínio da área da Baixa-Chiado, através da reabilitação e 

requalificação, de modo a atrair residentes e actividades a este local, despoletando uma 

dinâmica de sustentabilidade. Tem como principal objectivo a reactivação saudável da 

“Baixa” de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         80. Área de Intervenção da Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado 
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A revitalização proposta assenta em quatro ideias estruturantes, nomeadamente: 

- “Uma centralidade política e institucional com futuro na globalização: um novo 

Terreiro do Paço” – Através da criação, neste local, de um centro regulador, incentivador, e 

adaptado à nova sociedade global; 

- “Um motor de criação de emprego qualificado: um pólo especializado de serviços 

na economia baseada no conhecimento” – Através da instalação de actividades criativas e 

qualificadas, como por exemplo, funções de reabilitação, restauro e preservação histórica, 

onde estão incluídas as áreas de arquitectura, design, moda, museologia, artes & ofícios, 

produção de espectáculos, etc.; 

- “Uma centralidade empresarial específica: um espaço diferenciado de actividades 

financeiras” – Através da convivência e articulação, neste local, de diversas organizações; 

da polarização de centros de decisão do sector financeiro; e da articulação de dinâmicas 

internas e europeias; 

- “Uma proposta inovadora de organização do espaço e do tempo: um espaço de 

eficiência colectiva, ordenado e organizado, sujeito a multiutilizações com horários 

alargados e capaz de gerir o seu ciclo de vida” – Através da criação de factores de 

atractividade desta área, como local de residência, trabalho e vida. Incentivo à melhoria das 

acessibilidades e mobilidade, bem como melhorias ao nível da segurança, do conforto, e da 

modernização das infra-estruturas e equipamentos públicos. 

 

A estratégia de revitalização proposta passa por um projecto integrado e sustentável, 

ao nível social, ambiental e financeiro, e organiza-se em torno de três princípios essenciais, 

que consistem na conquista de uma função comercial e de lazer relevante; na criação de 

uma zona renovada de localização de actividades; e na construção de um modelo específico 

de habitação. 

Consiste num instrumento para ser aplicado entre 2007 e 2020, que conta com um 

investimento de 1.145 milhões de euros repartidos pelo Estado, Câmara Municipal e 

investidores privados. 

  

 São propostas várias medidas, entre as quais: 

 - Reabilitação e recuperação do edificado e do espaço público (até 2020 existe o 

objectivo de reabilitar todos os imóveis devolutos), criando condições de conforto e 

segurança; 

 - Recuperação de imóveis para a habitação de jovens e população de classe média; 
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 - Aposta na reabilitação da Frente Ribeirinha, promovendo a criação de um espaço 

coerente e qualificado, e em que seja privilegiada a ligação da cidade ao Rio; 

 - Reforço da componente turística da zona, através da aglutinação de actividades 

culturais diversificadas (museologia, espectáculos, artes e design); 

 - Aumentar a conectividade entre a Baixa e as Colinas; 

 - Criação de unidades hoteleiras de luxo; 

 - Melhoria da qualidade do comércio; 

 - Criação de espaço comercial ao ar livre (“Espaço Comercial a Céu Aberto), 

localizado nas Rua da Vitória e a Rua de São Nicolau, em que se desenvolvam medidas e 

condições para aumentar a competitividade, como a promoção, a segurança, a limpeza, os 

horários de funcionamento, a iluminação e a logística; 

  

 

81. Indicação do “Espaço Comercial a Céu Aberto” 

 

 

- Estabelecimento de um centro de escritórios na Estação do Rossio; 

 - Reabertura do antigo mercado da Praça de Figueira; 
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 - Criação de uma passagem superior responsável pela ligação entre o Chiado e o 

Castelo de São Jorge18; 

 - Abertura ao público do Miradouro do Arco da Rua Augusta; 

 - Substituição do Ministério da Justiça, localizado na Praça do Comércio, por um 

hotel de luxo, sendo as galerias ocupadas por esplanadas e lojas, no sentido de incentivar o 

movimento pedonal. Pretende-se aumentar a atractividade turística desta praça, 

diversificando os seus usos, mas sem que isso implique a perda do seu valor simbólico; 

  

82. Propostas de Intervenção para a Praça do Comércio 

                                                 

18 A ideia de criar uma ligação aérea a unir estes pontos já tinha sido aflorada. Em 1880, o Engenheiro Miguel 

Pais propôs a criação de um viaduto metálico que ligasse o Chiado ao Largo do Caldas, sobre os telhados da 

Baixa Pombalina. Também a Engenheiro Raoul Mesnier de Ponsard, responsável pela difusão dos ascensores 

em Lisboa, propôs a construção de uma ligação, através de um funicular, entre o piso superior do Ascensor de 

Santa Justa, a Costa do Castelo, e o alto da Graça. Contudo, nenhuma destas propostas chegou a ser 

concretizada. 
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- Modernização da rede de infra-estruturas enterradas, criação de uma sinalética e 

mobiliário urbano próprios, e elaboração de um plano de iluminação. Estas medidas são 

estabelecidas com vista à criação de um espaço público de excelência; 

 - Encerramento ao trânsito da Rua das Naus, com a criação nesta zona, de um 

espaço verde com cerca de 30 hectares; 

 - Criação de uma circular interna (Circular das Colinas), ligando o Vale de Santo 

António à Avenida Infante Santo, numa tentativa de descongestionar o trânsito no centro da 

cidade (limitar o atravessamento automóvel), e incentivar o uso do transporte público. Estas 

medidas surgem com o objectivo de reforçar a mobilidade interna e externa. 

 

 Existe o objectivo de transformar o centro histórico num novo centro financeiro da 

cidade, e num “núcleo comercial sem limites”. É proposta a salvaguarda e valorização do 

património existente, a distribuição de usos e funções, a valorização do espaço público, e a 

criação de soluções ao nível da mobilidade. Para a realização dos objectivos desta 

proposta, é necessário institucionalizar e desenvolver uma complexa lógica de cooperação 

entre entidades públicas (Governo, Câmara e Juntas de Freguesia), e entre o sector público 

e privado. 

 

 Em 2007 deu-se a revisão deste documento, e surge a Proposta 120/2008, aprovada 

em Reunião de Câmara a 19 de Março de 2008, e rejeitada em Assembleia Municipal a 27 

de Maio do mesmo ano. Continuam a servir de quadro de referência, a visão, as ideias-

chave e os projectos estruturantes, estabelecidos em 2006. No entanto, verificam-se alguns 

ajustamentos na estratégia, devido às alterações verificadas ao nível dos financiamentos 

(existência de grandes obras públicas em execução, e o acentuar da crise financeira do 

Município, que viu a sua capacidade de investimento reduzida). Passa a ser dada prioridade 

aos aspectos relacionados com a mobilização dos agentes da modernização, do espaço e 

das actividades, e do investimento privado; e ao estabelecimento de parcerias público-

privadas. 

 

 

1.8. Visão Estratégica - Lisboa 2012 

 

A Visão Estratégica para Lisboa 2012 viu o seu processo de preparação iniciado em 

Maio de 2002, com a elaboração dos Termos de Referência. Surge na sequência do anterior 

Plano Estratégico (1992), cujas acções não tinha sido possível concretizar de uma forma 
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plena e eficaz. Surgiram dificuldades tanto a nível cultural, como a nível político, que 

impossibilitaram a sua eficiente implementação e acompanhamento. Este motivo faz com 

que a Visão Estratégica apresente, nos seus diagnósticos e medidas, algumas das 

debilidades e das acções já anteriormente propostas pelo Plano Estratégico, mas que não 

chegaram a ser concretizadas. 

Debilidades: 

- Mobilidade e Acessibilidades; 

- Despovoamento dos núcleos históricos; 

- Carência de equipamentos de proximidade; 

- Áreas obsoletas do sistema industrial; 

- Insuficiente Presença e Actividades Produtivas. 

 

Potencialidades: 

- Condições naturais e Património; 

- Recursos humanos e científicos; 

- Localização geoestratégica Atlântico-Mediterrânica; 

- Funções Centrais de Capital Metrópole Europeia; 

- Conectividade e Inserção em Redes Supranacionais. 

 

A sua preparação é também incentivada pela criação do Departamento de 

Planeamento Estratégico (DPE _ Deliberação nº 36/AM/2002, de 12 de Novembro), que 

permite a recuperação da anterior experiência de planeamento estratégico na cidade. 

A Visão Estratégica constitui a base do II Plano Estratégico de Lisboa, e define 

ideias-chave e eixos estruturantes para o desenvolvimento da cidade. Tem como missão, “ 

Reposicionar Lisboa, simultaneamente, como Capital Atlântica da Europa e como Porta 

Europeia do Mediterrâneo, retirando partido de um conjunto de factores de inegável valia, 

nomeadamente, a posição geoestratégica, o património natural, construído e cultural, o 

dinamismo económico e a distinção no contexto europeu.” 

 

São definidos quatro Eixos de Desenvolvimento Urbano, que apesar de serem 

analisados separadamente, têm objectivos comuns, e conduzem a intervenções de carácter 

transversal, nomeadamente: 

- Lisboa, Cidade de Bairros – Qualificação dos Bairros (reabilitação urbana e 

valorização da identidade), criação de equipamentos e valorização dos espaços públicos 
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(melhoria da sua qualidade e segurança), de modo a aumentar a população residente, 

atraindo jovens e melhorando a sua qualidade de vida; 

- Lisboa, Cidade de Empreendedores – Empreendedorismo, aposta na tecnologia, 

conhecimento, inovação e dinamismo empresarial, com o objectivo de aumentar os níveis 

de competitividade, e atrair mais empresas que possam levar à criação de empregos e ao 

reforço e internacionalização da base económica; 

- Lisboa, Cidade de Culturas – Turismo, animação cultural, cosmopolitismo e 

multiculturalidade, com vista a aumentar o número de visitantes em Lisboa e a criar uma 

melhor integração das comunidades de imigrantes; 

- Lisboa, Cidade de Modernidade e Inovação – Modernização da cidade e eficiência 

administrativa, através de políticas como a modernização e reforço das infra-estruturas 

urbanas, a promoção da mobilidade e da circulação, e a criação de medidas para tornar os 

processos de decisão mais rápidos. 

 

Existia o objectivo de aumentar a vida, a actividade e a criatividade da cidade de 

Lisboa, melhorando as condições de qualidade de vida urbana e valorizando a identidade, 

através da reabilitação urbana. As intervenções deveriam ser conduzidas de forma 

integrada, abrangendo vários sectores (social, histórico, cultural, ambiental, económico, 

tecnológico, etc). A qualificação urbanística, o desenvolvimento económico, a 

competitividade, o emprego e a projecção internacional da cidade, são elementos 

prioritários. 

A Visão Estratégica deu grande destaque à metodologia participativa. Foram 

realizados doze workshops temáticos de participação focalizada, e promovidos vários 

encontros e fóruns de discussão. Os contributos e opiniões resultantes destes processos de 

participação, foram de extrema importância para a definição das medidas e das estratégias 

sectorais. 

Das acções/projectos da Visão Estratégica podem ser referidos a criação das 

Sociedades de Reabilitação Urbana, requalificação e transformação da Praça do Comércio, 

a reabilitação urbana das áreas históricas centrais por Unidades de Projecto (como as 

Unidades de Projecto do Bairro Alto/Bica, da Mouraria, da Baixa/Chiado e de Alfama), e a 

elaboração da candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade e inclusão na 

lista de sítios classificados de Património Mundial pela UNESCO.  
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83. Unidades de Projecto   

           Unidade de Projecto do Bairro Alto/Bica; 

           Unidade de Projecto da Baixa/Chiado; 

           Unidade de Projecto de Alfama;        

           Unidade de Projecto da Mouraria 

 

 

1.9. Plano Estratégico do Porto de Lisboa 

 

O Plano Estratégico do Porto de Lisboa (PEPL) foi criado pela Administração do 

Porto de Lisboa (APL) em 2007 e prevê uma especialização em três domínios para a frente 

ribeirinha, nomeadamente ao nível da carga contentorizada (vertente da actividade portuária 

com maior valor estratégico para a base económica da cidade), ao nível dos navios de 

cruzeiro (domínio que apresenta grandes perspectivas de crescimento e qualificação, após a 

ascensão de Lisboa ao topo das cidades de cruzeiros da fachada atlântica da Europa), e ao 

nível náutico de desporto e de recreio (pressupõe a libertação de espaços anteriormente 

ocupados por outras funções portuárias, valorizando os âmbitos social e cultural). Tem um 

horizonte de actuação até 2025. 
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O novo Terminal de Cruzeiros resulta de um investimento global de mais de 25,5 

milhões de euros, estando prevista a sua conclusão em 2013. O projecto, com uma área 

total de 7790 m², é da autoria do arquitecto Carrilho da Graça, e promove um forte diálogo 

entre a cidade e o rio, entre a colina de Alfama e o Tejo, com a criação de um grande 

parque verde urbano envolvente. Os aspectos do conforto, acessibilidade, flexibilidade e 

rapidez nos serviços disponibilizados aos passageiros dos cruzeiros, foram tidos em conta, 

possibilitando o crescimento e qualificação deste serviço. É um espaço polifuncional, pois 

além da recepção e partida de cruzeiros, possibilita que seja desfrutado pela população 

através de realização de concertos, exposições, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   84.85.86. Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa   

 

 

A articulação do Terminal de Cruzeiros, com as respectivas áreas de apoio, de um 

modo coerente é da responsabilidade da intervenção do projecto Frente Tejo para o troço 

Terreiro do Trigo/Santa Apolónia. 
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1.10. Plano Estratégico de Habitação 2008-2013 

 

 O Plano Estratégico de Habitação 2008/2013, de âmbito nacional, é da 

responsabilidade do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Com base neste Plano, 

foi elaborado, pela Câmara Municipal de Lisboa, o Programa Local de Habitação (PLH _ 

Proposta 913/2008, de 22 de Outubro; e aprovado a 18 de Novembro), que propõe um 

processo participativo constituído por três fases: “Conhecer, Escolher e Concretizar”, com 

um horizonte temporal de 4-5 anos, e com vista a “re-habitar” Lisboa. Consiste num 

instrumento político e técnico, que tem como objectivo, a identificação das principais 

carências e potencialidades no que se refere à habitação (por exemplo, o elevado número 

de casas vazias na cidade pode constituir uma oportunidade para o repovoamento), definido 

prioridades, objectivos estratégicos e medidas a desenvolver, garantindo os meios e 

instrumentos necessários.  

