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Abstract  

In recent years it has been witnessed a growing importance of the night-time economy 

for the enhancement of the vitality and viability of many city centers in developed 

countries. In Portugal this tendency is, particularly visible in the historical center of the 

city of Oporto. The night-time economy’s development leads to the rise of conflicts and 

synergies between the different players involved (residents, nightlife establishments and 

consumers), therefore there is a need for management and governance over night-time 

economy through urban planning.  

This study aims to provide a deeper understanding on the interaction between the 

different dimensions and players in the night-time economy and on the evolution of 

night-time economy over time, focusing on the case of night-time economy in the 

historical center of Oporto, particularly in Vitória parish council. The research also aims 

to contribute with a new experience for a body of studies related to planning and urban 

studies on the dynamics of the night-time economy. 

The methodology used for data collection and analysis was the building of a life cycle 

for the night-time economy in city centers and the triangulation of stakeholders in night-

time economy. To gather information surveys were applied, interviews were conducted 

and secondary information was collected. 

The overall results suggest that there is a need for control over the direction of the 

night-time economy through planning, concerted effort and involvement of all 

stakeholders to allow the cohabitation and mix uses in the city center. The main tensions 

were found mainly in the interaction between consumers at night and residents in 

historical center of Oporto. It was further found that the night-time economy in the case 

study is in a critical stage of change, as it can evolve to different hypotheses (positive 

and negative) depending on the management performed. 

Keywords: Night-time Economy, Town Centers; Conflicts and Synergies; Life Cycle 
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Resumo  

Nos últimos anos tem-se assistido a um crescendo da importância da economia noturna 

para a vitalidade e viabilidade dos centros urbanos dos países desenvolvidos. Em 

Portugal verifica-se esta tendência, com especial ênfase, no centro histórico da cidade 

do Porto. Acrescentando, o desenvolvimento da economia noturna tem levado ao 

surgimento de conflitos e sinergias entre os diversos atores envolvidos na mesma 

(residentes, locais de entretenimento noturnos e utilizadores) e assim, existe a 

necessidade da sua gestão e governação. 

Este estudo pretende proporcionar um entendimento mais aprofundado sobre a interação 

entre as diferentes dimensões e atores da economia noturna e sobre a evolução da 

mesma ao longo do tempo, debruçando-se sobre o caso da economia noturna no centro 

histórico da cidade do Porto, particularmente na freguesia da Vitória. Desenvolveu-se 

assim um quadro conceptual para i) perceber as sinergias e conflitos que surgem entre 

as diferentes partes envolvidas e ii) os modos como estas interações variam ao longo do 

tempo, dando origem a uma conceptualização do “ciclo de vida da economia noturna”. 

Este quadro conceptual é ilustrado com informação recolhida por via de inquéritos, 

entrevistas e diversa informação secundária. 

O resultado global do estudo sugere a necessidade de controlo sobre a direção da 

economia noturna através do planeamento, de um esforço concertado e do envolvimento 

de todos os intervenientes na mesma, para que seja possível a coabitação, a mistura de 

usos no centro da cidade e a sua vitalidade e sustentabilidade ao longo do tempo. As 

principais tensões encontradas prendem-se, principalmente, com a interação entre 

utilizadores noturnos do centro histórico do Porto e os residentes do mesmo. Verificou-

se ainda que a economia noturna no caso em estudo se encontra num estádio crítico de 

mudança, do qual pode evoluir para diferentes estádios (mais ou menos positivos), 

dependendo da gestão realizada na mesma.  

Palavras-chave: Economia Noturna, Centros de Cidades, Conflitos e Sinergias, Ciclo 

de Vida 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1. Contexto e problema de investigação 

A economia noturna pode ser definida através das atividades económicas desenvolvidas 

em horário noturno, num determinado espaço – neste caso nos centros das cidades – e a 

mesma pode colocar em causa, por exemplo, a coabitação entre as diferentes partes 

interessadas ao nível local. Assim, subjacente ao desenvolvimento da economia noturna, 

deve estar a sustentabilidade. A sustentabilidade refere-se a três pilares intimamente 

ligados, o ambiental, o social e o económico (Camagni et al., 1997) e esta tem tomado 

cada vez mais importância ao nível local (Camagni et al., 1997). Desta forma, reflete-se 

em diversos aspetos da gestão e do planeamento urbano, para ser promovida a equidade 

intra e inter-geracional e inter-espacial (Williams and Millington, 2004).  

Acrescentando, a reestruturação social e económica das últimas três décadas tem tido 

impactos profundos nas cidades e particularmente nos seus centros (Chatterton and 

Hollands, 2002). Nos últimos anos tem-se assistido a um crescendo da importância da 

economia noturna para a vitalidade e viabilidade dos centros das cidades dos países 

desenvolvidos. Para além disso, verificamos que, no geral, a tónica das políticas para os 

centros das cidades se alterou, passando de questões mais ligadas ao social para 

questões mais ligadas à cultura, cuja parte inerente pode ser considerada a economia 

noturna (Chatterton and Hollands, 2002). A sua possível contribuição para a 

regeneração dos centros urbanos, tema bastante em voga nas políticas urbanas, também 

revela a importância do estudo deste tema, principalmente pelo contexto atual de uma 

nova vivência da urbanidade, centrada no lazer, bastante marcada pelo consumismo e 

que faz da vida boémia (Lovatt and O’Connor, 1995; Brabazon, 2011).  

Como pode ser verificado, a economia noturna constitui uma componente integrante de 

muitos centros das cidades espalhadas pelo mundo, nomeadamente no centro histórico 

da cidade do Porto. Esta representa a manifestação da substituição das “cidades 

industriais” por “cidades do lazer”, o que demonstra a importância crescente do 

consumo no desenvolvimento urbano, em oposição à produção (Hollands and 

Chatterton, 2003; Jones et al., 2003). Na prática este aspeto é verificável através do 
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exemplo dado pela cidade do Porto, que antes era conhecida como a cidade do trabalho 

e hoje em dia, tenta ser conhecida de outras formas, como cidade da ciência, cidade de 

eventos ou da cultura, por exemplo através de uma oferta variada de atividades no mês 

Junho, relacionadas com o São João (Câmara Municipal do Porto, 2005).  

Assim, e num contexto de crescente competitividade entre cidades, nacional e 

internacionalmente (Williams, 2008), é importante considerar a economia noturna na 

formulação dessas mesmas políticas, para ser proporcionada uma experiência de 

urbanidade segura e vibrante, em detrimento de uma experiência negativa para os 

utilizadores dos centros das cidades à noite. Isto porque o desenvolvimento da economia 

noturna leva ao aparecimento de vantagens e desvantagens – conflitos e sinergias – 

entre os diversos atores envolvidos na mesma. Como vantagens encontramos: o seu 

potencial contributo para a regeneração urbana, o seu contributo para uma imagem mais 

vibrante da cidade e a possibilidade dos utilizadores do centro da cidade, à noite, 

poderem usufruir de um ambiente propício à interação, à diversão e à socialização. Para 

além disso, o desenvolvimento da economia noturna torna os ambientes mais favoráveis 

para o sexo feminino e gera oportunidades de emprego diferentes das tradicionais 

(Lovatt and O’Connor, 1995; Jones et al., 2003).  

Contudo, a especificidade do horário em que se desenvolve a economia noturna torna-a 

de difícil planeamento e propícia à ocorrência de incidentes, por exemplo derivados de 

excessos (Lovatt and O’Connor, 1995). Como desvantagens do desenrolar da economia 

noturna devem ser apontados: os comportamentos antissociais, a desordem, o crime 

(que consequentemente leva à insegurança percebida por utilizadores e potenciais 

utilizadores do centro da cidade à noite), o ruído (emitido pelos consumidores à noite e 

os de limpeza ou de entregas bastante cedo na manhã) e o acumular de detritos nas ruas, 

que colocam em causa questões de sustentabilidade, particularmente para os residentes 

da zona (Roberts, 2004). Assim, surgem tensões e conflitos principalmente entre duas 

partes, os utilizadores do centro da cidade à noite e os residentes dessa mesma área 

(Jones et al., 2003). 
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1.2. Objetivos da investigação 

Tendo em conta estas tensões e conflitos, o objetivo deste trabalho é tentar proporcionar 

um entendimento mais aprofundado acerca da interação entre as diferentes dimensões e 

atores da economia noturna. Essas dimensões correspondem i) às atividades comerciais, 

ii) ao consumo e iii) aos residentes, onde a governação pode mediar as interações entre 

as partes da economia noturna. Mais concretamente dar-se-ão respostas às seguintes 

questões de investigação, com base em análises teóricas e uma aplicação empírica: 

i) Quem são os atores que intervêm na economia noturna?;  

ii) Que sinergias e conflitos surgem do desenvolvimento da economia noturna 

nos centros das cidades?;  

iii) Como entender o desenvolvimento da economia noturna ao longo do tempo 

num centro de uma cidade?; e  

iv) Como podem ser geridos os conflitos e sinergias?.   

O contributo que pretende ser dado à literatura está intimamente ligado ao facto do tema 

em questão ser alvo de uma enorme preocupação social e ser amplamente discutido 

politicamente e na literatura de planeamento urbano (Chatterton and Hollands, 2002; 

Jones et al., 2003; Tiesdell and Slater, 2006). A investigação pretende ainda contribuir 

para um corpo de estudos relacionados com o planeamento e estudos urbanos que 

estudam as dinâmicas da economia noturna e em específico, contribuir para: 

i) Sistematizar custos e benefícios, sinergias e conflitos desta atividade; 

ii) Formalizar e sistematizar a evolução destas atividades numa cidade ao longo 

do tempo; e  

iii) Introduzir novas experiências empíricas a uma literatura muito orientada 

para casos britânicos. 

1.3. Estudo de caso e aplicação empírica  

Para aplicação empírica foi selecionado o centro histórico da cidade do Porto, isto 

porque se verifica uma expansão acentuada da economia noturna no mesmo, o que torna 

interessante analisá-lo e compará-lo com as aplicações empíricas britânicas. 

Geograficamente, a limitação espacial da aplicação empírica foi circunscrita à freguesia 

da Vitória, uma área crítica pela enorme agitação e “movida” noturna verificada, 
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principalmente em noites de fim de semana, não obstante corresponder apenas a uma 

muito pequena percentagem do território total do município do Porto (cerca de 1%) e 

conter menos de 1% dos habitantes do mesmo. Para uma melhor perceção dos 

fenómenos, será analisada a evolução da atuação destas partes interessadas na economia 

noturna, por um período de cerca de nove anos. Para tal, foi desenvolvido um quadro 

conceptual para i) perceber as sinergias e conflitos que surgem entre as diferentes partes 

envolvidas – residentes, atividades económicas noturnas e consumidores – e ii) os 

modos como estas interações variam ao longo do tempo, dando origem a uma 

conceptualização do “ciclo de vida da economia noturna”. Este quadro conceptual é 

ilustrado com informação recolhida por via de inquéritos, aplicados a residentes, 

atividades económicas noturnas, e consumidores; por via de entrevistas realizadas a 

atores intervenientes na gestão e governação da economia noturna – Manuel Correia 

Fernandes (líder da vereação socialista na Câmara Municipal do Porto), António José 

Fonseca (Presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto – ABZHP) e 

um agente da Polícia de Segurança Pública – e por via da análise e recolha de diversa 

informação secundária.  

A relevância do estudo prende-se com o facto: 

i) Da economia noturna estar em franca expansão em diversas cidades de 

diferentes países, notoriamente na cidade do Porto; 

ii) De existirem ainda relativamente poucos estudos sobre a mesma, 

principalmente no caso nacional;  

iii) De se ter vindo a assistir à divulgação de diversas notícias sobre a economia 

noturna na Baixa da cidade do Porto, tanto por parte de media nacionais 

como internacionais, e tanto notícias positivas como negativas (Porto24, 

Dinheiro Vivo, Jornalismo Porto Net, Lusa, Jornal de Notícias, Expresso, 

The New York Times);  

iv) De existir discussão acerca do desenvolvimento de um centro mais 

residencial e do desenvolvimento da economia noturna não serem 

necessariamente complementares (Tiesdell and Slater, 2006), nomeadamente 

no caso em estudo. Assim, vê-se estimulada a vontade de tentar perceber 

como poderão, no mínimo, ser mais compatíveis, de forma à economia 
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noturna ser vista, mais como uma oportunidade, e não tanto como uma 

ameaça (Lovatt and O’Connor, 1995; Chatterton and Hollands, 2002). 

1.4. Organização do trabalho 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No capítulo 2 podemos encontrar 

a revisão de literatura, subdividida em cinco partes. A primeira, secção 2.1., prende-se 

com a contextualização do desenvolvimento da economia noturna, a sua relação com o 

declínio dos centros das cidades, como posteriormente cresceu e a sua relação com a 

criatividade e a diversidade. Na secção 2.2. são caracterizadas as partes que intervêm na 

economia noturna nos centros das cidades, incluindo as atividades económicas, o 

consumo, os residentes e a gestão e governação da mesma. Posteriormente, na secção 

2.3., são analisadas práticas de governação da economia noturna, ao nível do governo 

central e local, são exploradas as estratégias “Cidade 24h”, parcerias e práticas de 

sucesso. Encontra-se de seguida, na secção 2.4., a descrição dos conflitos e sinergias 

entre as diferentes partes interessadas na economia noturna e a descrição de formas de 

maximização de sinergias e de minimização de conflitos entre as mesmas.  

Para possibilitar uma análise dinâmica, indo além da análise estática apresentada nas 

secções anteriores, na secção 2.5, encontra-se desenvolvido o ciclo de vida da economia 

noturna e as dimensões de sustentabilidade de cada estádio do mesmo. No capítulo 3 

encontra-se desenvolvida a metodologia e a estratégia de trabalho seguida e no capítulo 

4 é apresentada a investigação empírica, seguindo a linha de trabalho verificada na 

revisão de literatura. Na secção 4.1. é apresentada a contextualização da área em 

análise, passando pela descrição da evolução do centro histórico do Porto, da freguesia 

em concreto, e por uma breve análise da crescente criatividade presente no centro 

histórico da cidade. Posteriormente, na secção 4.2. encontram-se analisadas as partes 

intervenientes na economia noturna da freguesia da Vitória (atividades económicas, 

utilizadores noturnos, residentes, governação e gestão da economia noturna). A secção 

que se segue, 4.3., enquadra a evolução da economia noturna na freguesia da Vitória no 

ciclo de vida da economia noturna dos centros de cidades. Por fim, o capítulo 5 revela 

as principais conclusões e aponta alguns aspetos passíveis de pesquisa futura.
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Capítulo 2 – Revisão de literatura 
Nesta fase inicial serão apresentadas definições importantes e aspetos indispensáveis à 

compreensão do tema, apresentados anteriormente na literatura. Será também 

apresentada a interpretação própria de conceitos, para utilização futura ao longo do 

trabalho desenvolvido. Acrescentando, as bases teóricas existentes serão 

complementadas com casos práticos apresentados na literatura sobre a economia 

noturna, e estes serão interligados com o objetivo e questões de investigação do 

trabalho.  

2.1. Economia Noturna 

Primeiramente deve ser discutido o que se entende na literatura por economia noturna. 

Na literatura revista a definição de economia noturna é apresentada principalmente 

através das atividades económicas realizadas em determinado espaço, em período 

noturno. Os diversos autores analisados têm um entendimento semelhante acerca da 

definição de economia noturna. 

Tierney e Hobbs (2003) definiram economia noturna como a atividade que consiste 

primariamente no funcionamento de cafés, bares, discotecas e também restaurantes de 

comida rápida, geralmente localizados nos centros das cidades. Contudo, por 

consideração da definição um pouco limitadora, será considerado que a economia 

noturna dos centros das cidades pode englobar as atividades referidas anteriormente, 

teatros, diferentes eventos e espetáculos. Lovatt e O’Connor (1995) apresentam uma 

visão alargada da economia noturna. Estes autores veem o lazer, entretenimento, 

hospitalidade e o setor do turismo como elementos cada vez mais importantes da 

mesma. Para além da sua limitação a nível de atividades oferecidas, a economia noturna 

deve ainda ser limitada a nível horário. Em Portugal, tendo em conta a cultura nacional 

e as atividades consideradas envolvidas na economia noturna, será assumido que a 

mesma se desenrola entre as vinte horas e as seis horas diárias. 

Resumindo, nesta dissertação, a economia noturna é então definida como o conjunto de 

atividades económicas desenvolvidas entre as vinte horas e as seis horas, tais como: 

cafés, bares, discotecas, restaurantes de comida rápida, galerias de arte, eventos e 

espetáculos.  
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2.1.1. Declínio dos centros das cidades 

O desenvolvimento da economia noturna não pode ser compreendido sem se perceber o 

ciclo de vida mais geral da evolução das cidades e das suas áreas funcionais. As cidades 

atravessam diferentes fases de desenvolvimento e, em cada uma, a evolução 

demográfica e localização de atividades é diferente. O modelo de ciclo urbano de 

Klaassen et al. (1981) e de Berg et al. (1982) permite o enquadramento deste tema na 

economia regional e urbana. O modelo considera o comportamento da população 

residente na área urbana como um todo, no centro da mesma e na sua periferia, e o ciclo 

urbano desenvolve-se em quatro fases, sendo que cada uma delas se subdivide em duas. 