A Matriz Estratégica preliminar do Plano Local de Habitação (corresponde à segunda 

fase – “Escolher”), tem como missão (Re)Habitar Lisboa, sendo definidos como objectivos 

gerais, a melhoria da cidade, a atracção de novos residentes, e tornar os factores de crise 

em oportunidade. O seu programa passa pela formação, arrendamento jovem, mobilidade, 

regeneração e requalificação dos Bairros, SAAL e PPP (Parcerias Público Privadas) para a 

reabilitação, revitalização local, dinamização do arrendamento, etc. 

Como missão e objectivos, são definidos: 

- a melhoria da qualidade do parque habitacional (público e privado); 

- a melhoria da qualidade de vida urbana e a coesão territorial; 

- a promoção da coesão social; 

- adequar a oferta à procura de habitação; 

- dinamizar o mercado de arrendamento; 

- a poupança de recursos; 

- tornar a reabilitação uma medida prioritária; 

- garantir os solos necessários para Re-Habitar Lisboa; 

- promover a Administração Aberta. 

  

Foram publicados quatro relatórios, nomeadamente:  

- Diagnóstico e Proposta para uma Estratégia de Habitação 2008-2013 – Sumário 

Executivo;  

- Diagnóstico de Dinâmicas e Carências Habitacionais;  

- Políticas de Habitação; 
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- Estratégia e Modelo de Intervenção. 

  

 Destes estudos e relatórios resultará uma Proposta Estratégica final, cuja elaboração 

deverá ocorrer simultaneamente à fase de discussão pública, que será submetida à Câmara 

e à Assembleia Municipal. 

No quadro do Programa Local de Habitação foi criada a Carta dos Bairros e Zonas 

de Intervenção Prioritária na cidade de Lisboa. 

 

 

1.11. Programa de Acção Mouraria 

 

O Programa de Acção Mouraria: as cidades dentro da cidade, viu o seu Protocolo de 

Financiamento, no âmbito do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), 

através do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), celebrado a 11 de Agosto 

de 2009. 

 Este programa implica um Protocolo de Parceria Local, com um prazo de realização 

de três anos. Passa pela definição de um conjunto de operações com o objectivo de reforçar 

as potencialidades do bairro, como o seu património material e imaterial, a actividade 

económica, a vitalidade populacional e a multiculturalidade. É um processo de cooperação 

entre diversas entidades locais (Protocolo de Parceria Local), como por exemplo, a 

Associação Renovar a Mouraria (ARM), a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), a 

Câmara Municipal de Lisboa, a EPUL, as Juntas de Freguesia das áreas implicadas, etc. 

Este grande envolvimento permite operacionalizar as acções em diversos âmbitos 

(intervenções no edificado, espaço público e ambiente urbano, bem como ao nível dos 

aspectos sociais, das actividades económicas, do turismo e da cultura). 

 Os eixos estruturantes do programa consistem na requalificação do espaço público, 

na melhoria de acessibilidade e mobilidade, na sinalética e na estrutura de gestão e 

manutenção do espaço público. Existe o objectivo de reabilitar o Quarteirão dos Lagares 

para a criação do Centro de Inovação da Mouraria. Medidas relacionadas com a criação de 

novas oportunidades de mudança e de desenvolvimento.  

 Contundo, os valores de identidade, memória e tradição assumem, também, uma 

grande importância, através da valorização das Artes e dos Ofícios da zona, e da 

valorização Sócio-Cultural e Turística. 

 A participação é um elemento-chave de todo o processo. É prevista a criação de um 

Plano de Divulgação e Comunicação, e de um site sempre actualizado, bem como a 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 138 

distribuição de desdobráveis de divulgação do Programa, para que a população possa ter 

sempre toda a informação disponível para consulta. 

 

87.88.89.90. Simulações de Intervenção para o Largo da Achada, Beco do Jasmim, Largo do Intendente, e Largo 

dos Trigueiros   

 

 

1.12. Plano Estratégico EPUL 2009-2013 

 

 O Plano Estratégico EPUL 2009-2013 foi aprovado em reunião da Câmara Municipal 

de Lisboa a 16 de Setembro de 2009. Estabelece como objectivo, equacionar “as principais 

linhas de esforço e as medidas estruturantes que permitam levar a EPUL a ser uma 

empresa sustentável, com responsabilidade social e ambiental”. 

 São definidas diversas oportunidades de actuação, ao nível do ordenamento da 

cidade de Lisboa; ao nível da promoção de projectos de valorização e regeneração urbana, 

em que no contexto da presente dissertação, pode ser referida a elaboração de projectos 

direccionados aos diferentes estratos sociais e etários, o que promove o reequilíbrio e a 

revitalização; e ao nível da realização de acções de reabilitação urbana, com a criação de 

várias medidas, como o desenvolvimento de programas de recuperação de fogos 
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degradados e/ou obsoletos, com vista à sua recolocação no mercado, a procura de soluções 

inovadoras de viabilização económica da qualificação do espaço urbano (por exemplo, a 

utilização de fundos no âmbito do QREN), e a mobilização de agentes locais e proprietários 

para o fomento e dinamização da reabilitação. 

 Existe o objectivo de promover a retoma do crescimento populacional e económico 

da cidade, procurando um equilíbrio na sua composição social, e aumento da qualidade 

urbana. É um instrumento que procura a qualificação, dinamização e revitalização da 

cidade. 

 O Plano Estratégico é estabelecido com vista a “reorganizar, normalizar e reforçar 

internamente a empresa, implementando uma filosofia de gestão moderna e eficiente, e 

apostar na inovação associada ao desenvolvimento sustentável na construção e 

reabilitação; dotar a empresa de uma capacidade de apoio alargado à CML no domínio das 

políticas urbanísticas, continuando disponível para fazer face a situações de reconhecida 

urgência e prioridade; e ser uma empresa de referência do sector, económica e 

financeiramente sustentável, com reconhecida responsabilidade social e ambiental”. 

 Como linhas de acção estratégica, são desenvolvidas as seguintes: 

 - “Alinhamento e articulação da EPUL com os objectivos da CML”, promovendo a 

regeneração, rejuvenescimento e requalificação da cidade, numa boa articulação com os 

serviços competentes, de modo a acelerar a execução dos projectos prioritários da CML; 

 - “Desenvolvimento estratégico de recursos humanos”, através da definição de um 

modelo de competências, de gestão de carreiras, de avaliação de desempenho, de 

renumeração e benefícios, e de formação; 

 - “Desenvolvimento de parcerias”, através da criação de processos colaborativos 

com entidades nacionais e internacionais, permitindo a dinamização das políticas urbanas; 

 - “Desenvolvimento de novos projectos – diferenciação pela inovação”, em que se 

associem interesses de diferentes entidades e agentes, nas intervenções com projectos 

integrados em bairros antigos, renovação e reconversão com financiamento, e com o 

objectivo de introduzir população jovem e equilíbrio social nos bairros degradados, e ao 

nível da cidade, o arrendamento de habitação, reabilitação, infra-estruturas, património, 

comércio e serviços; 

 - “Controlo da gestão e qualidade”, definindo responsabilidades, e passando pelo 

controlo da capacidade produtiva, monitorização da performance, e avaliação das 

actividades e métodos.  
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 A definição deste Plano tem como finalidade, a médio prazo, da constituição da 

EPUL como “uma referência na implementação das políticas de regeneração urbana, 

disponibilizando soluções integradas, pragmáticas e eficientes, em consonâncias com os 

interesses e orientações do Município e alinhadas com as necessidades sociais e 

ambientais e de sustentação económico-financeira da empresa.” 

 

 

1.13. Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

 

A elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina (PPSBP), 

foi deliberada em reunião de Câmara de 19 de Março de 2008 (Proposta nº 90/CM/2008). A 

proposta de Plano foi aprovada em Reunião de Câmara em Novembro de 2010, e 

submetida à Assembleia Municipal de Lisboa.  

Surge na sequência do “Projecto de Revitalização da Baixa-Chiado”, apresentado 

pelo Comissariado da Baixa. O grande valor patrimonial deste conjunto urbano, e a 

necessidade de o revitalizar e requalificar, são apresentados como os motivos para a 

elaboração deste Plano. 

Tem como princípio geral de intervenção, a manutenção e conservação do existente. 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina é abrangida por 

uma sub-classe de espaço, a Área Histórica Central, segundo a classificação do PDM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      91. Área de Intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
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De modo a possibilitar a implementação de projectos estruturantes para esta zona da 

cidade, deu-se uma suspensão parcial do PDM (art.º 38º a 40º), em quatro áreas situadas 

na Baixa Pombalina, sendo estabelecidas medidas preventivas. A zona da Baixa-Chiado é 

delimitada Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, a 27 de Maio de 2008.  

92. Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Baixa-Chiado   

 

 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina estabelece como opções 

estratégicas: 

- a promoção da requalificação urbana, incidindo nos edifícios devolutos, e na 

melhoria do estado de conservação; 

- a regulamentação das intervenções, tanto nos edifícios, como nos espaços 

públicos; 

- a preservação da identidade histórica e arquitectónica, com o objectivo de elevar 

este local a património mundial; 

- a revitalização e revalorização funcional 

- a atracção de população residente, através da criação de equipamentos, e da 

articulação da rede de infra-estruturas; 

- a preocupação pela melhoria da qualidade do espaço público, e a importância da 

ligação da cidade ao rio, incidindo na zona da Frente Ribeirinha. 
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Como objectivos, são definidos: 

- a preservação do conjunto urbano resultante do Plano de Reconversão elaborado 

após o Terramoto; 

- a reabilitação da área da Praça do Comércio; 

- a adaptação dos edifícios aos novos estilos de vida, e necessidades ao nível do 

conforto, higiene, salubridade, mobilidade e segurança, definindo as regras e condições de 

intervenção, de modo a salvaguardar os valores patrimoniais; 

- a aceleração dos processos de aprovação dos projectos de reconstrução dos 

muitos edifícios degradados; 

- a reposição do equilíbrio das morfologias, através da eliminação dos obstáculos 

visuais, e das discrepâncias volumétricas; 

- a diminuição dos desequilíbrios em relação às actividades, procurando incentivar a 

função residencial; 

- o desenvolvimento sustentável da área de intervenção, bem como o reforço da sua 

atractividade, através da instalação de uma rede de equipamentos públicos, de cultura, de 

turismo e de lazer. 

- a requalificação dos espaços públicos, criação de zonas pedonais, e controlo do 

tráfego, com vista a melhorar a qualidade do ar, e diminuir a poluição sonora; 

- a estruturação da ligação entre a Baixa, e a colina do Carmo e o Bairro Alto, e da 

ligação entre a Baixa o Castelo de São Jorge;  

- a integração de medidas de participação dos cidadãos; 

- o condicionamento das alterações do subsolo; 

- a recuperação dos logradouros; 

- a eliminação das barreiras arquitectónicas; 

- a criação de mais oferta de estacionamento. Está prevista a criação de três novos 

parques de estacionamento, com um total de 1630 lugares: 

- Mercado do Chão de Loureiro (230 lugares) 

- Largo do Corpo Santo (700 lugares) 

- Campo das Cebolas (700 lugares) 

 

 

 

 

 

 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 143 

 

93. Definição gráfica dos objectivos do PPSBP   

 

 

Vivem na Baixa, neste momento, 3500 pessoas, na sua maioria idosos, 

principalmente nos últimos andares dos prédios. Existe o objectivo de triplicar este número 

no prazo de 5, 6 anos, rejuvenescendo a população, e recuperando a centralidade deste 

local. 

As acções propostas procuram, também, impedir o desvirtuamento do princípio de 

unidade, e da hierarquização das ruas e praças, do plano da Baixa Pombalina, passando 

pelo respeito pelo património arquitectónico e arqueológico, pela diminuição do desequilíbrio 

dos usos, e pela coerência das intervenções a um nível global. 

Tem como investimento estimado, para as acções a realizar entre 2010 e 2020, um 

valor de 717 milhões de euros, distribuídos pela Câmara Municipal de Lisboa, Estado, IHRU, 

Banco de Portugal, Instituto do Turismo, Instituto Social, IGESPAR, Concessionárias, EMEL, 

Privados, Frente Tejo, Carris e GNR,  
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1.14. Planos de Pormenor de Reabilitação Urbana 

 

 Os Planos de Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU) foram regulados pelo 

Decreto-Lei nº 307/2009, relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, que revoga, 

nesta altura, o anterior regime das Sociedades de Reabilitação Urbana. 

Estes Planos propõem a alteração e adaptação dos Planos de Urbanização, de 

forma a poderem responder às actuais necessidades e exigências. Passou mais de uma 

década desde a aprovação dos Planos de Urbanização. Estes encontram-se desajustados 

face à dinâmica urbana, e à regulação das actividades económicas, e apresentam 

dificuldades ao nível da gestão urbanística. 

 Está prevista a conclusão dos Planos de Pormenor do Bairro Alto/Bica, Madragoa e 

Colina do Castelo, em 2012. 

 O Plano do Bairro Alto/Bica engloba uma área do 550 000 metros quadrados, o da 

Madragoa 267 000 metros quadrados, e o da Colina do Castelo 680 000 metros quadrados. 