As quatro fases que constituem o ciclo são: a urbanização, a suburbanização, a 

desurbanização e a reurbanização. As fases da urbanização e da reurbanização, portanto, 

a primeira e quarta fase do ciclo urbano, ainda se subdividem em concentração absoluta 

e relativa, as fases da suburbanização e da desurbanização subdividem-se em 

descentralização absoluta e relativa. Para um melhor entendimento de seguida são 

descritas cada uma destas fases.  

Na fase da urbanização a área urbana sofre um crescimento populacional em termos 

absolutos, sendo o crescimento populacional maior no centro do que na sua periferia. 

Como foi referido, esta fase ainda se subdivide em duas outras, a de concentração 

absoluta, que corresponde à fase onde o crescimento populacional no centro é 

acompanhado por um decréscimo na periferia, e a de concentração relativa, onde tanto o 

centro como a periferia registam um crescimento populacional, mas este é mais forte no 

centro. Aqui as economias de aglomeração são superiores aos custos de congestão, o 

que leva a que este desenvolvimento se registe.  

Relativamente à fase da suburbanização, esta caracteriza-se por um crescimento 

populacional no conjunto da área urbana, com uma primeira fase de descentralização 

relativa que se caracteriza por um crescimento mais lento no centro, comparativamente 

à periferia, e com uma segunda fase, de descentralização absoluta, onde o ritmo 

evolutivo da população residente é positivo na periferia e negativo no centro, isto é, o 

último sofre de perdas populacionais. Nesta última subfase, uma economia noturna mal 

planeada e com um desenvolvimento descontrolado pode contribuir para um habitar no 

centro impossível, o que leva ao seu abandono. Outros fatores que levam ao surgir desta 
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fase são o aumento dos custos de congestão e de ocupação de zonas próximas do centro, 

o desenvolvimento das vias de comunicação e também a alteração de preferências, 

como o emergir da utilização de viatura própria e preferência por uma maior qualidade 

de vida derivada da habitação em áreas onde é possível beneficiar dos benefícios do 

campo em conjunto com os da cidade.  

A terceira fase do ciclo urbano, desurbanização, corresponde à fase onde se verifica um 

decréscimo populacional no conjunto da área urbana, cada vez mais acentuado com a 

sua evolução. Primeiramente, na fase de descentralização absoluta, o decréscimo 

populacional no centro é acompanhado por um acréscimo na periferia, mas este não é 

suficiente para compensar o primeiro. Na fase de descentralização relativa, tanto a 

periferia como o centro sofrem perdas populacionais, embora estas sejam mais intensas 

no centro. Aqui denota-se a generalização dos aspetos referidos anteriormente em 

conjunto com a acentuação do desenvolvimento das vias de comunicação 

providenciadas pelo governo. A economia noturna nesta fase pode tender a dispersar-se, 

ou seja, pode localizar-se em áreas como as zonas industriais, em consequência das 

possíveis perturbações causadas nos centros das cidades, referenciadas na fase do ciclo 

anterior.  

A reurbanização, última fase do ciclo, caracteriza-se por um registo de perda 

populacional no conjunto da área urbana, cada vez menos acentuado. No início, 

processa-se uma concentração relativa, onde tanto a periferia como o centro registam 

perdas populacionais, mas agora, mais intensas na periferia. Posteriormente processa-se 

a concentração absoluta, quando o centro começa a evidenciar sinais de recuperação 

demográfica, com uma evolução populacional positiva, mas insuficiente para 

compensar as perdas da periferia. Aqui, verificam-se novamente alterações das 

preferências de localização das famílias, que voltam a ser atraídas para o centro devido 

as suas características únicas. A economia noturna pode ter um contributo interessante 

para o aparecimento desta fase, pois a sua existência no centro urbano pode torná-lo 

mais atrativo, pela maior viabilidade e vitalidade.  



9 
 

 

Figura 1. Ciclos da área urbana como um todo, do centro e da periferia; Modelo de estágios de 

desenvolvimento urbano: tipos de classificação – A, absoluta; R, relativo; C, centralização; D, 

descentralização (com base em Klaassen et al., 1981:18 e Berg et al., 1982:36) 

Fonte: Champion, T., 2001, pp. 6 

O desenvolvimento empírico do ciclo das áreas urbanas encontra-se apresentado de 

seguida, principalmente para as cidades britânicas. Existem inúmeras questões que 

levaram ao declínio dos centros das cidades nos países desenvolvidos ocidentais. No 

Reino Unido, este fenómeno ocorreu mais acentuadamente a partir da década de 70 

(Chatterton and Hollands, 2002). Pode então ser possível que as cidades britânicas na 

década de 70 estivessem na fase da suburbanização. Este declínio dos centros urbanos 

britânicos resultou da combinação de uma intensa competitividade derivada da 

descentralização de centros comerciais e escritórios, de um crescimento económico 

estável, do aumento de aquisição de automóveis (Lord, 1988 in Thomas and Bromley, 

2000), da melhoria das infraestruturas urbanas, da suburbanização das classes médias e 

do aumento do lazer privado (Thomas and Bromley, 2000; Chatterton and Hollands, 

2002).  

A suburbanização das classes médias levou a que as suas residências no centro fossem 

ocupadas por famílias de classe inferior, com menor poder de compra e por minorias 

étnicas, o que levou à diminuição da procura nos mercados imediatos e à diminuição da 

atratividade nos centros das cidades britânicas (Thomas and Bromley, 2000). Associada 
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à degradação social percebida está a degradação física nos centros das cidades, o que 

contribuiu para o processo de declínio (Jacobs, 1961), caracterizado por edifícios 

vazios, lojas de menor qualidade, acumulação de lixo, grafitis, mendigos e gangs, 

principalmente em áreas periféricas dos centros (Thomas and Bromley, 2000; 

Chatterton and Hollands, 2002). No centro do Porto ainda se verifica outro fator que 

contribui para o declínio do mesmo, as rendas congeladas de muitas das habitações 

presentes no mesmo (Fernandes, 2005). Com estas, os proprietários não acumulam 

capital suficiente para a realização de obras de manutenção, levando a que os edifícios 

se tornem menos atrativos. O fenómeno é semelhante ao discutido por Paul Krugman 

sobre São Francisco (2000).  

O status comercial dos centros das cidades britânicas tem sido então desafiado nos 

últimos trinta anos pela referida descentralização de lojas, centros comerciais, 

escritórios e algumas atividades de lazer (Thomas and Bromley, 2000; Chatterton and 

Hollands, 2002). Contudo, foram definidas estratégias para o combate a este desafio, 

mas estas apenas agravaram a situação dos centros urbanos britânicos, pois criaram 

graus significativos de fragmentação espacial entre funções e a perda de população 

residente. Os desenvolvimentos que tiveram estas consequências estão ligados à 

construção de grandes espaços comerciais, infraestruturas de parqueamento e estradas 

em forma de anel à volta do centro, zonas de escritórios e áreas de entretenimento 

claramente separadas, ou seja, muitas infraestruturas pouco amigas dos pedestres e que 

levaram ao surgimento de “espaços mortos”. Muitos aspetos micro espaciais da 

segregação funcional dos centros urbanos britânicos refletem também o zoneamento 

funcional rígido associado à estética do design espacial urbano preferido por arquitetos 

modernistas e planeadores do período pós-guerra (Oc et al., 1997).  

Importa ainda ser referido outro aspeto que levou à diminuição da atividade nas ruas 

dos centros urbanos à noite, o surgir do lazer privado (e.g. televisão) (Lovatt and 

O’Connor, 1995; Thomas and Bromley, 2000). Assim, surgiram implicações negativas 

na perceção de segurança, medo e ansiedade nos utilizadores dos centros das cidades, 

principalmente à noite. As estratégias britânicas de revitalização seguintes foram 

elaboradas com o objetivo de impulsionar a vitalidade e viabilidade dos centros urbanos 

e pretendem ultrapassar a divisão temporal entre o dia e a noite. Esta divisão temporal é 
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bastante acentuada no Reino Unido, onde existe o chamado “five p.m. flight”, que 

acontece quando lojas e escritórios fecham e os centros das cidades ficam abandonados 

(Thomas and Bromley, 2000; Tiesdell and Slater, 2006). Interligando com o ciclo de 

vida urbano, o objetivo destas últimas estratégias seria passar da fase da desurbanização 

para a fase da reurbanização. No Porto, verificamos estas perceções negativas por 

exemplo nos utilizadores da rua Santa Catarina (Jornal de Notícias, 8-5-2005). 

A suburbanização não aconteceu apenas em cidades britânicas, aconteceu também nos 

Estados Unidos da América, na década de 50 (Jacobs, 1961) e em cidades ocidentais de 

países desenvolvidos (Thomas and Bromley, 2000). Contudo, em algumas cidades da 

Europa ocidental, a retenção de maiores densidades populacionais nos centros em 

conjunto com efeitos de sistemas de planeamento mais restritos e com uma atenção 

dada desde cedo, pelas autoridades locais, à manutenção de um bom ambiente 

comercial, mantendo o centro acessível aos transportes públicos, levou a que os efeitos 

negativos no status comercial dos centros urbanos fossem menores (Thomas and 

Bromley, 2000). Verifica-se, assim, empiricamente a diferença dos resultados obtidos 

com o laissez faire e com o planeamento. Aparentemente os resultados obtidos com 

planeamento sugerem resultados mais positivos para o status comercial dos centros 

urbanos. 

Apesar deste processo de declínio se ter verificado, mais recentemente, os centros das 

cidades têm sido alvo de remodelações, o que permite que estes voltem a ser olhados 

como locais para viver, para trabalhar e para o divertimento (Chatterton and Hollands, 

2002). A alteração de gostos na sociedade, em conjunto com o referido anteriormente, 

pode proporcionar a passagem para a fase de reurbanização do ciclo urbano das 

diferentes cidades. 

2.1.2. A expansão da economia noturna 

Verificamos uma enorme evolução da economia noturna. Ainda no século XVIII a 

economia noturna era marginalizada e desaprovada, as pessoas associadas à mesma 

eram dúbias, as atividades desenvolvidas nela eram associadas ao “crime, pecado, 

prazeres secretos, obsessões e obscuridade” (Lovatt and O’Connor, 1995, pp. 131). Nos 

anos 60, no Reino Unido, era usual diversos utilizadores frequentarem a economia 

noturna dos centros das cidades, contudo, nos anos 70 os centros das cidades britânicas 
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encontravam-se substancialmente mais desertos. Hoje em dia a economia noturna está 

associada a uma grande experiência de urbanidade, onde os seus utilizadores podem 

interagir e socializar. Obviamente o nível de aceitação ou aprovação ainda varia 

conforme as culturas, mas não existe comparação com o verificado em décadas 

anteriores (Lovatt and O’Connor, 1995). 

No início dos anos 90, no Reino Unido, as autoridades locais começaram a pensar em 

regenerar os centros das suas cidades, e encorajar a expansão da economia noturna fazia 

parte das suas estratégias. A liberalização das leis de licenciamento do álcool, do 

entretenimento e também o Licencing Act 2003, que aboliu as horas fixas para fecho 

das atividades de entretimento noturnas, contribuíram ainda mais para o incentivo à 

expansão da economia noturna (Roberts, 2004). Esta expansão da economia noturna 

verificou-se não só no número de estabelecimentos licenciados, mas também no 

tamanho dos mesmos (Tierney and Hobbs, 2003; Finney, 2004; Roberts, 2004; Roberts, 

2006). Os fatores que contribuíram para esta expansão no Reino Unido foram: o 

crescimento económico estável no período seguinte à recessão da década de 90; o 

aumento da despesa pública do ministério do trabalho (que levou a um emprego quase 

total e a um aumento no rendimento disponível); e as estratégias para encorajar a 

educação superior, que facilitaram a utilização dos estabelecimentos noturnos por parte 

dos estudantes (Roberts, 2006). Um bom exemplo de expansão da economia noturna a 

nível de tamanho são os superpubs em Dublin e em Londres, alguns têm capacidade 

para mais de 2000 pessoas, várias salas e vários andares (Roberts and Turner, 2005; 

visitdublin
1
, 2012). 

No geral, os fatores que contribuíram para o crescimento da economia noturna nos 

centros das cidades em diversos países foram: i) ser um bom negócio para a regeneração 

urbana, ii) a indústria do lazer possuir um grande potencial para gerar empregos e novos 

edifícios, iii) o aumento da procura por atividades de lazer e o aumento do poder de 

compra dos jovens (Jones et al., 2003). Relativamente à expansão da economia noturna 

ser um bom negócio para as autoridades locais, isto significa que a mesma é um 

incentivo à regeneração urbana, permite a reabilitação de edifícios, a atribuição de 

                                                           
1
Exemplos obtidos através da exploração da página:www.visitdublin.com. 

http://www.visitdublin.com/
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novos usos aos mesmos e a criação de postos de trabalho, sem serem utilizados fundos 

públicos (Roberts, 2004; Roberts, 2006).  

Deve ainda ser apontado como um fator da expansão da economia noturna um 

desenvolvimento recente no Reino Unido. O que tem acontecido é que, na sua maioria, 

os bares têm-se tornado empresariais e representados por marcas (Hollands and 

Chatterton, 2003; Roberts, 2004) e este acontecimento pode ser uma possibilidade de 

desenvolvimento das economias noturnas em Portugal, caso a atuação de operadores na 

economia noturna passe a ser vista como uma forma de desenvolvimento empresarial e 

os espaços de entretenimento noturnos tradicionais sejam substituídos por empresariais, 

de dimensão nacional ou internacional. Esta questão encontra-se mais desenvolvida na 

secção do consumo (secção 2.2.2). 

2.1.3. Economia noturna, criatividade e diversidade 

A importância da presença de uma economia criativa, de apoio às artes na economia 

noturna deve-se ao facto desta promover o cruzamento e interação entre diferentes 

pessoas, tais como: produtores culturais, operadores de bares, residentes, estudantes e 

turistas. Estes procuram bons espaços públicos nos centros das cidades para o seu 

encontro e interação (Florida, 2002; Laam Hae, 2011). Florida refere ainda que para 

serem construídas cidades criativas é necessário um ambiente saudável a nível 

económico e interativo a nível das pessoas (in Hospers and Dalm, 2005), e como 

podemos perceber, a economia noturna pode contribuir para ambos os aspetos.  

Jane Jacobs, em vários dos seus trabalhos, refere que o elemento chave para a 

criatividade é a diversidade e que é necessária atividade nas ruas a todas as horas do dia. 

Desta forma, a economia noturna demonstra-se mais uma vez relevante, pois contribui 

substancialmente para a presença de atividade nas ruas no horário em que é exercida, 

providenciando o tempo e espaço para a interação entre criativos (Laam Hae, 2011).  

Apesar de poder ser feita uma distinção entre entretenimento e cultura, na prática os 

termos misturam-se um pouco (Kunzmann, 2004). Sendo parte inerente da economia 

cultural, a importância da economia noturna para o desenvolvimento de grupos de 

atividades criativos sustentáveis e obtenção de maiores vantagens dos mesmos é notável 

(Lovatt and O’Connor, 1995; Roberts, 2006). Como foi referido, Lovatt e O’Connor 
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(1995) apresentam uma visão alargada da economia noturna que engloba o lazer, 

entretenimento, hospitalidade e o setor do turismo. Isto acontece devido à mudança que 

ocorreu nos centros das cidades, que são atualmente locais de consumo, onde ocorre a 

produção de serviços culturais e criativos, consumidos tanto por turistas, como por 

locais, geralmente fora do seu horário de trabalho ou estudo. Podemos observar então a 

importância da economia noturna como parte do meio criativo e como uma fonte de 

atração ou fonte de novas oportunidades para indústrias criativas (Lovatt and O’Connor, 

1995; Flew, 2002).  

A diversidade é uma das características essenciais da criatividade. Alguns autores 

consideram que a economia noturna do Reino Unido se encontra ameaçada pela própria 

estrutura da indústria, isto é, por operadores de bares de marca que oferecem bares 

iguais em diversas cidades, pertencentes à corrente dominante (Roberts, 2006; 

Chatterton and Hollands, 2002; Hollands, 2002). Por outro lado também se encontra 

ameaçada porque estes bares da corrente dominante proporcionam um entretenimento 

mais relacionado com o álcool, e são estas as atividades que mudam a forma como os 

centros das cidades são lidos à noite, uma forma mais pejorativa (Roberts, 2006). 