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Colina do Castelo vai consistir na 

alteração e junção dos actuais Planos de Urbanização de Alfama/Colina do Castelo, e da 

Mouraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       94. Área do Plano do Bairro Alto/Bica (claro), área do Plano da Colina do Castelo (escuro) 
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Estes Planos têm como principais objectivos: 

- inverter a tendência de abandono da população; 

- o ajustamento à legislação entretanto definida, e ao Plano Director Municipal de 

Lisboa, em revisão; 

- revitalizar as áreas de intervenção; 

- preservar o ambiente e morfologia das áreas intervencionadas; 

- incentivar a reabilitação e a sustentabilidade ambiental; 

- promover a salvaguarda do património edificado; 

- reforçar a função residencial destas áreas, procurando um equilíbrio ao nível das 

actividades; 

- clarificar as regras relativas à restauração e diversão nocturna; 

- criar medidas relacionadas com a estruturação do espaço público, para que este se 

adapte às novas exigências de conforto e segurança: 

- reordenar o trânsito automóvel; 

- criar equipamentos públicos de proximidade e de percursos pedonais; 

- implantar actividades artesanais de tradição local; 

- criar critérios de intervenção coerentes e uniformes; 

- interligar as Colinas. 

 

São, também, definidos os principais riscos, nomeadamente, o risco de incêndio, 

inundação, derrocada e sismo, com vista a estabelecer soluções de intervenção.  

 

 

1.15. Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024 

 

A elaboração da Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024, consistiu num processo 

amplamente participado, que permitiu apontar orientações estratégicas de médio e longo 

prazo, para o desenvolvimento sustentável de Lisboa.  

 Tem como objectivo, dar resposta às principais questões que se colocam 

actualmente à cidade de Lisboa, e que se traduzem em: 

 - “Como recuperar, rejuvenescer e equilibrar socialmente a população?” 

 - “Como tornar Lisboa uma cidade amigável, segura e inclusiva para todos?” 

 - “Como tornar Lisboa uma cidade ambientalmente sustentável e energeticamente 

eficiente?” 
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 - “Como transformar Lisboa numa cidade inovadora, criativa e capaz de competir 

num contexto global, gerando riqueza e emprego?” 

 - “Como afirmar a identidade de Lisboa, num Mundo globalizado?” 

  - “Como criar um modelo de governo eficiente, participado e financeiramente 

sustentado?”  

 

 Estas questões constituem os desafios estratégicos que Lisboa enfrenta, e a 

resposta às mesmas conduzirá a cidade no sentido do desenvolvimento sustentável. 

Segundo o que se encontra estabelecido na Carta Estratégica, a resposta a estas 

questões passa pela reabilitação e requalificação do ambiente físico da cidade; pela 

inversão da tendência de despovoamento, e atracção das faixas etárias mais jovens; pela 

redução das assimetrias sociais que se começam a notar cada vez mais na cidade, 

incentivando a fixação da classe média; pela melhoria da qualidade de vida da população; 

por um processo de reabilitação integrado e participado; pela criação e aplicação de 

políticas para a igualdade e anti-discriminação nos vários campos de intervenção 

(urbanismo, cultura e serviços sociais), começando o exemplo a ser dado pelas próprias 

autoridades municipais; pelo estabelecimento de políticas que conduzam à sustentabilidade 

ambiental e à eficiência energética; pelo estabelecimento de parcerias e selecção de 

investimentos a realizar nas actividades de futuro (Ciência & Tecnologia, Educação & 

Formação e a Informação & Comunicação); pela promoção dos modelos de gestão pública e 

de iniciativa privada a acolher e incentivar; pelo promoção de empregos e oportunidades; 

pela identificação e enquadramento das questões identitárias únicas; e por forte estratégia 

de comunicação. 

O desenvolvimento desta análise, a dinamização do debate (realização de seis 

Seminários Participativos), e o ensaio de linhas orientadoras e respostas, que se encontram 

em discussão pública, tiveram um contributo essencial do Comissariado da Carta 

Estratégica, que foi criado especialmente para este efeito, e que é composto por 

especialistas de carácter idóneo e imparcial. 

Esta Carta constitui uma base para estudo, apresentação à Câmara e discussão 

pública, no sentido da elaboração do II Plano Estratégico de Lisboa. Permite consolidar uma 

estratégia para o futuro da cidade, definindo orientações, para um espaço de tempo 

compreendido entre “os 100 anos da 1ª República, e os 50 anos da Democracia em 

Portugal”. 
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1.16. Carta dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa 

 

 A proposta de Carta dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa (Carta 

dos BIP/ZIP de Lisboa), surge no âmbito dos objectivos do Programa Local de Habitação, 

tendo sido aprovada pela deliberação municipal 363/2010, de 14 de Julho. Após um período 

de debate público foram identificados 67 BIP/ZIP.  

 A identificação dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária seguiu uma 

metodologia definida pelo Grupo de Trabalho do Programa Local de Habitação, e foi 

possível pela construção de um índice composto (engloba o índice social e o índice urbano), 

que permitiu encontrar as ocorrências mais críticas no que se refere às dimensões 

socioeconómica e urbanística. Esta construção passou pela recolha de dados, selecção de 

variáveis e indicadores estatísticos geo-referenciáveis e elaboração de cartografia. 

 Os 67 bairros ou zonas de intervenção prioritária encontram-se distribuídos por trinta 

e três freguesias da cidade (Listagem em anexo _ Anexo IV). São bairros que apresentam 

carências sociais, degradação do edificado e/ou falta de equipamentos e transportes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Identificação dos Bairros e Zonas 

de Intervenção Prioritária 

 

São propostas operações de requalificação nestes locais, com a participação das 

Juntas de Freguesia, das Associações de Moradores, das colectividades e de todas as 

entidades que de alguma forma se relacionem com esses locais. 

 É uma Carta que tem como objectivo primordial, conduzir à melhoria da qualidade de 

vida urbana, e à coesão territorial. 
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PARTE V 

1. CONCLUSÕES 

 

1.1. Participação 

  

Actualmente o planeamento enfrenta várias dificuldades, entre as quais se 

encontram a escassez de recursos, os desequilíbrios sócio urbanísticos, a rapidez de 

mudança e a conflitualidade. O planeamento tem que se tornar mais flexível e menos 

restritivo, valorizando a diversidade. Neste aspecto, o estímulo da participação assume uma 

enorme importância pois contribui para a vertente comunicativa do planeamento. As 

parcerias e a participação dos cidadãos, das organizações e dos agentes económicos 

possibilitam um planeamento estratégico, pragmático e de oportunidades. 

A preocupação com a rapidez e os maiores lucros, fazem com que o processo de 

planeamento seja, em muitos casos, somente um processo técnico, sem a participação do 

cidadão. A falta de informação e envolvimento da população conduz, por vezes, a reacções 

negativas face à mudança. É necessário que os arquitectos e os responsáveis técnicos 

pelos projectos percebam a importância de integrar a população nos processos de 

planeamento. Esta é uma forma de educar e consciencializar a população para a 

importância da imagem da cidade, e da impossibilidade de alcançar um planeamento 

sustentável sem a participação de todos. 

A participação começou a ser um tema bastante focado e defendido nos documentos 

criados para a protecção do património, quando se deu o aumento do interesse pelos 

centros históricos. Pressupõe uma parceria entre todos os actores que intervêm no território, 

com vista a um desenvolvimento sustentável. Com o aumento da participação, aumenta 

também a responsabilidade dos cidadãos, bem como o sentido de pertença. Torna-se mais 

simples responder às necessidades da população. 

Têm vindo a surgir novas formas de diálogo e de colaboração nas operações de 

planeamento. Os processos de decisão centralizados e hierárquicos vêm gradualmente a 

ser substituídos por processos de decisão que envolvem um leque mais vasto de 

intervenientes. Este fenómeno é mais acentuado em casos de intervenção em zonas 

urbanas degradadas, onde é considerado um instrumento essencial. São zonas que 

apresentam graves situações de pobreza, exclusão social e processos acelerados de 

degradação e desqualificação socioeconómica. 

É defendida a participação das comunidades nos processos de gestão e intervenção 

no território, como estratégia para contrariar a tendência da influência de interesses 
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privados, e a falta de preocupação pelas questões sociais e ambientais. Deste modo, 

aumentam as possibilidades de actuação. 

A participação garante um melhor uso, bem como uma maior satisfação no uso, dos 

recursos ao dispor. É promovida a reflexão por parte de todos os actores intervenientes 

neste processo, de forma a garantir uma integração de saberes. O envolvimento da 

população nas questões relacionadas com a intervenção no seu território, diminui a 

incerteza e os riscos de decisão. São ouvidas e ponderadas as necessidades dos vários 

grupos sociais afectados pelas decisões. Os grupos com uma posição mais marginal na 

sociedade ganham maior autonomia. Por norma as pessoas inseridas nos grupos sociais 

com maiores níveis de pobreza e exclusão, têm uma menor oportunidade de envolvimento 

activo na sociedade. Através da participação há uma delegação de poderes a estes 

cidadãos, que leva à diminuição da desvantagem social. 

É um processo que engloba actores institucionais públicos e privados, bem como os 

vários grupos da sociedade civil, representados através de empresas, instituições 

educativas, culturais, desportivas, religiosas, associações e organizações locais, e cidadãos. 

Ao longo dos anos têm-se assistido à redução do “poder” da sociedade civil sobre as 

intervenções no seu território. Com a participação existe a procura de reequilibrar a divisão 

do poder e a autonomia dos cidadãos na satisfação das suas necessidades e resolução de 

problemas. A população ganha maior poder e controlo sobre as suas vidas, ao mesmo 

tempo que aumenta o espírito de cidadania. Envolvimento na construção do próprio futuro e 

consciencialização das responsabilidades individuais. 

A participação passa pela promoção de processos de diálogo entre decisores, 

técnicos e população geral, nos quais são discutidos pontos de vista e apresentadas todas 

as informações relativas às intervenções. Os cidadãos podem expressar as suas opiniões e 

preferências, participando nos programas de desenvolvimento local. Isto leva a um maior 

nível de aprendizagem, e ao combate das problemáticas socioeconómicas, urbanísticas e 

simbólicas, que se encontram principalmente em zonas degradadas. Combate a exclusão 

social. 

À “escala de bairro” há uma maior eficiência no processo de participação. Torna-se 

mais simples localizar os problemas e necessidades, verificando-se um maior detalhe e 

rapidez na criação de soluções. 

Do leque da totalidade dos cidadãos do território a intervir devem ser escolhidos para 

a participação, representantes dos vários grupos sociais e das instituições locais, 

directamente afectados. 
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Uma acção colectiva baseada no confronto e ponderação de expectativas e 

necessidades permite gerir as complexidades inerentes às intervenções. Aumentam as 

possibilidades com estas novas formas de pensar e agir, em que são experimentadas novas 

formas de organização, coordenação e cooperação institucional. 

A informação e transparência nos processos de decisão são indispensáveis, pois 

levam à compreensão do projecto de intervenção, facilitam o processo de participação e 

permitem alcançar um projecto equilibrado e sustentável. 

A produção arquitectónica e urbanística pode, deste modo, repercutir as 

necessidades, gostos, interesses e capacidades organizativas e artísticas da população.  

A participação deve anteceder o projecto, suportando-o por sondagens e inquéritos 

de opinião, e continuar ao longo de todo o processo de concepção e execução da 

intervenção. É um processo multidisciplinar, em que os vários interesses têm que ser 

congregados, de modo a satisfazerem todas as partes envolvidas. 

As metodologias de participação passam pela transmissão de informação sobre as 

intervenções, com recurso a cartazes, panfletos, publicações, divulgações através da 

internet, etc (forte visibilidade do projecto, através de uma eficaz componente de 

comunicação); pela recolha e análise de informação (através de questionários, entrevistas, 

leitura de documentos já existentes, bem como a observação directa da realidade), onde se 

ficam a conhecer as necessidades e os problemas dos locais e se definem as prioridades da 

intervenção. Permite a construção de diagnósticos, estratégias, monitorizações e 

avaliações. Deste modo é possível manter e valorizar elementos simbólicos para a 

população, que de outra forma poderiam nem ser considerados e ser destruídos. Só com 

uma forte estratégia de comunicação é possível garantir o envolvimento e interesse dos 

cidadãos nas questões que afectam o desenvolvimento do município.  

No entanto, o discurso não pode estar afastado da prática. A inclusão de todos os 

grupos sociais neste processo tem que ser eficaz na realidade, e não só na teoria. 

A longo prazo a participação possibilitará a qualificação, a eficiência e a 

sustentabilidade das intervenções de reabilitação sobre o território. Os resultados obtidos 

encontram-se muito relacionados com a forma como se desenrola todo o processo, e apesar 

deste exigir um maior esforço em termos económicos, pessoais e institucionais, contribui 

para a elaboração de decisões de encontro às necessidades, para a diminuição da exclusão 

social, e para o aumento da qualidade de vida e espírito de colaboração e solidariedade. 

Leva à criação de uma cidade a favor dos cidadãos. 
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1.2. A importância da motivação do cidadão 

 

A participação dos cidadãos é, como foi referido, de extrema importância, mas é 

necessário motivar a população a fazê-lo. Essa competência está a cargo das autarquias 

municipais e regionais. Através de reuniões municipais, a população recebe informações 

sobre as intervenções no território, e tem a possibilidade de expor as suas dúvidas, 

problemas e alternativas. 

A população tem que perceber a importância do trabalho interactivo na reabilitação 

das suas cidades. Este não pode ser apenas uma formalidade. A organização das reuniões 

com a população é uma fase essencial, pois é necessário que os Planos e os regulamentos 

sejam bem explicados e compreensíveis para todos. A função dos arquitectos nas reuniões 

consiste em apresentar os projectos com uma linguagem acessível, e esclarecer as dúvidas 

que surjam (o trabalho do arquitecto é multidisciplinar, e abrange mais do que a realização 

do projecto). 

A motivação da população para a participação nem sempre é fácil. É necessário 

motivar os diferentes agentes sociais, captando a sua atenção e levando-os a intervir, pois 

estes possibilitam as dinâmicas de transformação. Desde sessões de apresentação, 

trabalho e discussão, até acontecimentos culturais e de animação urbana, todas são 

estratégias válidas para fomentar o envolvimento e responsabilização dos cidadãos. 

No processo de participação é necessário tratar a problemática de uma forma muito 

concreta, e o trabalho de informação tem que estar muito associado a uma vontade de 

instruir os cidadãos. É um esforço entre gerações, em que a tradição, através dos mais 

idosos, e a inovação, através dos mais jovens, se aliam num objectivo comum. Todos os 

interesses e necessidades são tidos em conta, numa atitude democrática. 

Surgem novas possibilidades de intervenção, com o recurso à internet. É possível 

disponibilizar a informação sobre o projecto online, para que todos tenham acesso à mesma 

(não só os que participam nas reuniões), e possam entrar em contacto com os técnicos 

responsáveis, em caso de dúvidas ou vontade de exprimir a sua opinião. Através da criação 

de uma página online apelativa, com recurso a textos, som, imagem, filmes, animações, etc, 

é possível motivar os cidadãos, e melhorar a comunicação entre estes e os técnicos. É uma 

forma de aliar as novas tecnologias ao desenvolvimento da cidade, pois este meio possibilita 

a participação de um número de pessoas bastante superior (entre os quais uma maior 

percentagem de jovens e de pessoas cujos horários e estilos de vida são incompatíveis com 

a presença nas reuniões). 
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Só através de uma população sensibilizada e participante é possível alcançar um 

planeamento mais justo e orientado para o futuro. 

 

 

 

1.3. Transformações ao nível social e funcional 

 

 As medidas aplicadas pelos instrumentos de planeamento referidos na Parte IV da 

presente dissertação, possibilitaram uma melhoria das condições de utilização das 

habitações e do espaço público. No entanto, não se verificam transformações significativas 

ao nível do tecido social e da estrutura funcional. 

 Continua a verificar-se, na zona da Baixa Pombalina/Chiado, Alfama, Mouraria e 

Bairro Alto, uma tendência de despovoamento e envelhecimento demográfico. Apenas em 

situações pontuais se encontra a fixação de população mais jovem e novos residentes. 

 Contudo, as medidas aplicadas provocaram algumas modificações que assumem 

grande importância, pois podem conduzir a alterações significativas no futuro. Algumas das 

operações realizadas levaram a processos de gentrificação (ver Parte II). É um fenómeno 

que se concentra essencialmente em áreas recuperadas, com um elevado valor patrimonial, 

histórico e simbólico. Estes novos habitantes são constituídos, na sua maioria, por pessoas 

sem ligação aos bairros e por estrangeiros, que em alguns casos não se integram 

totalmente na vida do bairro, mantendo-se isolados. Têm diferentes vivências e formas de 

apropriação do espaço. É um aspecto que pode contribuir para acentuar a perda da 

identidade cultural local, mas que por outro lado, contribui de forma positiva para a 

reabilitação destas áreas, pois estes novos residentes têm, por norma, uma maior 

sensibilidade para as questões relacionadas com a salvaguarda do património urbano, e 

manutenção do tecido social. São residentes com um nível de escolaridade superior, e 

situações económicas e profissionais mais elevadas do que os moradores tradicionais, o 

que possibilita a disponibilização de maiores recursos para a manutenção das políticas de 

salvaguarda, numa atitude de dinamismo auto-sustentado. 

 A maioria dos residentes tradicionais destes bairros apresenta um forte sentimento 

de pertença (grande ligação afectiva ao bairro). Isto acontece quer com os moradores mais 

idosos, quer com os mais jovens. Apesar de reconhecerem as más condições de 

habitabilidade das suas casas, recusam a hipótese de mudança de residência. Há um forte 

sentimento de identidade. 
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 No entanto, encontram-se actualmente vários jovens nestes bairros, que apresentam 

novas aspirações, ansiando por melhores condições de conforto em termos de habitação. 

Procuram maiores áreas, em edifícios mais recentes, com melhores equipamentos e 

estacionamento facilitado. São condições que não encontram no seu bairro, ou quando 

existem, estão associadas a rendas muito superiores às encontradas com as mesmas 

condições na periferia. Por este motivo, embora a maioria dos jovens evidencie um grande 

sentimento de pertença, e vontade em residir no bairro, acabam por abandoná-lo, optando 

pela periferia. 

 Tem-se verificado nestas áreas um grande dinamismo em relação às actividades 

económicas, principalmente ao nível do sector do comércio e restauração, com o surgimento 

de novos estabelecimentos. Vão de encontro à procura por parte dos turistas e dos novos 

residentes. Contudo, no que se refere aos moradores tradicionais, verifica-se uma 

diminuição do poder de compra. 

 A melhoria das condições de habitabilidade dos fogos contribui para o aumento da 

auto-estima e do bem-estar pessoal e social. Faz com que a população tenha ainda mais 

orgulho no seu bairro, e procure mais alterações positivas. A realização de operações de 

reabilitação cria o gosto pela imagem melhorada do bairro, e a vontade de continuar com 

este tipo de intervenções. 

 Apesar do aspecto positivo introduzido pela melhoria das condições de habitação, é 

preciso apostar também nos mecanismos de apoio social, pois só através da associação 

entre melhores condições de conforto e salubridade, com a resolução de problemas sociais, 

poderá atingir-se a qualidade urbana para a qual estes espaços apresentam um grande 

potencial. 

 A melhoria das condições de habitabilidade, além de estar relacionada com as 

alterações realizadas nas residências, está também associada à criação de boas 

acessibilidades internas e externas, à existência e proximidade de equipamentos essenciais 

(estabelecimentos de ensino, de saúde, de lazer e de comércio), à facilidade de 

estacionamento, e à melhoria das condições sociais. Só assim se poderá atingir uma grande 

qualidade de vida urbana. 
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1.4. Realizações Contemporâneas no Sentido do Aumento da Atractividade 

 

- No sentido de destacar a sua importância, foi preparada, em 2004 pela Câmara Municipal 

de Lisboa, a candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade, de forma a ser 

apresentada junto do Centro do Património Mundial da Unesco.  

A área a classificar incluía a Baixa Pombalina e o Chiado, e assentava no facto de a 

Baixa representar “uma obra-prima do génio da criatividade humana”. É um Plano que 

traduz uma grande qualidade do ponto de vista urbanístico, arquitectónico e tecnológico, e 

proporciona níveis elevados de vivência económica, social, política e cultural. A Baixa 

Pombalina, apesar  das diversas alterações a que foi sujeita ao longo da sua existência, 

mantém ainda intacta a sua integridade. 

 

96. Área a classificar a Património da Humanidade 

 

Este projecto ficou em suspenso, por falta de um plano de gestão que possibilitasse 

a conservação, valorização e dinamização deste bem. No entanto, existe a intenção de 

reapresentar a candidatura. 
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- No sentido de dar a conhecer a história e os Bairros da cidade, a Câmara Municipal de 

Lisboa tem vindo a promover Itinerários Temáticos Municipais, que englobam passeios, 

gastronomia, história, fado, etc; com visitas aos bairros, monumentos e museus. 

 

- Lisboa na Rua / Com`Out Lisbon – É um evento que se realiza de 12 de Agosto a 12 de 

Setembro. São disponibilizados programas ao ar livre, de cinema, performance/dança, 

música e teatro, ocupando o espaço público lisboeta, nomeadamente, praças, jardins e 

miradouros. Procuram promover a interacção entre o público e o espaço, numa atitude de 

fruição da cidade e da sua paisagem urbana, como espaço de cultura. 

 

- Festival ao Largo, no Teatro de São Carlos – Consiste num festival de música e dança, 

realizado de 26 de Junho a 27 de Julho, realizado no Largo do Teatro de São Carlos. É uma 

iniciativa da entidade pública empresarial que gere o Teatro Nacional de São Carlos e a 

Companhia Nacional de Bailado. Além da grande oferta cultural que proporciona à 

população, permite dinamizar este largo, que se torna um espaço cheio de vida e animação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Festival ao Largo 

 

 

- Festival dos Oceanos – Este festival realiza-se em Agosto, e atrai milhares de pessoas à 

zona ribeirinha do Tejo, onde é possível assistir a concertos, intervenções urbanas sobre os 

oceanos, espectáculos multimédia e pirotecnia musical. 

 

- Jornadas Europeias do Património 2010 – Consiste numa iniciativa do Conselho da Europa 

e da União Europeia, que tem como principal objectivo a sensibilização da população para a 
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importância da protecção e da valorização do Património. Este ano, as Jornadas realizam-se 

nos dias 24, 25 e 26 de Setembro. De modo a aproximar física e emocionalmente a 

população aos monumentos, conjuntos e sítios, diversas entidades, públicas e privadas, 

associam-se a este evento, realizando um vasto leque de iniciativas. 

 

- Festividades dos Santos Populares – Consistem em celebrações que têm lugar nos bairros 

históricos da cidade de Lisboa. São festividades que se realizam na rua, e que envolvem 

residentes, turistas e visitantes, num espírito comum, em que a música popular e a sardinha 

assada assumem um grande destaque.  

  

Muitas destas realizações passam pela aposta na vertente turística e cultural. Este é 

um aspecto muito importante, e que deve ser incentivado, pois atrai visitantes e turistas, o 

que dinamiza estes locais e lhes confere “vida”. No entanto, o equilíbrio entre a vertente 

habitacional, e a vertente turística nunca pode ser ultrapassado, pois se o turismo se 

começar a sobrepor à componente residencial, a cidade sofre um processo de 

musealização, e perde a sua identidade.  

É necessário continuar a apostar nestas medidas, mas incentivar também, e de 

forma mais intensa, a reabilitação da habitação no centro histórico, de forma a criar 

melhores condições de habitabilidade, maior qualidade de vida, e atrair mais residentes. 
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1.5. Propostas no sentido do aumento da Atractividade e Reforço da 

Centralidade destas áreas 

  

LINHAS DE ACÇÃO: 

 

REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DA CIDADE 

- Melhoria da estrutura física, com a eliminação da insalubridade e da degradação 

dos bairros, de modo a conduzir a uma maior atractividade para as actividades económicas 

e para os residentes (população mais jovem e famílias), assegurando a manutenção da 

diversidade de espaços e tipologias habitacionais; 

- Reabilitação das construções degradadas (análise e tratamento de patologias, 

efectuando somente as demolições estritamente necessárias). 

- Recuperação e preservação dos espaços verdes e parques públicos, com vista a 

serem usufruídos pela própria população. 

- Valorização dos espaços naturais. 

 - Aproveitamento das estruturas existentes. 

- Instalação de infra-estruturas básicas na habitações, e criação de melhores 

condições térmicas e acústicas, no sentido de adaptar os edifícios às novas exigências da 

sociedades. 

- Revalorizar e enquadrar os monumentos. 

- Sempre que seja necessário conceber novos edifícios, estes devem assumir uma 

linguagem que permita a sua adaptação ao espírito e carácter do ambiente tradicional em 

que se insere (coerência formal); e recorrer a materiais de qualidade, sem, no entanto, se 

realizarem mimetismos e pastiches. 

- Eliminação de cabos e instalações aéreas. 

- Controlo dos anúncios publicitários (outdoors) e da publicidade das fachadas de 

lojas. 

- Homogeneização do mobiliário urbano (imagem coesa e coerente). 

- Criação de um plano de iluminação que permita incentivar a vida nocturna. 
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MELHORIA DOS ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS 

- Criação de estruturas técnicas de apoio e de procedimentos expeditos de 

aprovação de projectos de recuperação de edifícios. 

- Criação de cursos de técnicas construtivas tradicionais, que forneçam aos técnicos 

as habilitações e conhecimentos necessários para intervir nestas áreas. 

- Criação de incentivos fiscais que favoreçam a adesão aos programas de apoio, pois 

em muitos casos, a necessidade de suportar alguns custos, leva à impossibilidade de se 

realizarem as obras de reabilitação necessárias (tanto por parte das autarquias, como das 

entidades públicas/instituições e particulares). 

- Reordenamento material e institucional, através de apoios financeiros (por exemplo, 

parcerias estabelecidas entre o sector público e o privado; e eventos), no sentido da 

reabilitação e atracção destes locais, por parte das diferentes classes sociais. 

 

ALTERAÇÕES À OFERTA COMERCIAL, LUDICA E TURÍSTICA 

- Apoio à manutenção de equipamentos e serviços, incentivando a sua 

modernização. 

- Alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais (noite e 

fins-de-semana), dando nova vida aos “períodos mortos” da cidade 

- Criação de estabelecimento comerciais de uso diário, como supermercados, que 

conferem um carácter mais vivencial a estas áreas. 

- Instalação de estabelecimentos comerciais no rés-do-chão, e habitação nos pisos 

superiores; e incentivo à instalação de serviços públicos em edifícios de interesse histórico. 

- Incentivo à modernização da oferta comercial, hotelaria e restauração, promovendo 

o controlo da dinâmica funcional, o que evita a desertificação social e equilibra os usos. 

- Favorecimento das actividades ligadas ao turismo, lazer e cultura, promovendo 

equipamentos culturais e actividades turísticas, e revalorizando o património histórico.  

- Explorar e incentivar a animação de rua, e outras iniciativas e eventos de 

dinamização sócio-cultural. Poderá passar por acções que envolvam a população (faz com 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 159 

que esta se sinta motivada e envolvida nas acções da sua cidade), ao mesmo tempo que 

levam à atracção de visitantes. 

- Protecção das zonas habitacionais relativamente aos impactos negativos das zonas 

de lazer, através da definição de locais específicos para a sua instalação. 

- Dinamizar as actividades económicas locais, levando à criação e atracção de 

empregos para o centro (reforço da iniciativa empresarial e incentivo à instalação de 

serviços e comércio). 

 

MEDIDAS AO NÍVEL DA MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO 

- Criação de condições ideais de acessibilidade e mobilidade no espaço público e na 

malha urbana, através da gestão da circulação (delimitação de vias com sentido único, 

zonas de acessibilidade exclusiva a moradores ou comerciantes, e restrição da circulação 

automóvel em determinadas áreas), no sentido de reordenar o trânsito e descongestionar a 

cidade, criando uma circulação mais fácil e cómoda. Integração das vias como componentes 

da estrutura urbana, através do controlo do tráfego e do incremento do uso dos transportes 

públicos. Esta medida permite, também, melhorar a qualidade do ar. 

- Adopção de medidas de redução de velocidade em determinadas artérias. 