Contrariamente aos bares da corrente dominante existem os bares alternativos que são 

caraterizados por um esbatimento da divisão entre produção e consumo, onde existem 

trocas de ideias, músicas, negócios e são estabelecidas redes de confiança (Chatterton 

and Hollands, 2002; Hollands, 2002). Este tema encontra-se desenvolvido 

posteriormente, na secção das atividades económicas (secção 2.2.1). 

O exemplo de Temple Bar, em Dublin, integrado num quarteirão cultural, ilustra 

perfeitamente a ligação existente entre a economia noturna e a criatividade. Apesar de 

ter passado por uma fase de declínio, onde o entretenimento e consumo se tornaram 

excessivamente baseados no álcool, a visão e objetivos iniciais foram recuperados 

(Henriques, 2006). Quando a entidade gestora do bairro se apercebeu dos danos 

causados no mesmo pela expansão da economia noturna na forma de grandes bares 

empresariais, alterou o plano de desenvolvimento da cidade de Dublin, incluindo no 

mesmo, condições especiais para Temple Bar, nomeadamente para a expansão de 

restaurantes, bares e discotecas. Esta medida, em conjunto com medidas do governo 

Irlandês para diminuir o consumo excessivo de álcool, permitiu que o bairro voltasse a 
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ser um local de encontro, de interação, partilha de ideias e experiências e surgimento de 

novas (Roberts, 2004; Roberts, 2006). 

Importa ainda referir as principais condições de sucesso do Temple Bar enquanto 

afirmação como bairro criativo. Os atores que protagonizaram a mudança do Temple 

Bar foram artistas, atraídos para uma zona onde as rendas eram baixas, onde existiam 

bares, restaurantes, discotecas, galerias e espaço público para o encontro; um ambiente 

onde novas ideias, produtos e oportunidades podiam ser explorados, discutidos e 

testados (Montgomery, 1995 in Henriques, 2006). Como fator de sucesso pode ser 

apontado o projeto: bastante claro, mobilizador e pensado de forma integrada, com uma 

estratégia forte e coerente para a especialização do bairro em cultura e entretenimento. 

Para além disso, as ações tomadas encontravam-se articuladas, concertadas e eram 

complementares, passaram pela valorização física, pela revitalização demográfica e 

funcional, sempre com o princípio da diversidade subjacente. Outro dos grandes fatores 

de sucesso foi a concentração fundiária, o que permitiu que, a nível da governação, 

apenas uma autoridade ficasse responsável pela coordenação e implementação do 

programa nos seus vários eixos, com o investimento público a ter uma grande 

importância, nomeadamente para a criação de equipamentos e espaços públicos e para a 

gestão da imagem do bairro (Henriques, 2006).  

Em Nova Iorque, os exemplos encontrados demonstram que a economia noturna e a 

criatividade andam a par numa primeira fase de rejuvenescimento urbano, mas que 

depois esta situação se altera, devido a conflitos entre diferentes partes interessadas. 

Desenvolvendo, as atividades noturnas constituem frequentemente a base para 

reacender a chama de bairros deprimidos, pois geram frequentemente um ambiente de 

sociabilidade animado. Porém, quando o renascer urbano se instala, os estabelecimentos 

noturnos são empurrados para fora da maioria dos bairros que os próprios ajudaram. O 

que acontece é que os residentes, atraídos pela vibração, começam cada vez mais a 

realizar reclamações, o que em conjunto com a alteração dos seus gostos (e.g. 

direcionados para estabelecimentos noturnos que se instalam posteriormente para servir 

os segmentos mais elevados do mercado) e com o aumento do valor das propriedades e 

das rendas, faz com que os estabelecimentos mais criativos, que iniciaram o processo de 

enobrecimento, sejam expulsos para fora do bairro onde catalisaram a vida noturna. 
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Portanto, o que se verifica é um processo contraditório, onde primeiramente o 

enobrecimento está a favor da economia noturna e numa segunda fase, está contra a 

mesma (Laam Hae, 2011). No caso da cidade do Porto verifica-se um processo de 

desenvolvimento semelhante, este aspeto encontra-se desenvolvido na secção 4.3..  

2.1.4 Conclusão 

Até aqui foi possível verificar o que se entende por economia noturna, como a mesma 

se caracteriza em diversos centros urbanos, como se tem desenvolvido e as 

consequências resultantes do seu desenvolvimento. Verificou-se ainda que o período de 

desenvolvimento da economia noturna dos centros urbanos pode ser diferente, estando 

dependente das características da cidade e do país onde o mesmo se insere, contudo 

foram encontradas características transversais à economia noturna desenvolvida em 

diferentes centros de cidades (e.g. atividades presentes no mesmo: bares e discotecas). 

Para além disso, verificamos a importância da economia noturna para a criatividade e 

diversidade, apesar desta importância variar de acordo com o seu estágio de 

desenvolvimento, ou seja, na generalidade dos casos, se a economia noturna se 

encontrar numa fase em que existem poucos locais de entretenimento noturnos e 

visitantes dos mesmos, o seu potencial contributo para a criatividade e diversidade é 

maior, numa fase onde existe grande concentração de locais de entretenimento noturnos 

e visitantes, o seu potencial contributo para os aspetos referidos é menor. 

Do exposto anteriormente verificam-se indicações de latentes tensões e sinergias entre 

usos e valências da economia noturna, sendo que diferentes partes beneficiam ou são 

prejudicadas de maneira diferente, em estádios diferentes de desenvolvimento da 

economia noturna (e.g. os residentes são beneficiados numa fase inicial, através do 

aumento da segurança, pelo aumento do movimento nas ruas e numa fase posterior, 

quando a economia noturna domina grande parte da atividade praticada no centro 

urbano, os residentes são prejudicados pelo ruído excessivo). Importa, de seguida, 

identificar que atores interagem na economia noturna, como podem ser tipificados, 

perceber as sinergias e conflitos que surgem da sua interação, como divergem os 

mesmos conforme a fase de desenvolvimento da economia noturna e o que motiva o 

avanço para fases de expansão da economia noturna mais avançadas.  
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Ainda de acordo com o que foi referido anteriormente, importa nas próximas secções 

verificar as questões da governação, pois os resultados obtidos com a regulação – 

liberalizar ou controlar – ou com estratégias mais holísticas são diferentes.  

 

2.2. Caracterização das partes integrantes da Economia Noturna nos 

centros das cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Partes interessadas na economia noturna 

Fonte: Elaboração própria 

De seguida serão identificados e caracterizados os atores que interagem na economia 

noturna nos centros urbanos e será verificado como os mesmos podem ser tipificados. A 

importância das secções seguintes prende-se com o facto da caracterização e tipificação 

das partes permitir a identificação de potenciais sinergias e conflitos que advenham da 

interação das mesmas. A escolha e divisão dos atores em quatro grupos está ligada à 

clara diferença existente entre os mesmos e à pouca perda de informação adjacente à 

agregação de atores dentro desses mesmos grupos.  
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2.2.1 Atividades Económicas 

Neste vértice do triângulo vão ser consideradas apenas as atividades económicas 

diretamente ligadas à economia noturna dos centros urbanos, já referidas anteriormente 

(e.g. cafés, bares, galerias de arte). Existem também outras atividades económicas nos 

centros das cidades que são afetadas positivamente (e.g. aumento de segurança e 

visitantes) e negativamente (e.g. vandalismo às lojas) pelo desenvolvimento da 

economia noturna, exemplos dessas são as que atuam na mesma área, possivelmente 

com um horário diferente, tais como lojas de comércio de roupa
2
.  

Relativamente às atividades oferecidas pela economia noturna, no Reino Unido, 

atualmente, a distinção entre cafés-bares, cervejarias, bares e discotecas é difícil de 

realizar (Thomas and Bromley, 2000; Roberts, 2004), no centro histórico do Porto 

também encontramos o mesmo fenómeno. É importante referir ainda, que estas 

atividades afetam diretamente a animação sentida nos centros das cidades, o que 

também tem efeitos no turismo, facilitando o entretenimento de turistas, muito 

provavelmente numa área próxima da área estão hospedados. 

Para além das atividades que compõem a economia noturna tradicionalmente, 

encontramos as galerias, museus e livrarias, que com um horário de funcionamento 

alargado se tornam uma alternativa possível às primeiramente referidas (Roberts, 2006; 

Jones et al., 2003). Os benefícios derivados da presença destas atividades mais culturais 

na economia noturna, conforme os referidos por Lovatt e O’Connor (1995) são: 

melhorias no ambiente construído, benefícios económicos das artes e do setor cultural e 

renovação da imagem da cidade a nível nacional e supranacional. 

Relativamente aos eventos e iniciativas culturais, estes atraem diferentes pessoas para 

os centros das cidades à noite, e proporcionam o espaço e tempo para o socializar e para 

o encontro (Lovatt e O’Connor, 1995). Isto demonstra que a economia noturna faz parte 

de uma economia social e cultural abrangente, que corresponde a um espaço e tempo 

para a civilidade e interação entre diferentes grupos de pessoas, onde é necessário 

ultrapassar a intolerância, os preconceitos e conter comportamentos 

                                                           
2
 Contudo, não serão abordadas ao pormenor no estudo por não lidarem tão diretamente com o fenómeno 

e pela limitação temporal do trabalho desenvolvido.  
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antissociais/criminosos (Lovatt and O’Connor, 1995). Contudo, as atividades oferecidas 

pela economia noturna são mais focadas no funcionamento de bares e discotecas, e por 

esta razão são mais apelativas ou atrativas para jovens, comparativamente à restante 

comunidade (Thomas and Bromley, 2000; Jones et al., 2003).  

Oc et al. (1997) demonstraram que as funções da economia noturna, apesar de 

elementos bastante significantes para a vitalidade e viabilidade dos centros urbanos, 

restringem o mercado social e funcionalmente, pois promovem uma maior atração de 

jovens e uma maior oferta de bares e discotecas, ou seja, uma cultura noturna de 

exclusão (Thomas and Bromley, 2000; Hollands and Chatterton, 2003; Roberts and 

Turner, 2005). Lovatt e O’Connor (1995) e Laam Hae (2011) apresentam outro tipo de 

exclusão, a verificada nas cidades britânicas, pelos primeiros autores, e a verificada em 

Nova Iorque, pela segunda autora, onde os centros se estão a tornar um enorme espaço 

de consumo, do qual os “indesejáveis”, com menor poder de compra ou mendigos são 

excluídos.  

Ainda não referenciados estão dois aspetos da oferta das atividades da economia 

noturna que não são tão visíveis ou frequentes no caso nacional, comparativamente ao 

Reino Unido. O primeiro relaciona-se com a distinção realizada entre economia de fim 

de tarde e economia noturna (Jones et al., 2003). Por opção de limitação do estudo e por 

razões culturais, tais como a hora das refeições – mais tardia em Portugal – esta 

distinção não foi considerada tão relevante no caso nacional, apesar “do hábito do copo 

ao final do dia também ter chegado à Baixa do Porto” (Dinheiro Vivo, 21-4-2012). 

Explicando cada uma: a economia de fim de tarde é a que se carateriza pela utilização 

de espaços comerciais com abertura tardia sazonalmente, pela utilização de cafés, 

restaurantes de comidas rápidas, concertos, teatro, eventos desportivos e bingo e que 

corresponde ao espaço de tempo entre as 17h e as 20h. A economia noturna é a que se 

desenvolve entre as 20h e as 4h, que se caracteriza pela utilização de grandes bares e 

discotecas, pela presença de um pequeno número de restaurantes de comida rápida, e 

pela emissão de uma maior vibração (Jones et al., 2003). 

Importa ainda ser referido que as atividades económicas noturnas dos centros das 

cidades para além de terem uma maior afluência entre o período de tempo que vai das 

20h às 4h, têm também uma maior afluência de utilizadores de quinta a domingo, com 
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exceções ao meio da semana, relacionadas com as noites de estudantes. Este fenómeno 

verifica-se em algumas cidades britânicas e também na cidade do Porto, por exemplo, 

sendo a noite de quarta-feira low cost em alguns espaços de entretenimento noturnos.  

O outro aspeto que não parece estar tão vincado no caso nacional é a divisão dos locais 

de entretenimento existente no Reino Unido em mainstream (corrente principal), 

alternativos e residuais (Hollands, 2002). Contudo, isto não significa que não se tenham 

sentido alterações no público frequentador da Baixa do Porto, pois, no geral, 

anteriormente era mais visitada por artistas. O que se verifica no Reino Unido é que a 

propriedade e o controlo dos locais de entretenimento estão mais concentrados nos da 

corrente principal, estes são os mais visitados, são empresariais e utilizam marcas para 

se definirem (Roberts and Turner, 2005). Baseiam-se na acumulação de capital e na 

segmentação do consumo, focando-se nas classes de jovens mais elevadas. Os seus 

operadores são nacionais ou internacionais, possuem bares semelhantes com um design 

elegante, operam em várias cidades e utilizam estratégias semelhantes para os mesmos, 

o que leva a uma maior poupança de custos e maior lucratividade. Visto que pretendem 

atingir classes mais exclusivas, provocam, de certa forma, exclusões sociais e espaciais 

entre os jovens, pois nem todos podem frequentar os locais de entretenimento da 

corrente dominante, tanto pelo preço, como pelos dresscodes que parecem existir nestes 

locais (Hollands and Chatterton, 2003; Roberts, 2004; Williams, 2008). Os próprios 

utilizadores noturnos dos centros das cidades identificam diferentes grupos de consumo, 

de acordo com os lugares que frequentam (Hollands, 2002). Apesar desta forma de 

produção e consumo não ser nova, nas últimas décadas tem crescido muito no Reino 

Unido, o que leva à expulsão ou subordinação dos espaços alternativos e residuais e ao 

não seguimento de princípios e políticas de inclusão, criatividade e diversidade 

(Chatterton and Hollands, 2002). 

Tendo em conta o referido anteriormente, os espaços alternativos e os residuais no 

Reino Unido estão cada vez mais marginalizados socialmente e espacialmente. Na 

atualidade podemos encontrar estes espaços cada vez mais nas margens dos centros das 

cidades britânicas. Os espaços alternativos são de menor dimensão e diferenciam-se dos 

restantes, apelam a pessoas mais específicas ou com gostos especiais, tal como a etnia, 

orientação sexual, gostos relacionados com a música, entre outros. Os espaços residuais 
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são os mais antigos, característicos da sociedade britânica, orientados para a 

comunidade, com decorações mais simples e que possuem clientela regular (Chatterton 

and Hollands, 2002). 

Para além destas três “tipologias” de locais de entretenimento na economia noturna, os 

da corrente principal, os alternativos e os residuais, existem ainda os mais clandestinos, 

como raves em armazéns ou em casas abandonadas, onde a produção e consumo são 

praticamente indistinguíveis (Chatterton and Hollands, 2002; Williams, 2008). Contudo, 

estes ainda são menos praticáveis no caso do centro histórico da cidade do Porto. 

Resumindo 

Verifica-se que existem diferentes atividades económicas noturnas nos centros das 

cidades, umas com maior adesão (e.g. bares) e outras com menor (e.g. galerias de arte). 

Para além das atividades que contribuem para a vitalidade dos centros históricos, 

existem ainda eventos realizados pontualmente. Nesta subsecção foi possível verificar 

que estas atividades económicas podem ser agrupadas em três tipos principais, as 

mainstream, as alternativas e as residuais e que todas elas têm impactos no local onde 

operam, principalmente ao nível do movimento, da utilização do centro e do espaço 

público, do ruído e comportamentos antissociais, e ao mesmo tempo ao nível da 

segurança sentida.  

2.2.2. Utilizadores Noturnos 

Os padrões de consumo nos centros das cidades variam conforme o local, mas existem 

semelhanças na escala e capacidade, isto é, geralmente, os utilizadores são levados ao 

centro por diferentes atrações e existe um maior número de visitantes ao fim de semana, 

como já foi referido (Chatterton and Hollands, 2002; Hollands, 2002; Jones et al., 

2003). Um padrão comum corresponde também à dominância do papel dos jovens no 

consumo na economia noturna (Chatterton and Hollands, 2002). 