- Criação de uma eficaz e atractiva política de estacionamento, que não conduza à 

diminuição das deslocações ao centro histórico, e que promova a circulação pedonal no 

mesmo. Pode passar pela criação de parques de estacionamento na proximidade do centro, 

desencorajando o uso do automóvel para pequenas deslocações. 

- Introdução de novas formas de mobilidade – Proposta de criação de um plano de 

mobilidade articulada para toda a cidade, como se verifica em Paris, Barcelona ou Berlim, 

através da integração de ciclovias e percursos pedonais, ligando as zonas históricas da 

cidade e que possuam locais de paragem, que tirem partido dos enquadramentos e 

perspectivas visuais. 

- Criação de áreas pedonais, que possibilitem uma maior vivência da cidade. 

Dinamização da ligação pedonal entre zonas residenciais, zonas de estar e lazer, e zonas 

de serviços e negócios. 
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- Desvio de grandes infra-estruturas – Nesta situação, retirar alguma “vitalidade” a 

estes locais poderia ser um aspecto benéfico, uma vez que levaria à atracção de população 

residente. Este aspecto encontra-se relacionado com a redução do fenómeno de 

musealização, e com o aumento da componente vivencial dos bairros. Algumas infra-

estruturas poderiam ser instaladas em Alcântara, contribuindo para a melhoria desta zona 

da cidade. 

 

APOSTA AO NÍVEL DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 

- Desenvolvimento de estudos que permitam concluir quais as expectativas para a 

oferta residencial, tanto para os futuros residentes, como para turistas. E efectuar um 

levantamento das necessidades efectivas de reabilitação, com um grau de detalhe que 

permita avaliar as melhores medidas a seguir, as necessidades e investimento. As 

estatísticas que se encontram actualmente (INE, IHRU), não permitem avaliar de forma 

rigorosa o estado da arte. 

- Evitar que as operações de reabilitação conduzam à gentrificação, tanto da 

população, como das vivências e do comércio, possibilitando a manutenção dos residentes 

e práticas locais. 

- Criação de programas habitacionais, e medidas atractivas ao arrendamento, 

destinados a famílias com diferentes níveis de renda, tornando os bairros acessíveis a todos 

(diversidade social). Promoção do equilíbrio da estrutura social e activa do centro histórico. 

- Em acções de reabilitação introduzir, sempre que possível, espaços lúdicos, como 

campos de jogos, e espaços de estar para idosos e crianças (devolução do espaço público 

ao peão). 

- Desenvolvimento de escolas, jardins-de-infância, obras de carácter social e zonas 

comerciais (espaços para crianças, desportos e lazer). 

- Criação de actividades para a população idosa, através de projectos de 

comunidade, como por exemplo, o arranjo de espaços verdes públicos e privados. 

- Incremento do nível de qualificação dos residentes do centro, através de 

oportunidades de emprego e apoios à qualificação, o que potencia o desenvolvimento 

socioeconómico. 
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- Aumento do policiamento e da vigilância, com vista a conferir maior segurança. 

- Introdução das questões ambientais, como a construção bioclimática, a eficiência 

energética, etc. Actualmente, a protecção dos recursos naturais e dos ecossistemas é um 

aspecto que assume cada vez mais importância. A valorização do ambiente, através da 

economia de energia e sustentabilidade ambiental, são pressupostos fundamentais em 

qualquer operação de reabilitação, e conduzem a uma melhor qualidade de vida dos seus 

residentes e visitantes. 

 

CRIAÇÃO DE UMA FORTE ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

- Promoção da participação da população, no sentido da revitalização urbana 

(importância das estruturas comunitárias, do envolvimento e da auto-ajuda), através do 

desenvolvimento de campanhas de sensibilização para o tema da reabilitação, junto de 

empresas e cidadãos. Envolvimento da comunidade na resolução dos problemas. 

- Sensibilizar autarcas, técnicos, agentes económicos, organizações locais e a 

própria população, para a importância do espaço público, com especial destaque para a sua 

influência na melhoria da qualidade de vida urbana e nas questões da sociabilidade. 

- Apoiar, promover, incentivar e divulgar manifestações colectivas de âmbito cultural 

(festas tradicionais, eventos culturais, desportivos, festivais, animações e mercados de rua, 

etc). 

 

 

 Estas linhas de acção, agrupadas em seis pontos essenciais, são estabelecidas no 

sentido de melhorar a imagem da Baixa Pombalina/Chiado, de Alfama, da Mouraria e do 

Bairro Alto, revalorizando estas áreas aos olhos dos próprios habitantes e da população 

exterior. É proposta a valorização da imagem e simbologia dos espaços e lugares, 

intensificando as condições de usufruição, vivência e sociabilidade, através da realização de 

intervenções de grande qualidade. Estas poderão constituir exemplos e incentivos para 

futuras intervenções. 

É necessário reabilitar e requalificar o centro histórico da cidade de Lisboa, e 

demonstrar os benefícios em residir neste local. Além de todos os aspectos já referidos, 

relacionados com a qualidade de vida urbana, existem ainda as questões relacionadas com 

a poupança de tempo, energia e recursos financeiros. 
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 A redescoberta do património arquitectónico, através da reabilitação, elimina a 

imagem negativa de local vazio e perigoso, com edifícios degradados. Evita a saída da 

população para a periferia e o aumento da terciarização do centro. 

 A abertura dos bairros a novas funções (diversidade funcional), com a instalação de 

novos cafés, restaurantes e lojas, leva a que as classes médias também os frequentem, e 

que comecem a escolher estes locais como residência. O centro é valorizado e é criado um 

novo dinamismo socioeconómico. Com o reforço da componente residencial, é possível 

atingir um novo equilíbrio entre as valências funcionais da cidade (habitação, comercio, 

serviço e lazer). 

 

São abordagens e pequenos passos que se complementam, que poderão levar ao 

aumento do sucesso dos programas de reabilitação, na procura de um objectivo comum: o 

Aumento da atractividade e reforço da centralidade da Baixa Pombalina e Bairros Históricos, 

em que a contemporaneidade esteja aliada à memória e identidade. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os centros históricos são locais que ao longo dos anos foram acumulando capital 

urbano, social e funcional. Têm também um enorme potencial como destino turístico. No 

entanto, apresentam na maioria dos casos, fracas condições de habitabilidade e um grande 

abandono. Contrariamente ao crescimento populacional visível em épocas passadas, o 

centro da cidade de Lisboa tem vindo a perder habitantes sobretudo nos estratos mais 

jovens e activos. Assistimos por isso, ao envelhecimento da população, áreas urbanas 

desqualificadas, degradação e desertificação das áreas centrais, aumento dos dormitórios 

periféricos e consequentemente dos movimentos pendulares. Isto acontece, devido ao 

aumento das acessibilidades (desempenham uma função estruturante) e da mobilidade 

individual, que levam a uma maior concentração nas áreas de proximidade ao centro (CBD 

– postos de emprego).  

A degradação urbana tem diversas causas, entre as quais se encontra o 

envelhecimento (degradação progressiva). Este fenómeno é acentuado pela falta das 

devidas medidas de conservação e manutenção; e aliado a outros factores como 

deficiências nas fundações, no projecto, ou na construção, ou excesso de porte, tornam 

pertinentes e necessárias as intervenções de reabilitação. 

É necessário apostar nas políticas de reabilitação e revitalização no sentido de 

melhorar os alojamentos, os espaços públicos, os equipamentos, e o comércio e serviços. É 

também muito importante incentivar o âmbito do turismo, desde que não interfira e dificulte a 

função habitacional. 

O envelhecimento da população e a redução do número de jovens acentua a 

necessidade de rejuvenescimento da população. Os elevados valores do solo no centro 

histórico, justificados pela centralidade, acessibilidades e simbolismo, dificultam a 

manutenção da função residencial (torna-se inacessível para jovens e classe média). 

A acrescentar a estes factores, podem ainda ser referidos os problemas ao nível do 

edificado, com a sua progressiva degradação e inadequação às necessidades actuais; ao 

nível da mobilidade, devido à morfo-tipologia destes tecidos, com as suas ruas estreitas e 

sinuosas; e ao nível da falta de estacionamento. 

O centro tradicional da cidade de Lisboa tem vindo a perder influência (papel motor e 

polarizador), face às novas centralidades (como por exemplo, o Parque das Nações), que 

constituem territórios com uma acessibilidade qualificada, perfil funcional especializado, e 

uma imagem urbana diferenciada. Este aspecto, associado à perda de população que se 

verifica devido às medidas criadas após a Segunda Guerra Mundial, para retirar população 
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do centro, pois este era considerado sobrelotado e insalubre, fazem com que actualmente 

Lisboa esteja a ser considerada e reconhecida como uma cidade em retracção (“Shrinking 

City”).  

Contudo, será Lisboa, na realidade uma Shrinking City? Será que a podemos inserir 

no mesmo contexto de cidades como Detroit e Liverpool? 

A desdensificação da cidade de Lisboa começou como uma medida e objectivo 

planeados, face à excessiva densidade populacional que os seus bairros apresentavam. 

Apesar deste fenómeno se encontrar, actualmente, a assumir maiores proporções do que o 

inicialmente previsto, a cidade de Lisboa, e o seu centro histórico são ainda zonas repletas 

de vida e dinamismo, longe da escala de retracção demográfica que se faz sentir noutras 

cidades do mundo. Contudo, é necessário travar este fenómeno, e reforçar a centralidade 

da cidade histórica, de modo a que esta se torne mais competitiva e atractiva para a 

população. Tem que constituir uma parte activa da vida urbana, económica e cultural, e dos 

novos estilos de vida e de organização social. 

Só conhecendo a génese e evolução, os riscos, os problemas, e as causas da 

degradação urbana, é possível criar condições e propostas de intervenção para inverter este 

fenómeno. 

Uma cidade só se torna atractiva e competitiva, quando se encontra modernizada, 

com boas condições de habitabilidade, grande oferta de equipamentos e espaços públicos, 

e boas acessibilidades, mobilidade e infra-estruturas. 

Para atingir estes objectivos, que levam ao aumento da atractividade e ao reforço da 

centralidade, é indispensável a realização de operações de reabilitação urbana (engloba 

aspectos de ordem urbanística, social, política, legal e financeira). Os núcleos urbanos são 

valorizados, adaptados aos modos de vida actuais, e às exigências de conforto e segurança, 

ao mesmo tempo que é controlada a especulação. Permite o combate à segregação, e o 

apoio à diversidade social como factor de coesão. É um processo que deve ser entendido 

como parte da política urbana, e desenvolvido pelas autoridades públicas, com recurso a 

equipas técnicas interdisciplinares. 

Este processo permite fixar a população residente no local, e criar condições para 

atrair novas famílias, conduzindo a uma revitalização económica. 

A reabilitação deve seguir um plano estratégico, mas há ainda um grande caminho a 

percorrer, no que respeita ao âmbito legal. É necessário criar instrumentos legais que 

tornem estes processos mais céleres e que estabeleçam as medidas indispensáveis a estas 

intervenções. 
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A reabilitação urbana é indutora de comportamentos individuais, na medida em que o 

estado de conservação potencia ou contraria a prática de determinados actos. Por norma, 

os actos de vandalismo ocorrem com maior frequência em locais degradados, que não 

respondem às necessidades da população, enquanto que em locais em que o tecido urbano 

se encontra recuperado, são gerados sentimentos de bem-estar, protecção e preservação. 

Surge a consciencialização de salvaguardar o património comum. 

Além destes aspectos, comparando os custos de reabilitação de cada fogo, com a 

construção de novas edificações, é possível verificar que no primeiro caso se assiste a uma 

economia em termos de custos, infra-estruturas, sociais e patrimoniais. 

É necessário estabelecer e desenvolver estratégias no sentido de um futuro melhor. 

Só é possível ter um entendimento completo dos problemas sociais, económicos e urbanos, 

das capacidades locais e das necessidades da população, na proximidade dos núcleos 

urbanos, o que revela a importância dos municípios no alcançar deste objectivo. Os 

municípios têm que passar a participação da teoria à prática.  

Apesar de ainda faltar muito trabalho no âmbito da reabilitação urbana nas áreas em 

estudo, encontram-se melhorias significativas em relação ao panorama existente na década 

de 80, quando começa a surgir a consciência da necessidade de salvaguardar os centros 

históricos, e são criados os Gabinetes Técnicos Locais. A consciência da necessidade de 

reabilitar e requalificar estas áreas tem vindo a aumentar, assim como o número de 

instrumentos de apoio a estas realizações.  

A noção de reabilitação integrada, implica que além das questões da degradação 

dos edifícios e do espaço público, são também de extrema importância as questões 

económicas sociais e culturais, bem como a participação da população nos destinos da sua 

cidade, com vista a uma progressão da sociedade, e melhoria da qualidade de vida urbana 

a todos os níveis. A necessidade e urgência de desenvolver um processo integrado de 

reabilitação, tem vindo a ser defendida tanto pelos responsáveis municipais, como pelos 

técnicos. Contudo, quando saímos do quadro das intenções, e passamos ao nível da 

concretização, estes processos verificam-se somente num registo pontual. 

Por questões de diversa ordem (política, financeira, etc), a maioria das intervenções 

realizadas limitam-se à reabilitação dos edifícios de habitação (componente física do 

edificado), onde se encontram as mais graves carências. Estas intervenções têm 

possibilitado uma melhoria das condições de habitabilidade, com a introdução de elementos 

e infra-estruturas que conferem melhores condições de conforto, salubridade e segurança, 

em resposta às exigências da sociedade actual. Têm contribuído para a melhoria do 

ambiente físico destes bairros, mas está longe de colmatar todas as necessidades com que 
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os mesmos se deparam, e de criar uma imagem de conjunto global mais forte e positiva. Os 

recursos disponibilizados para as intervenções não são suficientes para a realização de 

todas as propostas (ao nível dos espaços públicos, equipamentos, e domínios 

socioeconómico, cultural e profissional). 

Um dos entraves a muitas intervenções, e causa de atraso nas obras (o que contribui 

para o aumento do estado de degradação), é a própria população, pois o facto de na maioria 

dos casos não se encontrar devidamente informada, faz com que se oponha à mudança (os 

residentes têm sempre “medo do desconhecido”). É neste ponto que a participação assume 

uma grande importância. Ao implicar o envolvimento da população desde o início, leva a 

uma maior aceitação de todo o processo, contribuindo também para melhores resultados. 

O processo de participação constitui uma sobrecarga ao nível dos custos, do tempo 

e da energia dispendida, mas é uma etapa fundamental e que não deve ser ignorada. A 

informação, sensibilização e mobilização da população é de extrema importância nas 

operações de reabilitação dos centros históricos. O diálogo entre todos os actores afectados 

deve ser incentivado. Estes actores são pessoas com um interesse relevante nos processos 

de reabilitação e requalificação, distribuindo-se entre decisores políticos, técnicos 

municipais, técnicos especializados, empresários e cidadãos; e possuindo diferentes 

posicionamentos e interesses. 

A democratização do processo de planeamento conduz a um futuro mais sustentável 

no que respeita ao desenvolvimento urbano. 

Não existe ainda uma metodologia de participação bem definida. Este aspecto faz 

com que actualmente a participação tenha inúmeras possibilidades, o que em algumas 

situações se pode revelar pouco benéfico para os cidadãos. No sentido de alcançar 

melhores resultados com as intervenções realizadas, do ponto de vista urbanístico e da 

satisfação da população, deveriam ser criados modelos de participação standardizados, em 

que os intervenientes pudessem dar a sua opinião e expor as suas necessidades, desde o 

início do projecto. 

A revalorização funcional é também bastante importante, pois esta está muito 

relacionada com a dinamização do tecido económico e social. Zelar pela manutenção de um 

bairro pressupõe conservar os seus aspectos funcionais, e aumentar a sua atractividade, 

quer para os residentes, quer para o desenvolvimento de actividades sociais e económicas 

que sejam compatíveis com a vertente habitacional. É necessário incentivar o turismo, 

desde que este não se sobreponha à componente habitacional. Só com a criação de um 

bom equilíbrio entre todos os aspectos que caracterizam a vida dos bairros históricos, é 

possível reforçar a sua centralidade e dinamizar estes locais. 
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A incidência na zona da Baixa Pombalina/Chiado e Bairros Históricos (Alfama, 

Mouraria e Bairro Alto), para o desenvolvimento da presente dissertação, pretende constituir 

um contributo interessante para a reflexão e motivação acerca das questões da reabilitação 

urbana e da participação. São áreas que apresentam diversas fragilidades e 

potencialidades, e para as quais é necessário estabelecer linhas orientadores de 

intervenção, com vista a reforçar a sua centralidade.  

A preocupação pela diminuição da atractividade destes locais tem vindo a aumentar 

consideravelmente nos últimos anos. Este aspecto é evidenciado pelo grande número de 

instrumentos de apoio e de planeamento que têm surgido. A presente dissertação, com a 

compilação e inventário de programas e planos recentes ou em curso para a reabilitação 

desta área, pretende constituir uma reflexão em torno da importância da reabilitação urbana 

no reforço da centralidade destes locais. Os instrumentos recentes traduzem uma 

preocupação e consciencialização crescentes, e orientam o futuro do planeamento na 

cidade histórica.  

Ao demonstrar a importância da reabilitação urbana no aumento da atractividade, 

procuro trazer estas questões para a actualidade, para que possam começar a ser mais 

referidas nos programas de ensino das Faculdades de Arquitectura, e que os seus exemplos 

alastrem às restantes áreas a necessitar de reabilitação no nosso país. Na génese da 

cidade, estas áreas assumiram uma enorme importância. Foi daqui que nasceu e se 

expandiu a cidade; e agora poderá ser também daqui que a cidade se reinvente, como há 

255 anos. 
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GLOSSÁRIO 

 

Atractividade – A atractividade é um aspecto essencial no aumento da competitividade das 

cidades e dos seus centros históricos. 

 De modo a inverter a tendência de despovoamento e envelhecimento que se verifica 

nos centros históricos, é essencial aumentar a atracção que estes exercem. É necessário 

atrair mais população residente a estas áreas, o que só será possível se estas responderem 

às necessidades da sociedade contemporânea. Para isso é indispensável recorrer a 

processos de reabilitação urbana, que permitam manter toda a identidade e memória 

colectiva destes locais, e que melhorem a qualidade de vida que os mesmos proporcionam. 

Através destes processos é possível requalificar os centros históricos, e torná-los mais 

atractivos e competitivos no panorama da cidade.  

 

Conservação – Está relacionada com a travagem do processo de deterioração de uma obra 

(monumento, conjunto construído ou sítio). Tem como objectivo a sua salvaguarda e 

preservação, e o prolongamento do seu tempo de vida. 

 O Documento de Nara, sobre autenticidade do património e diversidade cultural, 

resultou da Conferência de Nara, organizada pela UNESCO, ICCROM e ICOMOS em 1994. 

Neste é defendida a conservação como englobando várias etapas. Desde o conhecimento 

da história e simbologia da obra, passando pela sua salvaguarda material, até ao seu 

restauro19, manutenção20 e valorização. 

 Em 1975, com a Carta Europeia do Património Arquitectónico, começa a ser 

proposta a conservação integrada, como um dos objectivos dos estudos de planeamento 

urbano. O seu sucesso resulta da participação de todos. É uma responsabilidade colectiva 

preservar o património (riqueza social). São intervenções de carácter multidisciplinar que 

resultam da acção conjugada de técnicas de restauro e da procura das funções adequadas, 

bem como da contribuição de meios jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos. 

 Actualmente, a aplicação e desenvolvimento de uma política de conservação 

integrada é indispensável no processo de reabilitação. Além da preocupação pela estrutura 

                                                 

19 O restauro consiste num conjunto de acções altamente especializadas, muitas vezes aplicadas em operações 

de conservação. Tem como objectivo a recuperação da imagem ou da concepção original de uma determinada 

obra. Prática realizada desde 1929, pela Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), com 

incidência em monumentos isolados e edifícios de valor histórico. 
20 A manutenção implica um conjunto de operações programadas, e normalmente realizadas em ciclos regulares, 

com vista a diminuir o ritmo de deterioração da obra. 
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física, são desenvolvidas medidas que contribuem para a melhoria das condições 

socioeconómicas e culturais da área em que se intervém. 

 

Flexibilidade / Dinamismo – A flexibilidade e o dinamismo são conceitos que se encontram 

associados no que se refere ao desenvolvimento dos núcleos urbanos. Relacionam-se com 

a capacidade de adaptação às evoluções da sociedade e às alterações das suas 

necessidades.  

 Actualmente as cidades têm que se tornar cada vez mais capazes de se adaptar à 

mudança, pois esta acontece a um ritmo muito mais elevado do que se verificava no 

passado. Este objectivo só é alcançado com a aplicação de políticas sustentáveis no 

desenvolvimento das cidades, pois estas permitem responder às necessidades actuais, sem 

comprometer as futuras. 

 

Gentrificação - Tem-se verificado um aumento do número de intervenções nos centros 

antigos (para recuperar qualidades e funções), em várias cidades do Mundo, pela Europa, 

Estados Unidos da América e América Latina. Estas intervenções já não se limitam somente 

à revitalização do património. São, actualmente, propostas mais complexas, onde se 

articulam projectos de transformação das funções, do uso e do valor do solo. No entanto, 

estas intervenções de requalificação das áreas centrais podem ter efeitos preocupantes. Em 

muitos casos, as famílias de moradores mais carenciados foram substituídas por outras de 

classe média superior. Este processo é designado por Gentrificação, e segundo alguns 

autores, é inevitável nas grandes cidades cujos centros entraram em decadência, e dos 

quais, nas últimas décadas, a classe média, média-alta se afastou. 

 A gentrificação (fenómeno físico, social, cultural e económico) ocorre essencialmente 

devido à procura, em que as classes médias e altas tentam reconquistar estes territórios, e 

voltar ao centro das cidades; e devido também à oferta, pois cada vez mais os centros são 

dotados de habitação e de estruturas de lazer e consumo, atractivas a essas classes 

sociais, e impeditivas para as restantes. 

 O termo gentrificação foi criado em Inglaterra, para designar o fenómeno espontâneo 

de repovoamento de bairros ingleses desvalorizados, no início dos anos sessenta, por 

famílias de rendimentos superiores. 

 Este fenómeno aconteceu em várias cidades do Mundo. No entanto, começou a 

deixar de ser espontâneo. Começou a ser visto como uma vantagem no que respeita à 

competição global entre os aglomerados urbanos. 
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 Em Nova Iorque, começou por ser um processo pontual e esporádico, com a fixação 

de artistas em bairros mais antigos e populares, mas rapidamente se tornou uma estratégia 

dos promotores imobiliários, acabando por ser uma estratégia da própria cidade, que a 

expande a todos os antigos bairros populares. A gentrificação passa a ser defendida, como 

meio para uma reformulação económica e social destes locais. São alterados os tipos de 

lazer, de emprego, de consumo e de habitação. No fundo, o que está na base da economia 

urbana. 

 Tanto no Brasil, como no México, encontramos propostas para a diversidade social, 

com a tentativa de atracção das classes médias para os seus centros, mas sem esquecer a 

criação de medidas para garantir a inclusão social. Com esta última medida, afastam-se da 

gentrificação, que não garantia esta inclusão. 

 Cidade como Lyon, Barcelona ou Bruxelas, têm vindo a assistir a um aumento do 

número de casais jovens e de solteiros, a escolher o centro para morar. São pessoas com 

grande capacidade de compra e alto nível de instrução, que são atraídas pelo estilo de vida 

que estas cidades começam a oferecer nos seus centros reabilitados. O espaço público 

sofre grandes melhorias, as actividades económicas são controladas, são colocados 

equipamentos culturais em pontos estratégicos e são criadas novas urbanizações no centro. 

 Em Nápoles houve a preocupação de tentar manter as relações sociais pré-

existente, pois estas, tal como o edificado e o espaço público, também fazem parte do 

património de uma cidade. Mobilizaram a cidadania, e através da desobstrução com a 

retirada de veículos, e preferência de transportes públicos, possibilitaram o convívio no 

espaço público e a fruição do edificado por parte de todas as classes sociais. 

 Apesar das enormes diferenças entre estas cidades, e as europeias e norte-

americanas, ao nível da sua formação, expansão e inserção na economia mundial; no que 

se refere às propostas para a transformação dos centros esquecidos e degradados, 

apresentam algumas semelhanças. 

 Muitas vezes a gentrificação acontece, sem ser um objectivo inicial. Isto porque, ao 

atrair pessoas com mais poder de compra para os centros, aumenta o preço dos imóveis, e 

começa a ser criada uma “competição desigual”, em que os mais pobres deixam de ter 

capacidade para acompanhar este estilo de vida. Apesar do objectivo inicial ser a 

diversidade social, isto nem sempre acontece. Tem que ser criada ao mesmo tempo, 

habitação social subsidiada, nos centros históricos reabilitados. Existe também a questão do 

conflito social entre diferentes classes, resultante dos diferentes hábitos e interesses. 
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 Em muitos casos pode falar-se também de gentrificação do convívio, quando os 

bairros são renovados ou reabilitados, e passam a ser usufruídos por pessoas das classes 

média e alta (cafés, restaurantes, galerias, etc).  

A gentrificação apresenta grandes riscos, pois implica a exclusão de uma classe 

social dos centros reabilitados das cidades, portanto é necessário estarmos atentos a este 

fenómeno. No entanto, não é um processo irreversível. 

 

Reabilitação – É um termo utilizado para designar todas as acções realizadas no sentido de 

recuperar e beneficiar um edifício, de modo a torná-lo capaz de desenvolver, da melhor 

maneira possível, a sua actual função.  

Tem como principal objectivo a resolução das deficiências e anomalias, quer estas 

sejam do foro construtivo, ambiental ou funcional. Enquanto estes problemas que se foram 

acumulando ao longo dos anos são resolvidos, os imóveis sofrem também uma beneficiação 

geral e um processo de modernização (tornam-se adaptados à actualidade, através de 

renovações internas e adaptações). Em termos funcionais há uma grande melhoria 

(instalações e equipamentos actualizados), o que permite que estes imóveis possam voltar a 

ser usufruídos no máximo do seu potencial. No entanto, todas as características de 

interesse cultural são preservadas. 

As obras de reabilitação são constituídas por várias fases, e implicam grandes custos 

e controlo, desde a recolha de informação, passando pelas vistorias, levantamentos e 

medições, até à elaboração do projecto e acompanhamento da execução das obras e 

controlo dos custos. 

 

Reabilitação Urbana – “Por reabilitação urbana entende-se uma intervenção sobre o tecido 

urbano existente em que o património urbanístico e imobiliário é mantido e modernizado, 

através de obras de beneficiação das infra-estruturas urbanas e de obras de reconstrução, 

alteração, conservação, construção ou ampliação de edifícios.” (DGOTDU, 2008) 

Este termo foi definido em 1976 pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa. 

Leva à integração dos monumentos e edifícios antigos na vivência da sociedade 

contemporânea. Surgiu na sequência de uma política de conservação integrada, numa 

tentativa de travar o declínio das áreas antigas, e elevar a qualidade de vida das populações 

residentes. 

A reabilitação é um sector estratégico para a Europa. Proporciona a sustentabilidade 

das políticas urbanas. Contundo, o termo reabilitação urbana tem sido utilizado de forma 

equívoca e redutora, o que se repercute negativamente nas políticas e nas práticas.  
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Surgiu como um conceito inovador em relação à actuação perante o património, 

existindo uma preocupação pela sua preservação. No entanto, no final dos anos 70, o 

âmbito de actuação da reabilitação urbana tinha já sido alargado, relativamente aos seus 

objectivos, princípios, âmbito de actuação, abordagem e metodologia. Passou a estar 

associado também a uma vertente social, económica e ambiental, pois os seus benefícios 

deveriam ser partilhados por todos (justiça social), a população deveria participar em todas 

as fases do processo, e assiste-se a um aumento das preocupações com as questões da 

qualidade ambiental e dos espaços públicos.  