Com o forte crescimento de bares e discotecas, que atraem mais o “mercado jovem”, os 

centros das cidades britânicas são vistos por outros utilizadores, como possuidores de 

um ambiente ameaçador (Thomas and Bromley, 2000; Roberts, 2006). Isto deve-se ao 

crescimento da “cultura jovem”, com tendência para o domínio masculino e da 

associação dos centros urbanos a zonas de excessivo consumo de álcool e drogas, onde 
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regularmente acontecem incidentes violentos (Thomas and Bromley, 2000; Hollands, 

2002; Williams, 2008). Roberts (2004) também demonstra preocupação com este 

aspeto, quando refere que os centros das cidades britânicas estão a ser colonizados por 

jovens, frequentemente presentes em casos de desordem, onde a polícia é obrigada a 

intervir. Este fenómeno acontece principalmente onde existem grandes concentrações 

de jovens, em zonas específicas ou “hotspots”, e geralmente, os problemas que ocorrem 

estão associados à embriaguez, comportamentos antissociais, crime e desordem, o que 

impede que outros grupos sociais utilizem os centros urbanos inteiramente (Roberts, 

2004; Tiesdell and Slater, 2006). No Reino Unido estima-se que 47% dos crimes 

violentos são cometidos por utilizadores noturnos dos centros embriagados (Budd, 2003 

in Roberts, 2006). Estes problemas associados à grande concentração jovens, muitos 

deles embriagados, começaram a ser reconhecidos por autoridades públicas e residentes 

apenas no início do milénio, quando os impactos provocados pela elevada concentração 

no espaço público à noite se tornaram mais visíveis (Roberts, 2004; Roberts, 2006; 

Hadfield, 2009). 

É importante perceber como se caracterizam os jovens atraídos para os centros das 

cidades britânicas à noite. Na literatura foi encontrado que a fase jovem se tem 

estendido por um maior período (Tiesdell and Slater, 2006), que os jovens são 

maioritariamente possuidores de poucas ou nenhumas responsabilidades familiares e de 

um elevado montante de rendimento para despender em lazer (Thomas and Bromley, 

2000). O consumo de álcool corresponde a parte do que despendem na noite em lazer. O 

que se tem verificado é que o consumo de álcool entre os jovens aumentou, 

principalmente no género feminino (Hollands, 2002; Roberts, 2006). Um estudo 

realizado por Richardson et al. (2003 in Roberts, 2006), entre o ano de 1998 e o ano de 

1999, no Reino Unido, aponta que dentro dos jovens dos 16 aos 24 anos, 39% são 

consumidores de álcool de forma excessiva. Complementando, Stewart (1990 in 

Chatterton and Hollands, 2002) demonstra a importância da despesa na noite ou em 

bebidas, sendo que a mesma ocupa a terceira posição para os jovens dos 16 aos 24 anos. 
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Para além disso, o consumo de drogas aumentou drasticamente nos últimos vinte anos
3
 

(Hollands, 2002; Roberts, 2004).  

Para contrariar estas características do consumo na economia noturna é necessária a 

alteração das mentalidades de consumo, principalmente no Reino Unido (Roberts, 2006; 

Tiesdell and Slater, 2006; Hadfield, 2009). Na Europa continental a cultura de café é 

mais típica, comparativamente ao Reino Unido, o que proporciona um ambiente repleto 

de interação urbana, onde a criatividade pode florescer e os problemas de segurança, 

ansiedade e medo são minimizados (Thomas and Bromley, 2000; Roberts, 2004; 

Roberts, 2006). Contudo, como uma mudança cultural é difícil de se alcançar no curto 

prazo, medidas situacionais como as utilizadas pela polícia continuam muito relevantes 

(Tiesdell and Slater, 2006). 

Relativamente aos bares e discotecas frequentados pelos utilizadores da economia 

noturna dos centros das cidades britânicas, apesar da dominância dos bares da corrente 

principal, estes não captam todos os utilizadores, pois são considerados por muitos 

“locais de muito estilo e pouca substância”, “locais de reprodução em série, sem sabor 

distinto” e locais onde os consumidores e produtores interagem pouco, ao contrário dos 

locais alternativos ou residuais, onde a interação é significativamente elevada, onde os 

consumidores podem alterar e influenciar o que estão a consumir ou a ouvir (Chatterton 

and Hollands, 2002). 

No caso da Baixa do Porto e ainda relativamente aos utilizadores noturnos da mesma, 

foi possível perceber, através da entrevista com Manuel Correia Fernandes, que podem 

ser distinguidos dois tipos de consumos. Antes das duas horas da manhã, 

aproximadamente, encontram-se utilizadores do centro da cidade que apenas jantam e 

                                                           
3
Em Portugal, segundo dados recolhidos para a reportagem Bar Aberto da Sic, junto do Instituto da Droga 

e Toxicodependência (2011) de 2003 para 2011 houve uma diminuição do número de jovens que aos 13 e 

aos 18 anos já tinham experimentado álcool. A percentagem de jovens que em 2003, aos 13 anos já 

tinham experimentado álcool correspondia a 47% e em 2011 correspondia a 37%. Relativamente à 

percentagem de jovens com 18 anos que em 2003 já tinham experimentado álcool esta correspondia a 

93% e em 2011 a percentagem correspondia a 91%. O decréscimo do número de consumidores é 

acompanhado por um padrão de consumo mais intenso: relativamente à experiência de embriaguez aos 15 

anos de idade, considerando os últimos 12 meses, para o sexo masculino a percentagem era de 16% em 

2007 e 21% em 2011, para o sexo feminino a percentagem era 13% em 2007 e 22% em 2011. Contudo, 

Portugal encontra-se entre os países europeus com menores taxas de consumo de álcool e embriaguez, os 

jovens tendem a antecipar as consequências negativas ou menos positivas do seu consumo de álcool 

(Hibell et al., 2004 in Measham, 2008).   
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bebem um copo na mesma zona e depois das duas da manhã, na generalidade, apenas 

permanecem grandes grupos de jovens, cuja maioria se encontra embriagada.  

É bastante importante reter desta secção que os jovens, bastante presentes no consumo, 

são recipientes das atividades da economia noturna, economicamente regulada e 

produzida, mas são também participantes ativos deste domínio cultural (Chatterton and 

Hollands, 2002; Hollands, 2002). No caso dos utilizadores noturnos dos centros das 

cidades serem ouvidos, os gaps existentes entre estes últimos e os reguladores são, no 

mínimo, em parte eliminados (Chatterton and Hollands, 2002). 

Resumindo 

Verifica-se a dominância dos jovens enquanto principais utilizadores dos centros das 

cidades em período noturno e, ao nível dos padrões de consumo, a dominância do 

consumo de álcool. Este último facto leva, por vezes, à ocorrência de incidentes e de 

casos de desordem, implicando que alguns autores refiram a alteração de mentalidades 

de consumo para um ambiente noturno melhorado, rico em interação e criatividade. 

Verificou-se ainda que conforme os seus gostos e influências, os utilizadores 

frequentam locais mainstream, alternativos ou residuais. 

2.2.3. Residentes 

A mudança para a promoção de identidades estéticas e culturais para as cidades está 

intimamente ligada com a atração da classe criativa (e.g. pintores, escultores, músicos, 

escritores) (Florida, 2002), do capital móvel e pessoas não locais que as autoridades 

locais têm cortejado para reverter o declínio económico dos centros das suas cidades e 

aumentar a sua competitividade a nível global (Chatterton and Hollands, 2002; Florida, 

2004 in Laam Hae, 2011). Esta classe criativa procura infraestruturas para um consumo 

de cultura de qualidade e autêntica nos locais onde vivem. Assim sendo, uma vida 

noturna vibrante é uma componente importante desta cultura de qualidade e 

autenticidade, pois pode proporcionar espaços para a criação de redes de interação entre 

criativos (Laam Hae, 2011). Assim, muitos dos novos residentes em centros urbanos 

enquadram-se nesta classe criativa e têm desenvolvido gostos pela vivência nos 

mesmos. 
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No Reino Unido os novos residentes dos centros das cidades foram atraídos por 

estratégias e políticas culturais, baseadas nas indústrias criativas para a criação de 

“Cidades 24h” que contribuíram para o renascer urbano (Roberts, 2006). A nova 

população residente no centro das cidades britânicas é vista como possuidora de 

potencial para melhorar o mercado imediato e também aumentar a atividade pedestre 

para além do horário diário (Thomas and Bromley, 2000). Assim sendo, esta nova 

população é essencial para reduzir a segregação temporal funcional existente entre as 

atividades diárias do centro da cidade e as atividades de fim de tarde, mas obviamente 

não dispensa a necessidade de mudanças físicas, sociais e culturais nos centros urbanos. 

Esta segregação temporal existente é característica da fase suburbanização do ciclo de 

vida urbano. Para além disso, a nova população residente aumenta a “vigilância natural” 

(Newman, 1972 in Thomas and Bromley, 2000; Roberts, 2004) nos centros das cidades, 

e fortalece a civilização através de “mais olhos nas ruas” (Jacobs, 1961), permitindo um 

aumento na segurança percebida e uma redução de medos e ansiedades para os 

utilizadores dos centros das cidades, particularmente em horário noturno (Thomas and 

Bromley, 2000).  

Alguns centros de cidades do Reino Unido, como Leeds, Manchester e Bristol, 

beneficiaram da descentralização de alguns serviços, pois a mesma permitiu o 

desenvolvimento de uma oferta cultural e de entretenimento abundante. Jovens 

relativamente privilegiados, como trabalhadores de serviços urbanos, profissionais do 

conhecimento e intermediários culturais, residem agora nos centros, procurando 

acumular capital económico, capital simbólico e status através do consumo (Chatterton 

and Hollands, 2002; Hollands, 2002). Vários estudos sugerem que estes jovens 

estimularam a explosão da provisão de bens e serviços culturais da economia noturna 

(Bourdieu, 1984; Wynne and O’Conner, 1998 in Hollands, 2002). 

Quanto aos residentes já existentes nos centros urbanos, estes têm um peso mais 

significativo no total da população dos mesmos. O seu perfil sociodemográfico é 

expressivamente diferente, possuem menores rendimentos e consequentemente menor 

poder de compra, grande parte dos mesmos são idosos e possuem ainda um estilo de 

vida diferente. Estas características são comprovadas por estudos realizados em 

Swansea (Tallon et al., 2005), Roubaix e Sheffield (Rousseau, 2009), mas também 
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existem dados de cidades como Cardiff, Birmingham (Bromley et al., 2007) e Bristol, 

onde não se verificam tanto estas características nos residentes (Tallon and Bromley, 

2004). É entre estes residentes instalados no centro há mais tempo e utilizadores da 

economia noturna ou locais de entretenimento que existe maior suscetibilidade do 

emergir de conflitos, pois os primeiros apreciam menos as atividades de lazer oferecidas 

no centro urbano (Bromley et al., 2007).  

Acrescentando, se o papel dos residentes nos centros das cidades, sejam eles novos ou 

já existentes, passar também pela participação na definição de estratégias para a 

regeneração dos centros urbanos, as estratégias formuladas vão responder às suas 

necessidades, em constante alteração, de forma mais eficiente, sendo elas relacionadas 

com a acessibilidade, a produção, a distribuição ou o consumo (Friedmann, 1993; 

Lovatt and O’Connor, 1995).  

Resumindo 

Verifica-se a existência de diferentes tipos de residentes nos centros das cidades. A 

chamada “classe criativa”, apreciadora de espaços propícios à interação e socialização, 

que pode contribuir para o reverter do declínio dos centros das cidades e os residentes 

instalados no centro urbano há mais tempo, cujo estilo de vida é diferente, a faixa etária 

é predominantemente mais velha e que possuem um peso mais significativo no total de 

residentes do centro. Pelo seu estilo de vida ser diferente, muitos dos mesmos são 

menos apreciadores da economia noturna e sofrem com os aspetos negativos derivados 

do desenvolvimento da mesma, assim sendo, podem insurgir-se contra alguns aspetos 

da mesma. Para evitar conflitos e maximizar sinergias entre os residentes e as restantes 

partes intervenientes na economia noturna, é importante a sua participação na definição 

de estratégias para o centro da cidade.  

2.3. Conflitos e Sinergias 

Da interação entre as diferentes atividades e partes interessadas na economia noturna 

surgem conflitos e sinergias. De seguida, são apontados possíveis resultados da sua 

interação. No que diz respeito aos conflitos, estes surgem porque os benefícios e custos 

gerados pela economia noturna, não se distribuem igualmente pelas diferentes partes 

interessadas (Jones et al., 2003). As sinergias surgem devido ao facto do funcionamento 
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da economia noturna poder causar externalidades para diferentes partes, além dos 

diretamente ligados ao seu funcionamento (e.g. regeneração do centro urbano).  

É importante evidenciar desde já que os conflitos e sinergias podem ser reflexo de 

custos ou benefícios económicos, sociais e ambientais. Alguns dos custos e benefícios a 

título de exemplo são: os custos económicos públicos que surgem ou aumentam com a 

expansão da economia noturna, tais como: custos de policiamento, custos do sistema 

judicial e do sistema de saúde, custos de emissão de licenças pelas autarquias locais 

para os locais de entretenimento, os custos com a instalação de câmaras e serviços de 

limpeza. Como custos sociais podemos apontar os emocionais sofridos por residentes 

derivados do stress de dificuldades em adormecer (Tiesdell and Slater, 2006). E como 

custos económicos e ambientais privados os derivados do ruído, congestão e 

vandalismo (e.g. de remoção de grafitis de lojas de comércio) (Jones et al., 2003). 

Relativamente aos benefícios económicos, pode surgir a valorização da zona 

imobiliariamente e uma maior coleta de impostos pela maior atividade e consumo; 

relativamente aos sociais, o sentimento de segurança pode ver-se aumentado, devido a 

maior movimentação nas ruas dos centros das cidades à noite; e relativamente aos 

ambientais, pode surgir uma melhoria no ambiente construído, promovida pela 

ocupação de locais de entretenimento noturnos de edifícios abandonados anteriormente.  

 Benefícios da economia noturna Custos da economia noturna 

Económicos Valorização imobiliária; 

Arrecadação de impostos. 

Custos de policiamento, do sistema 

judicial, do sistema de saúde, de 

emissão de licenças, de instalação de 

câmaras e limpeza. 

Sociais  Sentimento de segurança; 

Criação de emprego. 

Custos emocionais e stress de 

residentes.  

Ambientais Preservação e regeneração do ambiente 

construído. 

Custos de saúde devido à acumulação 

de detritos; 

Deterioração do ambiente construído.  

Tabela 1. Benefícios e custos da economia noturna 

Fonte: Elaboração própria  
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Tendo sido vistos os custos e benefícios “absolutos”, de seguida são apresentados os 

conflitos e sinergias, e as dimensões nas quais ambos se manifestam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Triângulo das partes interessadas na economia noturna, conflitos e sinergias entre partes 

Fonte: Elaboração própria 

2.3.1. Conflitos e Sinergias entre Residentes e Utilizadores  

Particularmente no que diz respeito aos conflitos entre residentes e utilizadores dos 

centros das cidades à noite, os custos que se revelam mais relevantes são os sociais. Por 

exemplo, em Soho, Londres, os residentes apresentavam/apresentam queixas e dizem 

não se sentir seguros devido ao barulho excessivo, à desordem social e ao crime. 

Contudo, nesta zona, a perceção de crime é mais um problema do que o crime em si 

próprio (Roberts and Turner, 2005). Quando se verifica a existência de grandes 

concentrações de utilizadores nas ruas dos centros das cidades à noite e estes causam 

ruído derivado da sua interação, os residentes que têm de lidar com o mesmo podem ter 

dificuldades em adormecer, o que lhes pode causar stress e desconforto emocional 

(Roberts and Turner, 2005; Tiesdell and Slater, 2006). Contudo, também se podem 

verificar outros tipos de custos provocados pelos utilizadores dos centros das cidades à 

noite, pois são utilizadas infraestruturas urbanas e estas ficam menos disponíveis para 

residentes do centro urbano, principalmente em noites de pico e eventos. No caso de 

ocorrência de vandalismos, os residentes podem ver as suas propriedades danificadas, o 

que reflete principalmente custos económicos, mas também ambientais e sociais. Um 
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exemplo mais flagrante de custos ambientais para os residentes dos centros urbanos é o 

lixo acumulado nas suas ruas derivado do desenvolvimento da economia noturna. No 

limite, os custos excessivos da economia noturna, provocados por utilizadores do centro 

da cidade à noite, podem levar à perda de residentes no mesmo, o que, no geral, é 

contrário aos objetivos de projetos de reabilitação urbana. 

Para além dos custos provocados pelos utilizadores, podem surgir custos no sentido 

inverso, os provocados pelos residentes, embora estes não sejam tão frequentes. Por 

exemplo, um residente bastante intolerante pode limitar a experiência de vida noturna 

que os utilizadores poderiam retirar caso esse residente não estivesse presente (e.g. 

atirar água para utilizadores noturnos do centro urbano).  

Ao nível das sinergias entre estas duas partes, verifica-se, no caso de um bom ambiente 

noturno no centro da cidade, um maior bem-estar e uma maior segurança sentida pelas 

duas partes, o que reflete um benefício social. O desenvolvimento da economia noturna 

nos centros das cidades pode ainda permitir a valorização de imóveis presentes nos 

mesmos, através do seu contributo para a regeneração da zona e para a vitalidade da 

mesma. Contudo, esta valorização pode gerar também um efeito crowding out, através 

da tomada de edifícios para atividades noturnas, provocando a subida de preços e com 

esta, a expulsão de residentes, bem como outras atividades complementares (e.g. 

alternativas).  

2.3.2. Conflitos e Sinergias entre Residentes e Atividades Económicas  

Foi apontado por Jones et al. (2003) que por exemplo grandes operadores de bares e 

restaurantes saem beneficiados pelo desenvolvimento da economia noturna e alguns 

residentes saem, pelo contrário, bastante prejudicados. O tipo de custos que se permitem 

explicar aqui são os emocionais novamente, pois se as atividades económicas noturnas 

não cumprirem limites de emissão de ruído, se não “educarem” os seus clientes e 

formarem o seu staff, isto refletir-se-á no conforto e sono dos residentes da zona. É 

desta falta de cumprimento de regras estabelecidas previamente que resultam muitas das 

queixas de residentes. Um exemplo apontado é a questão da recolha de cadeiras e mesas 

de esplanadas não ser realizada até à hora permitida no Reino Unido, ao contrário do 

que acontece por exemplo em Itália. Outro fator que leva ao surgimento de conflitos 

entre estas duas partes é a existência de entregas e serviços realizados muito cedo na 
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manhã (e.g. 6h), o que perturba o descanso dos residentes após a diminuição da 

vibração emitida pelos locais de entretenimento noturnos e pode provocar o sobre 

congestionamento do centro urbano (Roberts and Turner, 2005).  

Mais uma vez, ao nível das sinergias ou benefícios que possam surgir da interação 

destas duas partes interessadas na economia noturna encontramos a reanimação, 

valorização da zona onde as mesmas interagem e o aumento da segurança para ambas.  

2.3.3. Conflitos e Sinergias entre Atividades Económicas e Utilizadores  

Relativamente a estas duas partes interessadas da economia noturna não se encontram 

muitos conflitos descritos na literatura, mas podem ser referidos dois. Primeiramente, 

encontramos os conflitos derivados de comportamentos antissociais dentro dos locais de 

entretenimento e à hora de fecho pode surgir outra fonte de conflitos se as carrinhas de 

entregas e serviços bloquearem passeios e gerarem trânsito. Isto prejudica o abandono 

dos utilizadores dos centros das cidades à noite, forçando-os a utilizar a rua em 

detrimento do passeio e a lidar com um maior trânsito (Roberts and Turner, 2005). 

Quanto às sinergias, deve ser apontado que quanto maior a concentração de locais de 

entretenimento, maior a concentração de utilizadores dos centros das cidades à noite e 

vice-versa, o que leva a um desenvolvimento e expansão da economia noturna nos 

centros da cidades mais acentuados. Contudo, esta elevada concentração de locais de 

entretenimento pode levar ao crowding out de atividades alternativas e tradicionais, 

anteriormente referido, o que leva à menor diversidade de utilizadores no centro da 

cidade.  

É importante referir ainda que a existência de atividades ilícitas na economia noturna 

pode levar ao surgimento de conflitos entre as primeiramente referidas e as atividades 

noturnas devidamente licenciadas. Os exemplos portugueses demonstram este facto e o 

demonstram o surgimento de conflitos entre bares e vendedores ambulantes ou lojas de 

conveniência em funcionamento em horário não permitido, providenciando 

concorrência desleal (Bar Aberto – SIC, 20-11-2011). Sendo que, por exemplo, as lojas 
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de conveniência vendem garrafas de vidro, os conflitos entre diferentes atores podem 

tornar-se mais graves
4
. 

2.3.4. Medidas para evitar conflitos entre usos 

Como pudemos verificar, a diversidade de usos é essencial para a vitalidade, mas 

surgem conflitos devido à proximidade. Assim, o controlo sobre a localização/espaço e 

o tempo onde decorrem determinadas atividades pode ser um meio importante de gestão 

das necessidades e coexistência de diferentes usos. O contexto regulatório pode ser visto 

como algo que permite ou não determinados problemas, por exemplo, se permitir o 

excesso de concentração de espaços de entretenimento licenciados, facilita a ocorrência 

de desordem social ou crime (Tiesdell and Slater, 2006). Na Europa continental 

verificam-se planos locais onde são especificadas proporções de concentração de locais 

de entretenimento noturnos, o que permite uma minimização da concentração de 

utilizadores dos centros das cidades à noite e de incidentes (Roberts and Turner, 2005). 

Assim, as autoridades locais possuem poderes para proibir determinadas atividades a 

determinada hora, por forma a evitarem conflitos; possuem poderes para separar 

atividades no tempo, por forma a reduzir a congestão; e poderes para juntar atividades, 

por forma a aumentar conexões e proporcionarem uma densidade suficiente de usos 

(Tiesdell and Slater, 2006). Acrescentando, os residentes influenciam de forma 

determinante as ações políticas, pois têm grande poder de voto local, assim, não existe 

uma solução fácil para os problemas da coexistência das diferentes partes interessadas, 

existe sempre um trade-off (Travers, 2001 in Roberts and Turner, 2005).  

Pudemos ainda ver que os conflitos advêm em grande parte do ruído. Existem duas 

fontes principais de ruído: a que surge dos utilizadores dos centros noturnos à noite se 

moverem entre diferentes locais de entretenimento e a que advém das pessoas nas ruas. 

Ambas são difíceis de evitar e controlar, mas existem medidas para, no mínimo, as 

minimizar. Por exemplo, podem ser criadas campanhas educacionais para os 

utilizadores, empregados e donos de locais de entretenimento e/ou promover uma maior 

intervenção direta dos seguranças à porta dos locais de entretenimento. Em casos mais 

extremos podem ser até criadas áreas de política especial, onde a polícia possa exercer 

                                                           
4
Ainda relacionado com as atividades ilícitas deve ser apontado o exemplo do bairro de Soho, em 

Londres, onde um encontro entre diferentes traficantes de droga, durante a realização do estudo de 

Roberts e Turner (2005), provocou um incidente, mais concretamente uma troca de tiros. 
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um maior poder, fechando os espaços de entretenimento não cumpridores das normas 

estabelecidas. Relativamente ao ruído proveniente dos locais de entretenimento, este 

pode ser prevenido ou reduzido através das seguintes medidas: apenas licenciar bares 

com isolação acústica e ventilação que a permita, com entradas e saídas que possuam 

barreiras físicas à propagação do som para o exterior do espaço noturno, instalar 

equipamentos com limite de níveis de som, estabelecer níveis máximos de ruído e 

proibir música no exterior. Relativamente aos novos desenvolvimentos residenciais, 

estes também podem incluir estas medidas de isolamento acústico através do design 

(Roberts, 2004). 

Relativamente à gestão e governação da economia noturna de uma forma mais geral, 

esta, na atualidade, cabe principalmente às autoridades locais, elas são cada vez mais 

percebidas como centrais para a definição de uma estratégia concertada (Jones et al., 

2003). Contudo, as autoridades centrais, entidades privadas, operadores de locais de 

entretenimento noturnos, polícia, entidades da proteção ambiental, prestadores de 

transporte, residentes, e outros estabelecimentos comerciais também participam na 

mesma (Lovatt and O’Connor, 1995; Chatterton and Hollands, 2002; Roberts, 2004; 

Roberts, 2006; Williams, 2008).  

Tem-se verificado que a gestão da economia noturna se tem tornado uma espada de dois 

gumes para algumas autoridades locais, o que torna este tópico num tema em crescente 

debate político. Na generalidade, e apesar da associação da economia noturna à vibração 

emitida pela cidade, esta tem sido relativamente marginalizada. As razões para tal são o 

horário inerente à mesma, pois esta desenvolve-se num tempo geralmente reservado 

para o descanso, sonhos e medo derivado do cair da noite (Lovatt and O’Connor, 1995; 

Roberts, 2006; Williams, 2008). A distinção entre regulação e licenciamento prende-se 

com o facto da primeira ser exercida principalmente através de controlos temporais e ser 

mais reativa e a segunda ser exercida principalmente através de controlos espaciais, ou 

seja, ser mais proactiva (Tiesdell and Slater, 2006). Estes pontos serão desenvolvidos 

em mais pormenor na secção seguinte.  
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2.4. Práticas de Governação na Economia Noturna 

De seguida são apresentadas algumas medidas tomadas no âmbito da regulação e do 

planeamento para a economia noturna. As medidas de planeamento envolvem um maior 

esforço, são mais difíceis e demoradas de implementar, nomeadamente pela mistura de 

usos (residencial e de entretenimento) e mistura de atividades noturnas (e.g. bares e 

galerias de arte), contudo são também mais sustentáveis. As medidas de regulação são 

mais situacionais, podem gerar desequilíbrios no triângulo das partes interessadas na 

economia noturna, ou seja, geram soluções mais para o curto prazo.  

2.4.1. Governo Central 

No caso do Reino Unido, mais recentemente o governo central tem dado apoio às 

autoridades locais para estas expandirem a sua economia noturna e desenvolverem 

estratégias para a mesma nos seus centros (Jones et al., 2003; Roberts, 2004; Roberts, 

2006). De forma complementar, as autoridades locais também têm sido alertadas para o 

facto de tomarem em consideração as comodidades residenciais ao desenvolverem as 

suas estratégias para a expansão da economia noturna. Essas preocupações passam pela 

consideração de problemas relacionados com o impacto “cumulativo” da concentração 

de atividades da economia noturna, com o congestionamento e o estacionamento e com 

a perda de diversidade comercial nos centros das cidades. Para a promoção da expansão 

da economia noturna, o governo central alerta para o facto de ser dado um maior ênfase 

ao planeamento, em detrimento do licenciamento (Roberts, 2004; Roberts, 2006). 

Em Portugal, talvez pelo facto do fenómeno não ser tão marcado como no Reino Unido, 

não se encontram guias e medidas específicas para a economia noturna, ou apoio às 

autoridades locais para a governação da mesma. Contudo recentemente, devido ao 

aumento da intensidade de consumo de álcool entre os jovens, o Governo Central 

manifestou intenções de alterar a idade a partir da qual é possível a compra de álcool, de 

16 para 18 anos (Reportagem Bar Aberto – SIC, 20-11-2011).  

Apesar do apoio dado por parte do governo central do Reino Unido, a sua posição é 

fragmentada ou até contraditória. Varia entre o neo-liberalismo: onde se visa promover 

o crescimento económico, a concorrência e o funcionamento de mercado livre; e a 

regulamentação: onde se aplicam medidas para promover a habitabilidade e 
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sustentabilidade no ambiente urbano (Roberts, 2006). Em Nova Iorque a atuação do 

governo central tem sido semelhante: fragmentada e contraditória. Em relação aos 

conflitos, também têm sido formuladas e implementadas medidas para os prevenir nos 

diferentes bairros, principalmente, através do planeamento, de um zoneamento 

específico para o desenvolvimento das atividades noturnas (Laam Hae, 2011).  

No seguimento do referido apoio recebido pelas autoridades locais, coloca-se a questão 

de como implementar as diversas questões na prática, isto é, as autoridades locais 

devem planear de forma a separar as zonas residenciais das zonas de lazer e 

entretenimento ou devem promover a mistura de usos? A verdade é que não existe uma 

solução única (OPDM, 2004 in Roberts and Turner, 2005; Tiesdell and Slater, 2006) 

mas, no geral, para suportar a vitalidade dos centros das cidades, é sugerido que deve 

ser promovida a diversidade de usos, a acessibilidade, o investimento local, a 

remodelação de edifícios e um ambiente atrativo (Roberts, 2004). Para grandes cidades, 

Jones et al. (2003) e Tiesdell e Slater (2006) sugerem que a definição de diferentes usos 

separados facilita a sua gestão, pois, assim diminui a probabilidade do surgimento de 

conflitos entre usos residenciais e comerciais. Montgomery, que em 1993 era defensor 

do conceito “cidades 24h” considera, após este não se ter mostrado eficaz nos centros 

das cidades britânicas, que as zonas residenciais devem ser protegidas dos locais de 

entretenimento noturnos (in Roberts and Turner, 2005).  

2.4.2. Descentralização Comercial 

Relativamente à descentralização comercial, no Reino Unido, as autoridades locais têm 

tentado mantê-lo um ponto económico, social e cultural central para a cidade como um 

todo, mas por vezes cedem a pressões comerciais para a descentralização do comércio, 

dos escritórios e do entretenimento. Estas práticas encontram-se declaradas em diversos 

documentos e guias para o planeamento (Thomas and Bromley, 2000). Como parte da 

descentralização comercial tem sido inevitável e tendo em conta as questões levantadas 

anteriormente sobre a segurança percebida pelos utilizadores dos centros urbanos, 

muitas autoridades locais têm tentado revitalizar os seus centros, integrando as questões 

de segurança nas suas abordagens (Thomas and Bromley, 2000; Roberts, 2006). Isto 

deve-se à interferência das questões relacionadas com a perceção de segurança, medo e 

ansiedade dos visitantes e potenciais visitantes do centro à noite na implementação de 
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estratégias para a sua revitalização, como as estratégias “cidades 24 horas” (Thomas and 

Bromley, 2000). 

2.4.3. Estratégias “Cidade 24h” 

Intimamente ligadas com as questões de segurança e vitalidade estão as estratégias 

“Cidade 24h”. Estas derivam de um texto clássico de Jacobs (1961), “Death and Life of 

Great American Cities” (Roberts and Turner, 2005). Têm como objetivos alargar o 

período de funcionamento de atividades diárias, aumentar o mix social de utilizadores 

do centro da cidade à noite, através de uma oferta de funções mais variada na economia 

noturna, e ao longo deste processo, ir promovendo um centro mais seguro e uma 

imagem mais positiva do mesmo, para a possível atração de um maior investimento. 

Estas estratégias podem contribuir para revigorar e humanizar a economia noturna, mas 

o seu grau de sucesso está muito dependente de padrões de comportamento adversos e 

da exclusão da cultura jovem atual (Thomas and Bromley, 2000). As cidades de 

Manchester, Leeds e Nottingham introduziram medidas para possibilitar um maior uso 

dos seus centros no âmbito desta estratégia. Essas medidas incluíam animação cultural, 

melhorias ambientais (e.g. construção e remodelação de habitações no centro), melhor 

iluminação e relaxamento dos horários de funcionamento, permitindo que os locais de 

entretenimento noturnos operem até mais tarde (Roberts, 2004). Estas ideias provaram-

se muito populares para as autoridades locais, pois incluíam diversas medidas para a 

regeneração dos centros urbanos (Chatterton and Hollands, 2002). 

2.4.4. Crescente desregulação, mau planeamento? 

Como já foi referido, a economia noturna é parte inerente do setor cultural e a 

contribuição deste setor para o Produto Interno Bruto dos países é cada vez maior. 

Assim, as autoridades locais e nacionais têm tido dificuldade a resistir à expansão das 

diferentes atividades associadas à economia noturna (Lovatt and O’Connor, 1995; 

Roberts, 2006). Acrescentando, para as autoridades locais, a economia noturna também 

tem sido vista como uma forma pouco custosa de incentivo à regeneração urbana, pois, 

como já foi referido, os edifícios são reabilitados, recebem novos usos e são criados 

postos de trabalho sem serem utilizados fundos públicos. O aumento exponencial das 

licenças concedidas demonstra, em parte, esta dificuldade de resistência por parte das 

autoridades locais à expansão da economia noturna (Jones et al., 2003). Contudo é 
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necessária a consideração dos custos económicos, sociais e ambientais da incidência de 

crimes, desordem e impactos no ambiente construído (Roberts, 2004; Roberts, 2006). 

Como já foi referido, é ainda importante considerar a possibilidade de subsidiar eventos 

e a abertura tardia de atividades, como museus, galerias e livrarias para a atração de um 

maior leque de idades e classes para os centros urbanos à noite, de forma a serem 

minimizados os referidos custos (Roberts, 2006).  

2.4.5. Parcerias  

O contexto económico em que estas políticas foram e estão a ser desenvolvidas ou 

implementadas remete-nos para a questão da importância de parcerias com o setor 

privado. As autoridades locais do Reino Unido foram encorajadas a tornarem-se mais 

empreendedoras e a formarem parcerias com o setor privado para financiarem as suas 

estratégias em conjunto com o mesmo (Chatterton and Hollands, 2002; Roberts, 2004; 

Williams, 2008). Exemplos de respostas à expansão da economia noturna de sucesso 

são as que no âmbito destas parcerias, as público-privadas, utilizam estratégias 

holísticas que incorporam medidas relacionadas com o transporte público à noite, gestão 

e recolha de lixo, melhorias ambientais, medidas para redução do crime e conflitos entre 

residentes e foliões, ou seja, medidas muito variadas (Roberts, 2004).  