Numa operação de reabilitação urbana devem estar sempre aliados o pensamento 

urbanístico, com uma metodologia definida e preocupações de carácter sociológico. Tem 

que ser tidas em conta as linhas de força, os eixos e as pré-existências. 

 Implica a transformação do espaço urbano, com recurso a obras nos edifícios e 

espaços públicos, visando a melhoria da qualidade de vida, uso, habitabilidade e 

desenvolvimento local. No entanto, promove a preservação do carácter fundamental das 

zonas intervencionadas, da sua memória colectiva e identidade. É uma operação que se 

baseia na continuidade, quer das estruturas físicas, quer dos aspectos socioculturais 

(reabilitação de todos os tecidos), e que implica a revitalização e melhoria das condições de 

funcionamento destas áreas, por forma a melhorar a qualidade de vida e manter a 

população residente, bem como as actividades industriais e artesanais aí instaladas. 

 São operações que conjugam obras de recuperação e conservação dos edifícios, de 

modo a melhorar as condições de habitabilidade; com intervenções ao nível da rede de 

infra-estruturas e equipamentos, respondendo às necessidades dos residentes e a um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por vezes incorporam também acções ao nível 

do emprego, da formação profissional e da animação cultural, o que remete para o facto de 

a reabilitação urbana implicar uma intervenção integrada. 

A reabilitação urbana passou a ser defendida como uma ferramenta indispensável 

para o planeamento regional e urbano, e para a coesão social, deixando de ser vista 

somente como um meio de preservação do património. A cidade é um organismo complexo, 

que integra vários sistemas, e como tal têm que ser coordenados factores de vária ordem 

(cultural, urbanística, social, económica, administrativa, ecológica, funcional e ambiental), e 

implica uma acção multidisciplinar onde são desenvolvidas múltiplas estratégias de 

intervenção. Acções coerentes e programadas que potenciam os valores socioeconómicos, 

ambientais e funcionais das áreas a que se destinam. Os valores que a cidade consolidada 

transmite, e as suas qualidades, são conservados e incrementados. 
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Existe o objectivo de conciliar o património com o desenvolvimento, e a tradição com 

a modernidade, numa atitude em que os tecidos antigos são vistos como elementos 

dinamizadores do desenvolvimento urbano. 

 

Reestruturação Urbana – “Por reestruturação urbana entende-se uma intervenção sobre o 

tecido urbano existente que tem por objectivo a introdução de novos elementos 

estruturantes do aglomerado urbano ou de uma área urbana.” (DGOTDU, 2008). 

 Partes do tecido urbano existente são normalmente destruídas na realização destas 

operações. Usos são alterados e surgem novas construções. 

 Estas intervenções implicam a criação de novos elementos estruturantes, tanto ao 

nível da edificação, através da introdução de equipamentos públicos de utilização colectiva; 

dos espaços urbanos de utilização colectiva, com a criação de espaços de recreio; como ao 

nível das infra-estruturas urbanas, através da abertura de novas vias. 

 Habitualmente conduz a alterações da estrutura fundiária. 

 

Reforço da Centralidade - As preocupações no reforço da centralidade têm vindo a 

aumentar. Estas passam pela renovação, reabilitação, reestruturação, requalificação, 

regeneração, e nobilitação de zonas antigas, com vista a reaproveitar as áreas sub-

ocupadas. Existe o objectivo de revalorizar estas áreas do centro da cidade, através da 

criação de uma melhor imagem e maior qualidade de vida (melhoramento das condições de 

habitabilidade e do espaço urbano), com vista a manter a população local, dinamizar as 

actividades económicas e atrair novos moradores. 

Nas décadas de 40 e 50, o reforço da centralidade era efectuado, na sua maioria, 

através da renovação, e incidia sobre as áreas residenciais e centrais, devido a questões 

higiénicas e de acessibilidade. 

Em 1986, a Câmara Municipal de Lisboa começou operações de reabilitação de 

bairros antigos, fornecendo apoio técnico e financeiro. 

Actualmente estas intervenções também se localizam em zonas industriais, como é 

exemplo a zona portuária de Lisboa, que tem sido alvo de várias intervenções. A que mais 

se destacou foi a da Expo 98 (actual Parque das Nações), com 340ha e 5km de frente 

fluvial. Incentivou o desenvolvimento da cidade de Lisboa e promoveu a sua imagem no 

mundo. Num espaço anteriormente ocupado pela refinaria, estação de tratamento de lixos 

residuais, matadouro e edifícios degradados, passou a figurar habitação destinada às 

classes média e alta, bem como edifícios para turismo, comércio, restauração e lazer. 

Tornou-se uma zona muito atractiva, devido à qualidade do espaço urbano, aos serviços 
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que oferece, e às infra-estruturas de que dispõe. Devido às suas características singulares, 

é actualmente, uma das áreas terciárias e de serviços, mais qualificada da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 

Regeneração ou Revitalização Urbana – “Por regeneração ou revitalização urbana 

entende-se uma operação de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, orientada 

por objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza 

material são concebidas de forma integrada e activamente combinadas na sua execução 

com intervenções de natureza social e económica.” (DGOTDU, 2008). 

Conceito associado a uma dinâmica e estratégia de desenvolvimento urbano. Os 

espaços obsoletos ganham novos usos, e a qualidade de vida urbana sofre uma grande 

melhoria. 

Tem como principal objectivo a melhoria da qualidade geral em áreas urbanas 

degradadas, ou em conjuntos arquitectónicos e urbanos de valor histórico. São operações 

que relacionam intervenções pontuais de recuperação de edifícios, com intervenções mais 

amplas, de recuperação das estruturas sociais, económicas e culturais. 

Tal como acontece com a requalificação urbana, também a regeneração ou 

revitalização urbana constitui um dos objectivos das operações de renovação, reabilitação e 

reestruturação urbana. 

 

Renovação Urbana – “Por renovação urbana entende-se uma intervenção sobre o tecido 

urbano existente em que o património urbanístico e/ou imobiliário é substituído, no seu todo 

ou em parte muito substancial.” (DGOTDU, 2008). 

Operação em que o tecido urbano existente é destruído, para serem construídos 

novos edifícios e estruturas viárias (substituição do existente por novas estruturas físicas). 

São operações geralmente realizadas em áreas urbanas sobreocupadas ou degradadas, 

que apresentam fracas condições de habitabilidade, salubridade e segurança. Locais em 

que o valor patrimonial não é reconhecido, logo, não se considera necessário preservar. 

 Este tipo de operação foi bastante utilizado nas décadas de 50 e 60, em várias 

cidades europeias, correspondendo a um contexto de crescimento económico e urbano. 

 A renovação urbana estava muito associada à acessibilidade das áreas abrangidas, 

e era considerada a forma mais eficaz de rentabilizar, revalorizar e aproveitar todas as 

potencialidades das zonas mais antigas da cidade. 

 São intervenções que levam a profundas alterações em vários âmbitos, 

nomeadamente, no físico (ruptura com as tipologias, morfologias e escalas da estrutura 
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física anterior, verificando-se a construção segundo tipologias arquitectónicas 

contemporâneas), no funcional (a alteração da estrutura física corresponde, em muitos 

casos, à alteração das funções a que se destina), e no social (devido ao aumento do valor 

fundiário provocado pela renovação, os preços dos imóveis e as actividades sofrem 

alterações. Os antigos residentes, com menores recursos, bem como as antigas actividades, 

são “expulsos” destes locais renovados, o que leva a uma reestruturação social). Conduz à 

terciarização destes locais, e à perda da memória da cidade. 

 Com a alteração para residentes com um estatuto socioeconómico superior, e para 

actividades mais lucrativas, as receitas fiscais sofreram grandes aumentos. A opção pela 

renovação passou, em muitos casos, mais pelo facto de vir a fornecer uma importante fonte 

de rendimentos, do que pela melhoria da qualidade de vida urbana e necessidade de 

suspensão do processo de degradação dessas áreas. O novo é valorizado, em detrimento 

do velho. Em muitos casos dá-se a substituição integral do padrão urbano tradicional. 

 A partir dos anos 70, a política de renovação sofreu uma travagem, pois exigia 

custos que não eram suportáveis. As operações de renovação são bastante dispendiosas, e 

implicam grandes investimentos (são, na sua maioria, financiadas pelo Estado). Começa a 

ser defendida a maximização de recursos, ao mesmo tempo que surgem movimentos 

relacionados com as questões urbanas, que se preocupam com as condições de vida nas 

cidades, e que denunciam os negativos impactos sociais da renovação. A estratégia de 

renovação urbana começa a ser abandonada devido a estes aspectos, aliados à evolução 

do conceito de património. 

 

Requalificação Urbana – “Por requalificação urbana entende-se uma operação de 

renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, em que a valorização ambiental e a 

melhoria do desempenho funcional do tecido urbano constituem objectivos primordiais da 

intervenção.” (DGOTDU, 2008). 

Este termo aparece em Portugal no final dos anos 80, e relaciona-se com o aumento 

de interesse pelo património histórico. É um processo associado a estratégias de 

desenvolvimento, com o objectivo de melhorar ou re(criar) a qualidade urbana. Implica a 

recuperação de espaços que se encontram desqualificados e/ou desvalorizados, com base 

numa intervenção integrada, onde são tidos em conta diversos componentes como as 

condições físicas, ao nível da habitação e da mobilidade; ambientais, económicas e socais. 

Existe a procura da melhoria das condições de vida dos grupos sociais que habitam estes 

locais, através da conjugação da resolução de problemas ambientais e funcionais 

(ineficiência energética, poluição sonora e de partículas, constrangimentos à mobilidade e 
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acessibilidade, etc), com a criação de factores de atractividade (manutenção da identidade, 

melhoria das condições de habitabilidade e aumento da competitividade).  

Actualmente está em curso, em Portugal, uma grande estratégia de requalificação, 

nomeadamente através do Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental 

das Cidades (POLIS), que através de intervenções na vertente urbanística e ambiental das 

cidades, pretende melhorar a qualidade de vida nas mesmas. São propostas intervenções 

de requalificação integrada de grande escala em 28 cidades, e de menor dimensão em mais 

12 cidades. 

 A requalificação urbana é um dos objectivos das operações de reabilitação, 

renovação e reestruturação urbanas, e está associada ao desenvolvimento sustentável dos 

territórios. 

 

Sustentabilidade – Está associada à justiça social, à viabilidade económica, ao correcto do 

ponto de vista ecológico, e ao culturalmente aceite. A preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas naturais é essencial. Existe o objectivo de não prejudicar o equilíbrio entre o 

meio ambiente e as comunidades humanas, promovendo o melhor para os dois âmbitos. 

É um conceito que se relaciona com três dimensões, nomeadamente, a económica, 

a social e a ambiental; e que se aplica a todas as actividades humanas. 

O crescimento das sociedades modernas é apoiado pelo modelo do desenvolvimento 

sustentável. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu no relatório “O Nosso Futuro 

Comum” (Relatório Brundtland, 1987), e era definido como: “Um desenvolvimento que 

satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

Na Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005-15), estes aspectos assumem ainda maior importância. A nível local os princípios 

deste desenvolvimento são incentivados por orientações nacionais, como a Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2005-15, cujo principal objectivo consiste 

em: “Fazer de Portugal, no horizonte de 2015, um dos países mais competitivos da União 

Europeia, num quadro de qualidade ambiental e de coesão e de responsabilidade social”), e 

estrangeiras. Procuram o aumento da preocupação e conhecimento sobre as questões da 

sustentabilidade. 

Em 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro. Surge daqui um compromisso mundial, 

com a criação da Agenda 21 Local. Este documento pretende dar resposta à escassez de 
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recursos naturais, à pobreza e exclusão social, ao consumo e desperdício excessivos, etc, 

através do estabelecimento de um modelo de desenvolvimento sustentável. Foi assinado 

por diversos países, entre os quais Portugal. É evidenciada a consciência da necessidade 

de uma mudança de comportamentos, de modo a evitar a ruptura dos sistemas que 

permitem a vida neste planeta. Propõem a intervenção das autoridades junto das 

comunidades, como forma de promoção da cooperação e participação de todos, na criação 

de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que passará necessariamente, pela 

construção de uma visão em que os aspectos ambientais, económicos e sociais estejam 

integrados. 

A Agenda 21 Local pretende contrariar a tendência actual para uma sociedade cada 

vez mais individualista e fechada, através do incentivo ao seu envolvimento, enquanto 

comunidade, nas questões da cidade. Todos devem participar na tomada de decisão em 

assuntos que influenciam o território comum. 

De modo a poder ter este papel activo, a sociedade tem que estar mais informada, e 

o distanciamento em relação aos órgãos de decisão tem que ser menor. 

Em 1994, cerca de 80 cidades europeias comprometeram-se a seguir os princípios 

da Agenda 21 Local nos seus territórios. Assinaram o documento de Aalborg (Carta de 

Aalborg: Carta da Sustentabilidade das Cidades Europeias), resultante da Conferência 

Europeia sobre Cidades Sustentáveis, realizada nessa cidade Dinamarquesa. 

 A sustentabilidade está também muito associada à reabilitação, na medida em que 

só é possível atingir uma reabilitação equilibrada através da sincronização de várias 

disciplinas (sustentabilidade multidimensional). 
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 Anexo I - 1 

LEGISLAÇÃO  

 

Após 25 de Abril de 1974, o planeamento em Portugal sofreu grandes alterações, em 

consequência das profundas mudanças do sistema sócio-político e económico do país. A 

economia portuguesa entrou em ruptura, aumentado o desemprego e as taxas de inflação 

(até 1980). 

 Com a “Revolução dos Cravos” deu-se um processo de descentralização e aumento 

de importância do poder loca. A elaboração, aprovação, financiamento e garantia de 

execução dos Planos Gerais e Parciais de Urbanização, Planos de Pormenor e Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, passam para a competência dos municípios 

(Decreto-Lei nº 79/77, de 25 de Outubro). Em 1979 foi aprovada uma Lei, revista em 1984, 

que propunha um novo sistema de finanças locais, em que os impostos nacionais eram 

divididos pelos municípios, consoante a densidade populacional e as necessidades sociais. 