Contudo, estas parcerias não são as únicas relevantes. É denotada a importância das 

parcerias das autoridades locais com organizações de proteção ambiental, prestadores de 

transporte, polícia, operadores de bares, residentes, e outros estabelecimentos 

comerciais (Lovatt and O’Connor, 1995; Roberts, 2006). Aqui também podem ser 

apontados exemplos de sucesso, como os casos em que as autoridades locais em 

conjunto com o governo central no Reino Unido concederam mais poder às polícias 

para lidar com os problemas de desordem e crime, pela sua maior proximidade nestas 

situações (Chatterton and Hollands, 2002; Roberts, 2004; Roberts, 2006). É importante 

denotar que as possíveis parcerias são entre diferentes atores. Uns veem a economia 

noturna como uma ameaça, outros veem-na como desejável e repleta de benefícios, 

assim é necessário promover a participação e audição de todos para se poderem ver 

como parceiros na regeneração do centro das suas cidades. Ainda é importante referir a 

necessidade de planeadores que cooperem e envolvam todas as partes interessadas na 
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economia noturna dos centros das cidades (Lovatt and O’Connor, 1995; Chatterton and 

Hollands, 2002; Tiesdell and Slater, 2006; Laam Hae, 2011).  

Como já foi referido, mas interligando com o referido anteriormente, é necessário 

planear para os cidadãos e com os cidadãos, ou mais concretamente com os residentes 

do centro urbano (Lovatt and O’Connor, 1995; GEP – CMP
5
, 2010). Sendo que existe 

uma maior proximidade e maior interação entre atores, públicos e privados, com o nível 

de governo local, alguns autores consideram o nível local melhor que o nacional para a 

provisão de quadros estratégicos para a economia noturna e a sua gestão eficiente (Jones 

et al., 2003; Roberts, 2006). No Reino Unido, algumas experiências de gestão area 

based, com cooperação entre diversas partes interessadas demonstram-se colaborativas 

e imaginativas (Roberts, 2006).  

Em relação ao poder empresarial, num âmbito mais limitado, foi verificado que o 

mesmo, no Reino Unido pode estruturar os locais urbanos de vida noturna, através da 

criação de ligações formais entre os locais de trabalho e os de entretenimento. Um 

exemplo deste caso são os acordos entre empresas e bares, em que os últimos concedem 

descontos aos trabalhadores das empresas. Assim, torna-se relevante verificar como 

estas parcerias estruturam o consumo na economia noturna e elaborar estratégias 

englobando esta realidade (Hollands, 2002). 

Uma medida que tem sido bastante utilizada no Reino Unido é a instalação de câmaras 

de vigilância e interligação via vídeo, rádio e pagers de diferentes atores (e.g. polícia, 

operadores de locais de entretenimento noturnos, autoridades locais). Contudo, os 

estudos existentes não são sistemáticos e não confirmam a eficiência desta medida, mas 

estando inclusa num pacote de medidas pode vir a provar-se eficiente (Roberts, 2004).  

Podemos assim verificar a importância das medidas das autoridades locais na mediação 

dos conflitos entre a população permanente, os residentes, e a população temporária 

(“foliões” e trabalhadores) dos centros das cidades (Tiesdell and Slater, 2006). O 

desafio para as autoridades é estabelecer as sinergias corretas, de forma a ser criado e 

vendido valor e de forma à economia noturna ser tornada um bom negócio para todas as 

partes interessadas do centro urbano. 

                                                           
5
 Gabinete de Estudos e Planeamento – Câmara Municipal do Porto 



38 
 

Resumindo 

As medidas referenciadas até aqui, envolvem um maior esforço de planeamento, 

nomeadamente pela mistura de usos e pela mistura de diferentes atividades noturnas, 

sendo que este planeamento deve ser participativo e holístico. De seguida, numa 

perspectiva mais estática, no quadro síntese são apresentadas medidas de regulação e 

desregulação, que pela sua natureza podem gerar desequilíbrios no triângulo das partes 

interessadas na economia noturna, ou seja, os benefícios de uns podem passar a custos 

de outros. As primeiras medidas referidas são mais difíceis e de maior período de 

implementação, mas são mais sustentáveis, por permitirem que a economia noturna se 

desenvolva e crie valor para todas as partes interessadas ao longo do tempo.  

Conforme referido, algumas medidas levadas a cabo por diversas cidades têm merecido 

bastante atenção, mas não existe um consenso exato acerca da sua eficácia (Jones et al., 

2003). Porém, exemplos de várias cidades mostram que a definição de horas fixas para 

o encerramento dos locais de entretenimento não demonstra eficácia (Jones et al., 

2003). De seguida, podem encontrar-se medidas específicas, mais situacionais e de 

regulação/desregulação aplicadas na economia noturna, de acordo com os conflitos e 

sinergias existentes evidenciadas por autores como Chatterton e Hollands (2002), Jones 

et al. (2003), Roberts (2004), Roberts, (2006), Tiesdell e Slater (2006) e Williams 

(2008).
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Partes 

interessadas na 

Economia 

Noturna: 

Sinergias derivadas  

de: 

Conflitos derivados 

de: 

Políticas minimizadoras de 

conflitos 

Políticas maximizadoras 

de sinergias 

Residentes e 

Utilizadores 

noturnos 

Aumento da segurança para 

ambas as partes; 

Maior viabilidade do centro 

urbano; 

Valorização económica de 

propriedades;  

Maior vitalidade/animação do 

centro urbano. 

 

Menor segurança derivada 

de desordem social e crime; 

Stress e desconforto 

emocional de residentes, 

derivado de barulho/agitação 

excessivo;  

Custos económicos 

derivados de vandalismo; 

Problemas ambientais 

derivados da acumulação de 

lixo e ruído. 

Construção de novos espaços 

públicos;  

Obrigatoriedade de 

disponibilização de informação 

sobre serviços de transporte para 

maior facilidade de abandono do 

centro; 

Provisão de um serviço de 

transporte público relativamente 

regular para prevenir grandes 

concentrações de utilizadores. 

Policiamento adequado para o 

reporte imediato de crimes; 

Instalação de caixotes do lixo não 

removíveis e de bancos para 

garrafas e copos;  

Reforço de sanções e multas para 

utilizadores;  

Iluminação adequada e câmaras 

de vigilância; 

Incentivos ao voluntariado para 

apoiar utilizadores embriagados 

(utópica). 

Residentes e 

Atividades 

Económicas 

Noturnas 

Reanimação e valorização do 

centro urbano;  

Aumento da segurança para 

ambas as partes. 

Stress e desconforto 

emocional de residentes, 

derivado de ruído excessivo. 

Atribuição de prémios ao melhor 

bar da temporada. 

Aumento da fiscalização;  

Policiamento adequado; 

Medidas de limitação de som; 

Reforço de sanções e multas para 

locais de entretenimento; 

Obrigatoriedade de limpeza da 

área envolvente de cada um. 



40 
 

Partes 

interessadas:  

Sinergias derivadas  

de: 

Conflitos derivados 

de: 

Políticas minimizadoras de 

conflitos 

Políticas maximizadoras 

de sinergias 

Atividades 

Económicas 

Noturnas e 

Utilizadores 

Noturnos 

Desenvolvimento e expansão 

da economia noturna mais 

acentuada. 

Comportamentos 

antissociais dentro e à porta 

de locais de entretenimento; 

Congestão derivada de 

serviços e entregas aos 

locais de entretenimento. 

Incentivos para o aumento da 

capacidade de bares e 

restaurantes; 

Policiamento adequado em 

transportes públicos e subsidiação 

dos mesmos para funcionamento 

noturno. 

Obrigatoriedade de formação de 

empregados e seguranças dos 

locais de entretenimento;  

Instalação de câmaras de 

vigilância. 

Atividades 

Económicas 

Noturnas Lícitas e 

Ilícitas 

Inexistentes Perdas económicas para 

atividades lícitas pelo 

funcionamento de lojas de 

conveniência em horário não 

permitido e venda 

ambulante; 

Perdas derivadas da 

presença de crime (e.g. 

tráfico de droga). 

Inexistentes Controlo de táxis não licenciados;  

Policiamento adequado;  

Aumento da fiscalização;  

Reforço de sanções e multas; 

Iluminação adequada e câmaras 

de vigilância. 

Tabela 2. Conflitos e Sinergias entre as partes interessadas na economia noturna, políticas maximizadoras de sinergias e minimizadoras de conflitos. 

Fonte: Elaboração própria com base nas medidas indicadas por Chatterton e Hollands (2002), Jones et al. (2003), Roberts (2004), Roberts, (2006), Tiesdell e Slater 

(2006) e Williams (2008). 
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O processo de regulação e planeamento da economia noturna é difícil, lento e está 

bastante limitado, mas mudanças nas políticas e estratégias utilizadas atualmente têm 

reflexos no futuro. Assim, para lidar e perceber melhor os conflitos e sinergias 

derivados das diferentes interações na economia noturna torna-se importante a criação 

de um grupo de trabalho da economia noturna local (Roberts, 2006). 

Após conhecidas e caracterizadas as diferentes partes intervenientes na economia 

noturna nos centros das cidades, as sinergias e conflitos que podem surgir entre as 

mesmas, as diferentes formas de maximização de sinergias e minimização de conflitos, 

importa agora perceber como todas estas variáveis evoluem ao longo do tempo. Isto 

porque, quando a economia noturna se começa a desenvolver em determinado local, os 

conflitos e sinergias entre atores, não são iguais aos encontrados quando a economia 

noturna se encontra numa fase de desenvolvimento mais avançada e por exemplo, existe 

uma maior concentração de locais de entretenimento noturnos e frequentadores dos 

mesmos. Desta forma, na próxima secção, serão introduzidos conceitos que permitem 

uma análise mais dinâmica.  

 

2.5. Ciclo de Vida da Economia Noturna e dimensões de 

sustentabilidade 

O setor da economia noturna é bastante dinâmico, pois, como pudemos verificar 

existem exemplos de centros de cidades onde primeiramente a economia noturna foi 

bem aceite, pois contribuiu para a reabilitação urbana dos mesmos (e.g., através da 

ocupação de edifícios devolutos) e posteriormente, com o surgimento de conflitos mais 

acentuados, surgiram oposições à continuidade do seu desenvolvimento, o que em 

muitos casos contribuiu para seu o desaparecimento desses mesmos locais. Ou seja, 

existiu um crescimento e depois um declínio. Nos exemplos de bairros em Nova Iorque 

dados por Laam Hae (2011) verificou-se exatamente o exposto anteriormente nos 

seguintes bairros: Lower East Side, cujo processo de rejuvenescimento através da 

economia noturna se iniciou na década de 90; SoHo e NoHo, os bairros próximos dos 

cinemas Broadway e de Times Square, East Village, cujos prcessos de 

rejuvenescimento através da economia noturna foram iniciados na década de 60; e o 
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Flatiron District, em Manhattan, iniciado na década de 70. Artistas e outros investidores 

abriram restaurantes, bares e bares de espetáculos culturais ocupando edifícios vazios, e 

em cerca de uma década atraíram residentes e outras atividades económicas (e.g. lojas) 

revitalizando assim cada bairro. Contudo, posteriormente, as atividades da economia 

noturna acabaram por deixar de ser bem-vindas nos bairros que elas mesmas ajudaram a 

revitalizar, devido aos conflitos, principalmente entre residentes e investidores em 

espaços de entretenimento noturnos, derivados do ruído excessivo. Roberts (2006) 

apresenta exemplos de cidades britânicas (Manchester, Nottinghamshire, Newcastle, 

Kingston upon Thames) cujos centros passaram de desertos a repletos de jovens 

embriagados também em uma década, o que gerou também conflitos e dilemas políticos 

locais. Henriques (2006) evidencia o exemplo do Temple Bar em Dublin, cuja 

economia noturna para além de ter passado por uma fase de desenvolvimento positiva, 

seguida de declínio (com entretenimento e consumo excessivamente baseados no 

álcool), conseguiu ultrapassá-lo e crescer novamente.  

Uma possível explicação para todos estes exemplos poderá ser dada através da 

adaptação, indutiva, do ciclo de vida das zonas turísticas (Butler, 1980) à economia 

noturna. Para além disso, sendo a perspetiva de sinergias e conflitos essencialmente 

estática, as noções de ciclo de vida e capacidade de carga dão a este estudo uma vertente 

mais dinâmica.  

O ciclo de vida das zonas turísticas encontra-se baseado no ciclo de vida de um produto, 

com vendas lentas inicialmente, crescimento rápido de seguida, estabilização e declínio 

subsequente (Butler, 1980; 2011). Este modelo para além de se adaptar bem à evolução 

dos destinos turísticos, também parece adaptar-se bem à dinâmica de evolução da 

economia noturna nas cidades. Graficamente encontra-se representado no eixo das 

ordenadas o número de utilizadores da economia noturna num centro de uma cidade e 

no eixo das abcissas encontra-se o tempo.  
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 Figura 4. Ciclo da Economia Noturna 

Fonte: Elaboração própria com base no ciclo de vida dos destinos turísticos  

Sendo que o ciclo de vida providencia um quadro para analisar as dinâmicas da 

economia noturna num contexto evolucionista, este pode considerar a distribuição de 

custos e benefícios do setor e a sua distribuição desigual pelas partes interessadas em 

cada estágio do ciclo. Os centros urbanos utilizados enquanto espaços para o 

desenvolvimento da economia noturna evoluem e mudam com o tempo e os principais 

fatores de mudança são semelhantes aos inumerados por Butler (1980) em relação aos 

fatores de mudança de destinos turísticos. Os fatores prendem-se então com mudanças 

nos gostos, preferências e necessidades dos utilizadores da economia noturna, que são 

difíceis de moldar e de caráter marcadamente externo ao contexto da cidade; com a 

melhoria ou degradação gradual das atividades oferecidas na mesma; com a substituição 
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de infraestruturas e mudança; com o desaparecimento ou aparecimento de novas 

atrações, sobre as quais existe capacidade de atuação.  

Como pudemos verificar, o desenvolvimento da economia noturna gera vantagens 

líquidas até determinado ponto, depois pode gerar custos líquidos, ou seja, existe um 

limiar. Esse limiar pode ser representado pela “capacidade de carga” da economia 

noturna, sendo que a capacidade de carga, utilizada por Rees e Wackernagel (1996) na 

área ambiental, é um conceito central de sustentabilidade. Na economia noturna, esta 

reflete o número máximo de utilizadores que um centro urbano à noite consegue 

albergar, sem prejudicar as características do mesmo, o que permite uma perspetiva 

dinâmica, se relacionada com a sustentabilidade. A definição das Nações Unidas de 

desenvolvimento sustentável demonstra a importância da distribuição de benefícios 

equitativamente, o que geralmente não acontece na economia noturna e se torna fonte de 

conflitos: “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que se centra nas 

escolhas e capacidades das pessoas, que gera crescimento económico e ao mesmo 

tempo distribui os seus benefícios igualmente, que regenera o ambiente em vez de o 

deteriorar e que fortalece as comunidades em vez de as marginalizar” (UNDP
6
, 1996). 

Assim, uma economia noturna sustentável nos centros urbanos deve enriquecer as suas 

comunidades, respeitando os limites e princípios do desenvolvimento sustentável 

referidos na introdução (equidade intra e inter-geracional, e inter-espacial).  

Relacionando com a capacidade de carga, se esta for excedida, os princípios de 

sustentabilidade encontram-se violados, significando que os custos provocados pela 

economia noturna são superiores aos benefícios gerados pela mesma (ver secção 2.3). 

Contudo, esta capacidade de carga não deve ser vista como um limite inalterável, mas 

antes como um limite que pode ser alargado com políticas e planeamento adequado (e.g. 

gestão de fluxos de utilizadores, de atividades e eventos da economia noturna no espaço 

e tempo), de forma a ser conseguida a mitigação dos impactos negativos e o aumento 

dos positivos. É ainda importante referir, que é próprio da natureza da economia noturna 

nos centros das cidades o uso intensivo do espaço que afeta diferentes partes 

interessadas. Quando esse uso intensivo gera custos e conflitos intoleráveis, pode gerar 

pressão para o abandono do centro por parte de residentes e outras atividades 
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 United Nations Development Programme 
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económicas e numa era de crescente competitividade entre lugares, o desenvolvimento 

não controlado da economia noturna pode tornar-se uma ameaça para o 

desenvolvimento local.  

De seguida serão descritos e caracterizados os diferentes estágios do ciclo da economia 

noturna, em jeito de hipóteses de trabalho para o trabalho empírico que se segue. Este 

ciclo só surge no caso de existir uma massa crítica que o permita. O estádio de 

desenvolvimento é definido em função das interações entre atividades económicas 

noturnas, residentes, utilizadores e governo/gestão realizada na economia noturna.  

2.5.1 Exploração 

O primeiro estágio, o de “exploração”, caracteriza-se por um baixo número de 

utilizadores nos centros das cidades, à noite, os pioneiros, que realizam visitas 

irregulares, possivelmente motivados pelas características únicas do centro. Estes 

correspondem a um público mais alternativo, estando, por exemplo, ligado às artes. 