Estes ganham maior autonomia, o que se traduz nas intervenções sobre o território. 

 O enquadramento jurídico assume uma grande importância nos processos de 

planeamento, pois está por detrás de todas as realizações. 

 É explicitada, em seguida, alguma legislação que influenciou o planeamento recente 

em Portugal, nomeadamente: 

 

 - Lei dos Solos 

 - Lei das Rendas 

 - Lei Quadro do Património 
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Lei dos Solos 

 

 Decreto-Lei nº 574/70, de 24 de Novembro 

 A Lei dos Solos tinha como objectivo, o controlo da especulação imobiliária (“política 

dos solos tendente a diminuir o custo dos terrenos para construção”). A crescente procura 

habitacional nas áreas urbanas criava vários problemas, entre os quais, o aumento 

progressivo do preço dos terrenos para construção. Este aspecto conduzia à proliferação 

das áreas periféricas como zona habitacional, ao aumento da construção em altura (maior 

densidade e ocupação), à diminuição dos espaços verdes e dos espaços de equipamentos 

sociais, e à redução das áreas das habitações. A especulação imobiliária nas áreas urbanas 

estava a conduzir à diminuição da qualidade de vida. 

 Como resposta a este problema, a Lei dos Solos propõe a expropriação sistemática, 

definindo os seus processos e mecanismos. 

 Em 1976 a Lei dos Solos é reformulada (Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro). 

É mantida a preocupação em travar a especulação e solucionar o problema da habitação. 

No entanto, surgem também princípios de conteúdo social. É prevista a delimitação de 

“Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística”, constituindo um importante 

instrumento de intervenção em áreas degradadas (áreas que apresentavam deficiências ao 

nível dos edifícios, e carências de infra-estruturas urbanísticas, equipamentos e espaços 

verdes). Possibilita a expropriação de imóveis para operações de recuperação ou 

reconversão (“Declaração da utilidade pública da expropriação urgente”); e a aquisição de 

imóveis por parte do sector administrativo, com o objectivo da instalação de infra-estruturas 

ou equipamento social; para a realização de obras de recuperação em edifícios que 

apresentassem várias carências; ou para a demolição urgente, em caso de perigo para os 

seus ocupantes e público em geral, devido à falta de condições de solidez, segurança ou 

salubridade, quando a sua recuperação não se verificasse economicamente viável. 

 Consistia num mecanismo muito importante e relevante, especialmente nas 

situações em que os proprietários dos imóveis, por incapacidade financeira ou negligência, 

não procediam às necessárias obras de demolição, beneficiação ou reparação. 

 São previstas medidas para a salvaguarda de edifícios e zonas de interesse 

histórico, cultural ou artístico, através de restrições à demolição, e da regulamentação das 

operações de realojamento. 

 Permitiu alargar o âmbito da reabilitação urbana por parte dos municípios. Com a 

delimitação de “áreas críticas”, estes ganham maior poder de intervenção e controlo na 

gestão do território e do património edificado. 
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Lei das Rendas 

 

 Decreto-Lei nº 46/85, de 20 de Setembro 

 As alterações provocadas pela Revolução de Abril de 1974, e o período de incerteza 

dela decorrente, levaram à criação de várias medidas no sentido de colmatar os problemas 

sociais emergentes. Destas, destaca-se o congelamento das rendas. Esta medida já era 

praticada desde os anos 40 em Lisboa e no Porto. 

 Os proprietários, responsáveis pela realização de obras de conservação (estipulado 

pelo Regulamento Geral de Edificações Urbanas), ficaram sem capacidades financeiras 

para suportar estes encargos, uma vez que as rendas foram congeladas. 

 Este fenómeno era realidade em várias situações, mas também existiam 

proprietários que se desculpavam com esta medida, para não realizarem as obras 

necessárias, apesar de terem capacidade para o fazer. 

 Isto contribuiu para o aumento do estado de degradação dos prédios de rendimento 

(constituíam a maior percentagem de parque habitacional urbano). 

 A crise da habitação foi ainda acentuada pelo rígido sistema de arrendamento, que 

levou à perda de interesse nos investimentos em construção para arrendamento. Deixam de 

dominar o mercado imobiliário. 

 O congelamento das rendas, apesar de contribuir para a resolução de problemas 

sociais, diminuiu a rentabilidade económica dos arrendamentos, deixando as acções de 

conservação dos prédios arrendados para segundo plano. 

 A criação da Lei das Rendas em 1985 permitiu a actualização anual do valor de 

todas as rendas, sendo ainda prevista uma revisão e correcção das rendas estabelecidas 

antes de 1980. Contudo, não provocou alterações significativas, pois em alguns casos, as 

rendas eram tão reduzidas, que mesmo após as correcções (percentualmente elevadas), 

não tiveram grandes reflexos nos rendimentos dos proprietários, levando à manutenção do 

problema da falta de conservação dos edifícios. 

 Esta inactividade por parte dos proprietários não se pode justificar somente pelo 

baixo valor das rendas. Em função de interesses imobiliários, muitos proprietários optam por 

esperar pela saída dos inquilinos, para recuperar os edifícios e instalar novos ocupantes 

e/ou funções mais lucrativas. 

 O Estado deveria intervir sobre a Lei das Rendas, de modo a estabelecer medidas 

que contrariassem este fenómeno, que leva à degradação dos edifícios e diminuição da 

qualidade vivencial e urbana. 
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Lei Quadro do Património 

 

 Decreto-Lei nº 13/85, de 6 de Julho 

 Com o objectivo de proteger legalmente os bens móveis e imóveis, é proposta a sua 

classificação, pela Lei quadro do património cultural português, publicada em 1985. 

 O valor patrimonial dos bens imóveis passa a deixar de estar limitado aos 

“monumentos”, englobando também “conjuntos” e “sítios”. Estas alterações surgem na 

sequência da evolução do conceito de património, e definem que também os tecidos 

urbanos e rurais têm valor patrimonial. 

 A Administração Central, regional ou local fica incumbida de elaborar planos de 

salvaguarda para os bens imóveis classificados. É ainda definido que os planos de 

ordenamento territorial devem passar a propor medidas de valorização do património 

cultural que exista na sua área. Provê a necessidade de regulamentar os planos de 

salvaguarda e valorização. 

 Apesar desta lei não ter chegado a ser regulamentada, e de os Planos de 

Salvaguarda se manterem sem enquadramento jurídico, vários municípios preocuparam-se 

com estas questões e elaboraram planos em que incidiam sobre zonas históricas. 
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PROPOSTAS PARA A  

RECONSTRUÇÃO APÓS O TERRAMOTO DE 1755 
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1. Manuel da Maia, “Carta topographica da parte mais arruinada de Lisboa na forma, em que se achava antes da 

sua destruição para sobre ella se observarem os melhoramentos necessários, séc. XVIII.” Desenho de aguarela 

sobre papel, Arquivos dos Serviços de Fortificações e Obras do Exército, 2342-2-16-22 

 
 



AUMENTO DA ATRACTIVIDADE E REFORÇO DA CENTRALIDADE DA BAIXA POMBALINA E BAIRROS HISTÓRICOS 

 

 Anexo II - 3 

2. Pedro Gualter da Fonseca, Francisco Pinheiro da Cunha, “Planta n.º 1: Plano da cidade de Lisboa baixa 

destruída em que vão sinaladas por linhas de pontinhos de tinta preta as ruas, traveças, e becos antigos, e sobre 

o mesmo plano se mostrão em branco as ruas melhoradas assim as largas, como as estreitas de mayor uso, 

como também sobre os becos, e ruas menores se desenhão novas ruas que se poderão escusar, ou abraçar 

ficando os lugares que os edifícios occupavão lavados de aguada preta; As Igrejas dos Conventos, Freguesias e 

Ermidas vão sinaladas com água de Carmim, e a divisória das Freguesias de cor azul” 1756. Desenho a tinta-da-

china com aguada s/ papel. Museu da Cidade, Lisboa, MC. DES. 975 
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3. Elias Sebastião Poppe, José Domingos Poppe, “Planta n.º 2: Plano da Cidade de Lisboa baixa arruinada em 

que vão de linhas pretas delgadas as ruas e travessas antigas, e em branco as ruas de novo escolhidas, os 

edifícios novos de carmim claro, as Igrejas com carmim mais forte, e a cruz, e a divisão das freguezias de azul” 

1756. Desenho à pena, com aguada rosa. Museu da Cidade, Lisboa, MC.DES. 976 
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4. Eugénio dos Santos e Carvalho, António Carlos Andreas, “Planta n.º 3: Plano da Cidade de Lisboa baixa 

destruída, em que vão signaladas com punctuação preta todas as ruas, travessas e becos antigos, e as ruas 

escolhidas de novo com toda a liberdade se mostrão em branco, e os sítios dos edifícios novos de amarello, e as 

Igrejas conservadas em suas situações de carmim forte, e a Alfandega do tabaco, Baluarte do terreyro do Paço e 

sua cortina, que se devem derribar para restar formado o grande terreyro do Paço – vão lavados de huma 

agoada de carmim, como também algumas porções de edifícios do arco do açougue té à entrada do Pelourinho, 

que tão bem se hão de derribar para complemento do mesmo terreyro do Paço com semelhante agoada e a 

divizão das freguesias com a cor azul” 1756. Desenho a tinta-da-china com aguada s/ papel. Museu da Cidade, 

Lisboa, MC. DES. 977 
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5. Pedro Gualter da Fonseca, “Planta n.º 4 formada ainda com mais liberdade sem attender a conservar as 

Igrejas nos seus próprios sítios, nem outro algum edifício, como bem se descobre na delineação do antigo muyto 

mais fino” 1756. Desenho a tinta-da-china com aguada s/ papel. Museu da Cidade, Lisboa, MC. DES. 978 
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6. João Pinto Ribeiro, “Planta topográfica da Cidade de Lisboa arruinada também segundo o novo Alinhamento 

dos Architectos Eugénio dos Santos e Carvalho e Carlos Mardel”, s.d., cópia, Vieira da Silva, Plantas 

Topográficas de Lisboa, CML, Lisboa, 1950. Gabinete de Estudos Olisiponenses, MP.62. 
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7. Elias Sebastião Poppe, “Planta n.º 6 para a renovação da cidade de Lisboa baixa destruída ideada com toda a 

liberdade, assim dentro da povoação, como na marinha sem atender a conservação de couza alguma antiga, 

assim sagrada, como profana” 1756. Desenho a pena s/ papel, com aguada a rosa. Museu da Cidade, Lisboa, 

MC. DES. 980 
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METODOLOGIA DE FASEAMENTO _ LISBOA 1992 
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IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS E ZONAS DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIA 

 

1. Casalinho da Ajuda _ Ajuda 

2. Dois de Maio _ Ajuda 

3. Quinta do Cabrinha / Quinta do Loureiro _ Alcântara / Santo Condestável 

4. Portugal Novo _ Alto do Pina 

5. Grafanil _ Ameixoeira 

6. Quinta da Torrinha _ Ameixoeira 

7. Quinta da Mourisca _ Ameixoeira 

8. Ameixoeira (PER) _ Ameixoeira 

9. Ourives / Estrada de Chelas _ Beato 

10. Boavista _ Benfica 

11. Bom Pastor _ Benfica 

12. Murtas _ Campo Grande 

13. Bela Flor _ Campolide 

14. Liberdade _ Campolide 

15. Quinta do Tarujo _ Campolide 

16. Padre Cruz _ Carnide 

17. Centro Histórico de Carnide _ Carnide 

18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato _ Carnide 

19. Horta Nova _ Carnide 

20. Sete Céus _ Charneca 

21. Galinheiras _ Charneca 

22. Alta de Lisboa Sul _ Charneca / Lumiar 

23. Graça / Sapadores _ Graça 

24. Quinta do Olival _ Lumiar 

25. Cruz Vermelha _ Lumiar 

26. Pedro Queiroz Pereira _ Lumiar 

27. Lóios _ Marvila 

28. Amendoeiras _ Marvila 

29. Flamenga _ Marvila 

30. Condado _ Marvila 

31. Armador _ Marvila 

32. Quinta das Salgadas _ Marvila 
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33. Marquês de Abrantes _ Marvila 

34. PRODAC _ Marvila 

35. Rego (Bairro de Santos e PER) _ Nossa Senhora de Fátima 

36. Pena _ Pena 

37. Alto do Eira _ Penha de França 

38. Quinta do Morgado _ Santa Maria dos Olivais 

39. Quinta das Laranjeiras _ Santa Maria dos Olivais 

40. Casal dos Machados _ Santa Maria dos Olivais 

41. Sete Moinhos _ Santo Contestável 

42. Casal Ventoso _ Santo Contestável 

43. Alfama _ Santo Estêvão / São Miguel / São Vicente de Fora / Sé 

44. Mouraria _ São Cristóvão e São Lourenço / Socorro 

45. Furnas _ São Domingos de Benfica 

46. Quinta do Lavrado _ São João 

47. Horizonte _ São João 

48. Bairro São João de Brito / Pote de Água _ São João de Brito 

49. São José / Santa Marta (eixo) _ São José 

50. Rua de São Paulo (eixo) _ São Paulo 

51. Cascalheira / Alvito Velho _ Alcântara 

52. Paço do Lumiar _ Lumiar 

53. Marvila Velha _ Marvila 

54. Rua Possidónio da Silva _ Prazeres 

55. Pampulha _ Prazeres 

56. Alfredo Bensaúde _ Santa Maria dos Olivais 

57. Empreendimento Municipal Rua João Nascimento Costa _ Beato 

58. Cooperativas 25 de Abril e Unidade do Povo _ Campo Grande 

59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho _ Beato 

60. Cooperativas – Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho _ Beato 

61. Rua Direita de Palma _ São Domingos de Benfica 

62. Castelo _ Castelo 

63. Rio Seco _ Ajuda 

64. Anjos _ Anjos/São Jorge de Arroios 

65. Quinta do Ferro _ São Vicente de Fora 

66. Charneca do Lumiar _ Charneca 

67. Alta de Lisboa Centro _ Ameixoeira/Charneca 
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