Aqui, espera-se que o uso de infraestruturas locais e o contacto com os residentes seja 

elevado. Neste estádio inicial não são esperados conflitos, pois o baixo número de 

utilizadores deve refletir pouca agitação e baixa interferência com a vida social e 

económica dos residentes, quando comparada com estágios subsequentes. Porém, 

podem ser verificados benefícios materiais e imateriais que se distribuem para além da 

área do centro urbano, por exemplo para bairros vizinhos. Estes benefícios refletem-se 

posteriormente em sinergias como as ligadas ao aumento de segurança para as 

diferentes partes e ao aumento da viabilidade e vitalidade do centro. Nesta fase surgem 

os primeiros locais de entretenimento noturnos, alternativos e em número reduzido. A 

ação do governo local possivelmente é inexistente ou minimamente reguladora, devido 

à inexistência de conflitos entre as diferentes partes intervenientes na economia noturna.  

2.5.2 Envolvimento 

Assim que o número de utilizadores aumenta e aumenta a regularidade das suas visitas, 

o centro da cidade entra no estágio do “envolvimento”, no qual se começam a 

providenciar infraestruturas mais especializadas para os utilizadores da economia 

noturna. O elevado contacto entre estes últimos e os residentes continua a ser esperado e 

pode até aumentar, pois alguns dos residentes locais podem envolver-se no setor da 

economia noturna (e.g. criação de locais de entretenimento noturnos ou adaptação de 
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existentes a novas procuras, como cafés e restaurantes localizados anteriormente na 

zona). À medida que o estágio avança, alguma divulgação à noite do centro da cidade 

pode começar a ser realizada, pode ser esperado o surgimento de alguma organização 

para a provisão na economia noturna e o aparecimento das primeiras pressões sobre as 

entidades públicas para a disposição de infraestruturas para o aumento da acessibilidade 

ao centro. Em relação aos conflitos, esperam-se que, se existirem, sejam ainda 

reduzidos. Os benefícios continuar-se-ão a distribuir para além do centro urbano, a 

partir desta fase um dos mais flagrantes poderá ser o aumento (ainda relativamente 

ligeiro nesta fase) de residentes em bairros próximos ao centro urbano, atraídos pela 

nova “movida” emitida pela economia noturna do mesmo.  

Relativamente às atividades económicas noturnas, esta é a fase onde se dá o 

crescimento do empreendedorismo e emergência de novas atividades, levando a um 

aumento significativo do número de locais de entretenimento noturnos.   

2.5.3 Desenvolvimento 

No estágio de “desenvolvimento” encontramos o centro urbano bastante divulgado pela 

sua vida noturna, com cada vez mais locais de entretenimento instalados e um maior 

número de utilizadores noturnos. Com o progresso do estágio, o envolvimento local e o 

controlo do desenvolvimento da economia noturna perde-se rapidamente, o que pode 

significar o aumento dos conflitos. Alguns locais de entretenimento mais tradicionais e 

locais poderão ser substituídos por locais de entretenimento empresariais, maiores, com 

maior capital para investir e de natureza não local, os chamados “mainstream” (e.g. 

superpubs em Dublin). Também poderão surgir alterações físicas no centro urbano, e 

estas podem não ser aprovadas pelos residentes do mesmo (e.g. cimentar pequenos 

jardins de forma a que os utilizadores noturnos possam usufruir desse espaço sem o 

destruir). Para além disso, o número de utilizadores noturnos dos centros urbanos em 

dias e períodos de pico, como noites de fim de semana, poderão ultrapassar o número de 

residentes do centro urbano. O tipo de utilizador noturno que frequentará o centro da 

cidade neste estágio pode ver-se alterado, podendo o seu consumo ser mais baseado no 

álcool para entretenimento. Esta alteração de comportamentos está ligada ao surgimento 

de uma nova oferta na economia noturna, ou seja, ao surgimento de espaços de 

entretenimento noturnos que verificam que o fenómeno é rentável, ocupam um espaço 
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no centro da cidade e vendem álcool sem qualquer restrição e, por vezes, até mesmo 

sem licenças, contribuindo para a deterioração do ambiente urbano noturno. Com o 

aumento dos conflitos, podem surgir fenómenos de reação e de organização de 

residentes e comerciantes contra o desenvolvimento da economia noturna, por exemplo, 

através da assinatura de abaixo-assinados e elaboração de cartas de reclamação e 

manifestos. 

2.5.4 Consolidação 

Com a entrada no estágio seguinte, o de “consolidação”, a taxa de crescimento do 

número de utilizadores diminui, mas continua ainda positiva, portanto, o número total 

de utilizadores noturnos no centro da cidade continua a aumentar, mas a um ritmo 

menor. Nas noites de pico, neste estágio, o número de utilizadores ultrapassa claramente 

o número de residentes do centro urbano e grande parte da área do mesmo encontra-se 

intimamente ligada ao setor do lazer e entretenimento noturno, com um elevado número 

de locais de entretenimento. Aqui, o marketing tem um alcance bastante lato e é uma 

ferramenta bastante utilizada pelas autoridades locais para divulgação da vida noturna 

presente nos seus centros urbanos. A percentagem de locais de entretenimento de base 

empresarial, ou “mainstream” no total será ainda maior, para além disso, é provável o 

aparecimento de cadeias de lojas de comida rápida. O elevado número de utilizadores 

noturnos, a vibração gerada pelos mesmos e a elevada utilização do espaço público e 

infraestruturas, das quais, os residentes suportam os custos e veem a sua utilização 

restringida, gera conflitos, principalmente entre estas duas partes. Os exemplos que se 

aplicam aqui são os ligados à insegurança sentida pelos moradores, devido por exemplo 

a vandalismo; o stress emocional provocado por dificuldades em adormecer dos 

moradores; os problemas ambientais ligados à acumulação de detritos; e conflitos entre 

atividades noturnas lícitas e ilícitas. Os benefícios encontrar-se-ão assim distribuídos 

desigualmente, cada vez mais para operadores de locais de entretenimento e atividades 

ilícitas e menos para residentes. 

2.5.5 Estagnação 

Quando o centro da cidade entra no estágio de “estagnação”, o seu pico de utilizadores 

noturnos é atingido e a capacidade de carga de muitas variáveis também, gerando 

problemas ambientais, sociais e económicos e por conseguinte conflitos. Quando os 
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níveis da capacidade de carga são atingidos, um aumento no tempo ou no número de 

utilizadores, ceteris paribus, implica uma redução da qualidade da experiência de 

urbanidade na economia noturna do centro urbano. Para além disso, quando o acesso ao 

centro é problemático, ou seja, quando o congestionamento é elevado, o interesse pelas 

atividades noturnas diminui e a disponibilidade para visitar e pagar pelos locais de 

entretenimento também se vê reduzida.  

Nesta fase, a imagem do centro como zona de animação e diversão noturna estará 

estabelecida, mas pode já não ser moda ou pode começar a ser associada a imagens e 

notícias negativas. Desta maneira, a economia noturna do centro da cidade encontra-se 

extremamente dependente das visitas repetidas dos utilizadores, que o fazem em 

massas, e da acessibilidade ou congestão no acesso ao mesmo, o que reflete a 

necessidade de esforços adicionais para manter o nível de utilizadores noturnos. Os 

locais de entretenimento originais e tradicionais muito provavelmente encontrar-se-ão 

largamente substituídos por locais de entretenimento empresariais não originais, que 

providenciam experiências noturnas menos originais e alternativas. É também neste 

estágio que podem surgir os suberpubs, precisamente relacionados com a propriedade 

empresarial dos locais de entretenimento e o consumo de massas e, na maioria das 

vezes, relacionados também com o consumo excessivo de álcool. Atingido este ponto, 

os novos desenvolvimentos vão ser ínfimos e a propriedade dos locais de 

entretenimento existentes pode ter de enfrentar mudanças frequentes de propriedade. 

Relativamente aos conflitos nesta etapa, os que surgem são os referidos na etapa 

anterior, mas ainda mais acentuados. Os benefícios podem-se encontrar distribuídos 

ainda mais desigualmente, o que contribui para o atingir do limite do centro urbano. O 

desafio com o qual as autoridades locais se deparam aqui é a manutenção dos fluxos de 

utilizadores abaixo do limiar da capacidade de carga, pois os danos causados por uma 

utilização excessiva do centro urbano podem ser irreparáveis e as características 

possivelmente danificadas são aquelas que despoletaram o ciclo da economia noturna, e 

são as que podem fazer o centro recuperar nos estágios finais que se seguem, devido à 

sua autenticidade. 
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Portanto, de acordo com o estágio de desenvolvimento, o centro urbano tem diferente 

atratividade para diferentes utilizadores noturnos, dependendo da sua notabilidade, 

acessibilidade, atividades noturnas oferecidas, dimensão, cultura, entre outros aspetos.  

2.5.6 Estágios “Finais” 

Os estágios que se seguem ao de “estagnação” são alternativas possíveis para a 

economia noturna no centro urbano. Uma expansão da indústria mal guiada da 

economia noturna pode levá-la ao declínio e pode levar também o centro histórico ao 

declínio, como consequência do emergir de elevados custos privados e coletivos, 

derivados do excesso de utilizadores na zona em período noturno. No limite, o centro 

apenas suporta custos e não recebe benefícios, o que se reflete numa diminuição do 

orçamento para a manutenção e limpeza dos centros urbanos.  

Neste caso, estamos perante o ciclo vicioso da economia noturna que pode explicar os 

estágios de declínio do ciclo de vida da mesma. Como foi referido anteriormente, as 

estratégias de revitalização dos centros urbanos desenhadas para atração de uma maior 

parte da comunidade para a economia noturna podem envolver o alargamento do 

horário de funcionamento diário e integração de diferentes atividades na economia 

noturna, para ser oferecido um maior leque de hipóteses de lazer (Thomas and Bromley, 

2000). Contudo, para alargar, desta forma, o consumo na economia noturna é necessário 

evitar o ciclo vicioso. Este ciclo caracteriza-se pela não extensão dos horários de 

funcionamento de galerias, museus e livrarias, devido à não existência de utilizadores, 

mais velhos ou com gostos diferentes, no centro à noite. A sua visita ao centro urbano 

em período noturno pode ser dissuadida pela possibilidade de encontros com 

comportamentos antissociais e sendo que são estes últimos utilizadores a suportar os 

custos da extensão do horário de funcionamento de atividades mais culturais, a 

continuidade do funcionamento destas atividades alternativas às tradicionais deixa de 

ser viável (Roberts, 2006). Para além disso, podem existir utilizadores do centro urbano 

em horário noturno que não consumam nos locais de entretenimento estabelecidos no 

mesmo, mas antes em lojas de conveniência ou venda ambulante, e, sendo assim, por 

esta via também não beneficiam economicamente as atividades legítimas do centro 

urbano.            
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Começando pela evolução para o pior estágio de declínio, o E, este pode derivar de 

situações extremas, como casos de guerra, doenças ou eventos catastróficos, que 

resultam num declínio imediato do número de utilizadores noturnos do centro urbano. 

Se o fenómeno provocador do declínio extremo se mantiver por relativamente muito 

tempo, o centro pode deixar de ser atrativo para muitos dos utilizadores, mesmo quando 

resolvido.  

A evolução para o estágio D pode refletir o uso excessivo e continuado dos diversos 

recursos presentes no centro da cidade e a não substituição ou manutenção dos mesmos. 

Com estas ocorrências, a diminuição da competitividade do centro urbano como local 

de entretenimento noturno ver-se-á diminuída, o que o levará ao contínuo declínio.  

Tanto no caso E como no D, o centro urbano não conseguirá competir com outros 

centros mais apelativos, terá de lidar com o declínio do número de utilizadores e de 

locais de entretenimento. Os volumes de negócios sobre propriedades poderão ser 

elevados e muitas das infraestruturas de apoio à economia noturna e locais de 

entretenimento vão ser substituídos por estruturas nada relacionadas com a mesma, o 

que demonstra o aumento do envolvimento local, por exemplo, via transações. Com o 

desaparecimento de alguns locais de entretenimento, o efeito torna-se cumulativo e a 

viabilidade para os locais de entretenimento que restam vê-se diminuída. No limite 

(cenário E) o centro urbano pode perder a sua função noturna completamente.  

Quanto à possibilidade do estágio C, este reflete um reajustamento na utilização dos 

recursos para ir de encontro aos diferentes níveis de capacidade de carga da economia 

noturna no centro da cidade. O que acontece relativamente ao número de utilizadores do 

centro urbano à noite é uma ligeira descida para futura manutenção do número. 

No estágio B, verifica-se um cenário mais otimista. Neste encontramos um crescimento 

continuado, o que significa um ajuste aos níveis da capacidade de carga e a proteção dos 

recursos presentes no centro da cidade. Poderá também refletir a aplicação de políticas 

para o aumento da capacidade de carga do mesmo.  

Relativamente ao melhor estágio de rejuvenescimento, o A, verifica-se um 

redesenvolvimento de sucesso, que torna possível um crescimento e expansão 

renovados. Poderá estar refletida uma completa reinvenção do centro urbano como local 
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de animação noturna, conseguida por exemplo através da modificação de hábitos de 

consumo. 

A possibilidade de desenvolvimento para os estágios A e B é de difícil alcance caso não 

haja uma mudança completa nas atrações sobre as quais se baseia a economia noturna 

(e.g. ambiente, hábitos de consumo e locais de entretenimento). As principais formas de 

alcance destes estágios são a criação de novas atrações, tais como eventos, festivais, 

novas infraestruturas no centro urbano e o aproveitamento de recursos únicos presentes 

no mesmo, tal como património arquitetónico ou cultural. O desenvolvimento de novas 

infraestruturas pode ser catalisador da revitalização das antigas ou já existentes, tais 

como praças públicas e locais de entretenimento. Torna-se crucial a atuação conjunta ou 

a realização de esforços concertados e continuados de entidades públicas e privadas, 

pois as formas de recriação utilizadas podem ser exploradas por zonas concorrentes e o 

rejuvenescimento do centro como local de animação noturna poderá ver-se 

comprometido, a não ser em casos de verdadeira autenticidade de recriação.  

Deve ainda ser referido que a curva do ciclo de vida da economia noturna é diferente 

para cada centro urbano, pois a evolução depende de taxas de desenvolvimento do 

número de visitantes, da sua acessibilidade, das políticas elaboradas para a economia 

noturna, do contexto institucional, do número de áreas concorrentes, da sua dimensão, 

da cultura local, dos stresses impostos pela economia noturna e das mentalidades de 

consumo. Acrescentando, o desenvolvimento do ciclo em cada centro urbano ocorre 

com intervalos de tempo diferentes. Independentemente do período de 

desenvolvimento, se for planeado um centro urbano como fonte de animação noturna, 

de forma a que o seu desenvolvimento seja mantido dentro dos limites de capacidade 

pré-determinados, consegue-se que a sua competitividade seja mantida a longo prazo. 

No quadro seguinte encontram-se relacionados os estágios e respetivas características 

da economia noturna com os conflitos e sinergias evidenciados anteriormente.
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Estágios Características Sinergias no centro urbano Conflitos no centro urbano 

Exploração 

Baixo número de utilizadores, com visitas 

irregulares;  

Elevado uso de infraestruturas locais e 

contacto com residentes. 

Aumento da vitalidade e animação; 

Aumento da viabilidade e segurança; 

Valorização económica de propriedades. 

Inexistentes. 

Envolvimento 

Acréscimo ligeiro do número de utilizadores e 

da regularidade das suas visitas;  

Surgimento de infraestruturas especializadas 

para a economia noturna; 

Aumento do contacto com residentes; 

Surgimento de algum marketing para a noite; 

Organização para o aumento da 

acessibilidade. 

Criação de emprego; 

Semelhante ao anterior, mas em maior 

escala. 

Problemas ambientais derivados do não 

cumprimento de normas de segurança e 

higiene. 

Desenvolvimento 

Maior número de utilizadores e de 

estabelecimentos de entretenimento noturno; 

Perda de contacto com os residentes; 

Marketing marcado à noite no centro urbano;  

Perda de controlo do desenvolvimento da 

economia noturna; 

Início do aparecimento de locais de 

entretenimento mais empresariais e alterações 

físicas ao centro urbano;  

Possível consumo mais baseado no álcool.  

Semelhante ao anterior, mas em maior 

escala; 

Aumento de residentes em bairros 

próximos do centro urbano.  

Menor segurança derivada do 

aparecimento de comportamentos 

antissociais e crime;  

Stress emocional dos residentes, 

derivado de barulho excessivo (tanto no 

período de agitação, como no período de 

limpezas matinais); 

Problemas ambientais derivados da 

acumulação de detritos. 
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Consolidação 

Taxa de crescimento do número de 

utilizadores abranda, mas continua positiva; 

Número de utilizadores superior ao de 

residentes em noites de pico e congestão; 

Grande área do centro urbano ligada ao setor 

da economia noturna; 

Marketing com um alcance muito lato;  

Ainda um maior número de locais de 

entretenimento empresariais; 

Aparecimento de cadeias de lojas de comida 

rápida.   

Benefícios ultrapassados por custos em 

noites de pico, benefícios distribuídos 

desigualmente e menor relevância das 

sinergias.  

Semelhante ao anterior, mas em maior 

escala; 

Perdas económicas para atividades 

noturnas lícitas devido à venda 

ambulante e ao funcionamento de lojas 

de conveniência.  

Congestionamento derivado de serviços 

e entregas.  

Estagnação 

Pico de utilizadores atingido e capacidade de 

carga também, economia noturna dependente 

de visitas repetidas e em massas; 

Diminuição da qualidade da experiência 

noturna; 

Elevada congestão;  

Aparecimento de superpubs; 

Consumo ainda mais baseado no álcool; 

Novos desenvolvimentos ínfimos e frequentes 

trocas de propriedade.  

É atingido o limite do centro urbano.  Semelhante ao anterior, mas em tão 

grande escala que os limiares das 

diferentes capacidades de carga do 

centro urbano são atingidos. 

Figura 5. Estágios do ciclo da economia noturna, sinergias e conflitos no centro urbano.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Considerando as flutuações evidenciadas no ciclo da economia noturna, se as políticas 

para a mesma forem antecipadoras, pró-ativas e não reativas, podem suavizar essas 

mesmas flutuações e picos impostos pelo desenvolvimento da mesma. Para isso, uma 

estratégia abrangente, que tenha em conta os impactos da economia noturna noutros 

setores, pode contribuir para uma economia noturna sustentável e prevenir que a 

economia dos centros das cidades entre em colapso. Exemplos de políticas pró-ativas 

são as que envolvem planeamento e não apenas licenciamento, este último mais 

relacionado com políticas reativas. As políticas que promovem a diversidade de usos, a 

acessibilidade, o investimento local e a reabilitação são exemplos de políticas de 

planeamento que contribuem para uma economia noturna sustentável.  

Olhando para a perspetiva estática (triângulo de interação entre residentes, utilizadores, 

atividades económicas noturnas e governo local) e a perspetiva dinâmica (ciclo de vida 

da economia noturna) aparentemente a regulação não se mostra suficiente para gerir a 

economia noturna
7
. 

                                                           
7
Existem ainda outros aspetos a ter em conta na aplicação do ciclo de vida à economia noturna que se 

encontram relacionados com críticas apontadas ao ciclo de vida dos destinos turísticos (Butler, 2011), as 

quais serão descritas sumariamente. Tal como um destino turístico, a economia noturna não é como um 

produto que é controlado apenas por uma entidade, relativamente a decisões de desenvolvimento, 

produção, design e marketing, mas sim por várias, com diferentes dimensões, interesses e objetivos 

(Butler, 2011). Para além disso, se considerada um produto, é intangível e experimental, não podendo a 

experiência ser armazenada. De muitas outras críticas ainda podem ser enumeradas as críticas à ligação 

da capacidade de carga ao ciclo (Wall, 1982a,b in Butler, 2011), aos problemas de medição e 

identificação dos estágios do ciclo (Hayward 2006:29 in Butler, 2011) e ainda a adição de estágios ao 

ciclo sugerida por alguns (Agarwal, 2006 in Butler, 2011). Contudo e apesar da sua antiguidade, o ciclo 

de vida das atividades turísticas não deixa de ser relevante (Butler, 2011), o que torna interessante a sua 

aplicação à economia noturna. 



55 
 

Capítulo 3 – Metodologia 
O objetivo deste capítulo é descrever os métodos de pesquisa e estratégia de 

investigação, tendo em conta as questões de investigação definidas e a revisão de 

literatura apresentada nos capítulos anteriores. Nas secções anteriores ensaiaram-se 

respostas teóricas às questões de investigação, sendo que de seguida se apresenta uma 

ilustração empírica dos conceitos e relações propostas para o caso do centro histórico do 

Porto. 

As principais questões de investigação, aplicadas ao caso de estudo, são as seguintes: 

i) Quem são e como se caracterizam os atores que intervêm na economia 

noturna no centro histórico do Porto/freguesia da Vitória?;   

ii) Que sinergias e conflitos surgem do desenvolvimento da economia noturna 

no centro histórico do Porto/freguesia da Vitória?;  

iii) Como entender o desenvolvimento da economia noturna ao longo do tempo 

no centro histórico do Porto/freguesia da Vitória? (Através da identificação 

dos estágios e processos de desenvolvimento, seguindo as ideias chave da 

secção 2.5.); 

iv) Como podem ser geridos os conflitos e sinergias entre os atores? (Através da 

identificação de práticas de gestão e governação utilizadas para a economia 

noturna no centro histórico da cidade do Porto).  

As partes interessadas são as definidas e incluídas anteriormente no triângulo da 

economia noturna (secção 2.2): utilizadores da economia noturna no centro histórico da 

cidade do Porto, mais especificamente na freguesia da Vitória, residentes e locais de 

entretenimento noturnos instalados na mesma e a governação/gestão da economia 

noturna da mesma. Portanto, para além da examinação de informação secundária, como 

artigos publicados e notícias, foi também elaborada e examinada informação primária, 

através dos inquéritos e entrevistas semiestruturadas complementares aplicados. 

A caraterização da freguesia da Vitória e do centro histórico do Porto, apresentadas na 

secção 4.1., foi realizada com base em dados recolhidos junto do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), com base em estudos realizados no ano de 2009 e no ano de 2010 pelo 

Gabinete de Estudos e Planeamento da Câmara Municipal do Porto (GEP – CMP) e 
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realizados, em 2008, pela LTM Consultoria e publicados pela Sociedade de 

Reabilitação Urbana, Porto Vivo (Porto Vivo – SRU).  

A restante informação secundária analisada corresponde a diversas notícias publicadas 

por órgãos de comunicação social, nacionais e internacionais, relativas à qualidade da 

experiência noturna, às sinergias e conflitos que surgem do desenvolvimento da mesma 

e às medidas tomadas pela autoridade local para tentativa de resolução dos últimos. 

Acrescentando, foram ainda analisados manifestos e cartas elaboradas por residentes e 

por comerciantes com horário de trabalho diurno na freguesia da Vitória.  

Para ser obtida resposta à primeira questão de investigação e para ser obtida uma 

conclusão holística, foram abordadas todas as partes interessadas na economia noturna 

da forma mais conveniente e pertinente para a obtenção de informação. A abordagem a 

residentes, locais de entretenimento noturnos e utilizadores foi feita através de 

inquéritos, onde foram incluídas questões de caracterização demográfica, para 

possibilitar a caracterização dos inquiridos, onde foram incluídas questões de resposta 

fechada e também aberta, para desta forma serem obtidas respostas qualitativas (ver 

anexos 1.3., 1.4. e 1.5.).  

O período de aplicação dos inquéritos a todas as partes interessadas (utilizadores, 

residentes e locais de entretenimento noturnos) deu-se entre Maio e Julho de 2012. Para 

utilizadores e residentes foram utilizadas duas abordagens, a online, através do 

preenchimento do inquérito num formulário criado online e também a abordagem 

presencial, abordando as pessoas nas ruas da freguesia da Vitória e nas suas residências.  

Foi optada pela aplicação de inquéritos online para utilizadores noturnos e residentes 

devido à existência da possibilidade de divulgação por entre os inquiridos e devido à 

existência de poucas questões com possibilidade de resposta aberta, ou seja, a aplicação 

dos inquéritos online, à partida, não geraria perdas muito significantes de informação.  

Assim, para residentes, o inquérito foi disponibilizado na página de facebook do grupo 

de “Moradores da Vitória” e foi transmitido através de uma residente. Contudo, a 

adesão online foi baixíssima, apenas foram obtidas 3 respostas. Desta forma, e para 

abordar residentes sem acesso ao questionário online, como a maioria dos idosos 
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residentes na Vitória, os inquéritos foram aplicados presencialmente nas ruas da 

freguesia.  

Relativamente a utilizadores noturnos da freguesia da Vitória, a transmissão dos 

inquéritos deu-se facilmente. A divulgação do inquérito foi realizada através dos e-

mails dinâmicos das faculdades de Economia do Porto, de Engenharia do Porto e de 

Ciências da Nutrição e Alimentação do Porto e complementarmente através de 

facebook, tanto pessoalmente, como em páginas de locais de entretenimento noturnos e 

páginas de escolas secundárias da cidade do Porto. Contudo, existiu um grupo etário ao 

qual o questionário não chegou de forma relevante, os menores de 18 anos de idade. 

Assim, optou-se por abordar este grupo presencialmente, mas ainda assim foram obtidas 

poucas respostas, tendo em conta o número total de inquiridos.  

Quanto à identificação dos espaços noturnos a inquirir, esta foi efetuada através do sítio 

Oportonity
1
, no separador “Animação Noturna” e o contato foi estabelecido via e-mail, 

via mensagem facebook e pessoalmente, durante o período de funcionamento dos 

estabelecimentos. Os locais de entretenimento noturnos foram abordados apenas 

presencialmente, devido à existência de 5 questões com possibilidade de resposta 

aberta, que de outra forma, poderiam ser ignoradas, ou a informação obtida, por 

exemplo via online, seria muito menos rica.  

Foram ainda abordados alguns estabelecimentos hoteleiros, em conversa informal, para 

verificar a influência da economia noturna na atividade dos mesmos e verificar se os 

problemas e benefícios derivados do desenvolvimento da economia noturna, por estes 

revelados, corroboravam os revelados por residentes.  

Quanto à questão de investigação relacionada com a gestão e governação da economia 

noturna, sendo que estas passam por vários atores e também tendo em vista conclusões 

abrangentes, foram entrevistados os atores identificados como participantes nas mesmas 

no centro histórico da cidade do Porto. Pretendia-se dar um maior ênfase à autoridade 

local, por obviamente ter um papel preponderante, mas não foi possível. Para o efeito 

pretendido, o método selecionado foi a realização de entrevistas semiestruturadas, de 

                                                           
1
http://www.portoturismo.pt/Visitar/Paginas/Descobrir/Descobrir.aspx?AreaType=1&Area=4&Title=Ani

ma%C3%A7%C3%A3o%20Nocturna  

http://www.portoturismo.pt/Visitar/Paginas/Descobrir/Descobrir.aspx?AreaType=1&Area=4&Title=Anima%C3%A7%C3%A3o%20Nocturna
http://www.portoturismo.pt/Visitar/Paginas/Descobrir/Descobrir.aspx?AreaType=1&Area=4&Title=Anima%C3%A7%C3%A3o%20Nocturna
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forma a existir a possibilidade das respostas serem aprofundadas. As entrevistas foram 

realizadas no mês de Julho de 2012. 

Desta forma, foi entrevistado o arquiteto, líder da vereação socialista da Câmara 

Municipal do Porto, parte integrante do grupo de trabalho para a “movida” da cidade e 

administrador executivo da Porto 2001, pelouro da renovação urbana, Manuel Correia 

Fernandes. Devido também à sua importância enquanto interveniente na gestão da 

economia noturna, foi entrevistado o presidente da Associação de Bares da Zona 

Histórica do Porto (ABZHP
2
), António José Fonseca. Relativamente à Polícia de 

Segurança Pública (PSP) foi entrevistado um agente que habitualmente atua em período 

noturno na freguesia da Vitória. 

Fonte Número de inquiridos/entrevistados 

Locais de entretenimento noturnos 23 (20 instalados na freguesia da Vitória*) 

Utilizadores noturnos 492 

Residentes 32 

Estabelecimentos hoteleiros 4 

Governação e gestão da economia 

noturna 

3 

*Foram inquiridos locais de entretenimento noturnos localizados fora da freguesia da Vitória, de forma a 

serem identificadas possíveis diferenças nas perceções dos inquiridos (e.g. maiores problemas e maiores 

benefícios da sua localização).   

Tabela 3. Sistematização das fontes de dados 

Fonte: Elaboração própria 

Relativamente à representatividade das amostras, o número de residentes inquiridos 

corresponde a apenas 1,74% do total de residentes da freguesia da Vitória, ou seja, um 

número bastante reduzido (número de residentes disponível na secção 4.1.2.). Quanto 

aos locais de entretenimento inquiridos, tendo em conta os números disponibilizados 

pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade e da 

Segurança Social (Sistema de Informação sobre Salários, Emprego e Duração do 

                                                           
2
 A ABZHP iniciou a sua atividade em Novembro de 2002, quando a Ribeira estava no auge da sua 

atividade noturna e teve como principais objetivos a criação de defesas para os empresários investidores 

na noite e a antecipação do mercado. 
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Trabalho) (GEP, MSSS – SISED) para o ano de 2010 e para a freguesia da Vitória, o 

número de inquiridos corresponde a 34% do número total de estabelecimentos de 

entretenimento noturnos existente na mesma, ou seja, trata-se de uma amostra mais 

representativa. Quanto aos utilizadores noturnos da freguesia da Vitória, não pode ser 

evidenciado a quanto corresponde o número de inquiridos no total, pois não foram 

encontradas estatísticas para este tema. Contudo, através de visitas realizadas à 

freguesia da Vitória em período noturno, foi possível verificar que o número de 

utilizadores inquiridos é relativamente reduzido. Desta forma, a menor 

representatividade das amostras de residentes e utilizadores pode representar uma 

limitação do estudo, não se estimando todavia que influenciem significativamente os 

seus principais resultados e conclusões, nomeadamente no que respeita à identificação 

de sinergias, conflitos e processos de desenvolvimento em curso. 

A análise dos dados foi conduzida com o apoio do programa de análise de dados SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0 e o apoio do livro de Pestana e 

Gageiro (2000), tendo sido utilizadas apenas medidas descritivas, devido principalmente 

à pequena dimensão das amostras. As entrevistas e dados qualitativos obtidos foram 

transcritos para computador, analisados um a um e incluídos nas secções consideradas 

mais adequadas.  

Todos os guiões de entrevistas e inquérito elaborados e aplicados encontram-se 

disponíveis em anexo. Para obtenção de informações ou dados adicionais por favor 

contactar a autora
3
. 

                                                           
3
 susana.dias.pinto@gmail.com  

mailto:susana.dias.pinto@gmail.com
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Capítulo 4 – Aplicação empírica 

A economia noturna tem-se manifestado particularmente em alguns espaços ao longo do 

tempo na cidade do Porto. Verificaram-se, por exemplo, desde a década de 80, 

aglomerações significativas de atividades económicas noturnas na Ribeira, na Foz/Praia 

da Luz e na Zona Industrial, mas estas nunca exerceram um poder tão forte de 

aglomeração como se verifica hoje na Baixa do Porto (Dinheiro Vivo, 21-04-2012). 

Estas alterações de localização poderão estar associadas aos estádios do ciclo de vida 

urbano e com as alterações das preferências dos frequentadores. Isto significa que a 

economia noturna se foi adaptando às escolhas e preferências dos utilizadores e que foi 

acompanhando o fenómeno de dispersão urbana presente na cidade do Porto.  

De seguida, será apresentada a contextualização da economia noturna no centro 

histórico do Porto e na freguesia da Vitória. Posteriormente, surge a análise dos 

resultados obtidos através da aplicação dos inquéritos e a sua ligação com notícias 

divulgadas sobre a economia noturna na freguesia da Vitória.  

4.1. Contextualização da área analisada 

Nas próximas secções, serão apresentadas algumas informações necessárias para a 

compreensão do fenómeno da economia noturna na freguesia da Vitória. Vai ser 

possível também a análise da evolução do centro histórico do Porto, no qual a freguesia 

da Vitória se inclui, permitindo perceber que o mesmo experienciou o que os centros 

históricos de cidades britânicas experienciaram (e.g. descentralização comercial), e que 

atualmente apresenta um grande potencial, nomeadamente ao nível da interligação entre 

a economia noturna e a criatividade.  

É importante ser referido, desde já, que para os utilizadores noturnos, por alguns não 

conhecerem os limites administrativos das freguesias, foi optado por questioná-los 

acerca da frequência da “Baixa do Porto”. Assim, foi definido e indicado como tal nos 

inquéritos, que a Baixa da cidade do Porto corresponde à zona envolvente da Praça dos 

Leões, aproximadamente num raio de 1km, área que pertence maioritariamente à 

freguesia da Vitória. Para os restantes inquiridos e no restante estudo foi utilizada a 

freguesia da Vitória, uma limitação administrativa, de forma a facilitar a comparação de 

dados.  
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4.1.1. Caracterização do Centro Histórico do Porto 

O centro histórico do Porto é composto pelas freguesias de Miragaia, São Nicolau, Sé e 

Vitória. É nesta última que se verifica uma maior presença de vibração noturna, 

principalmente em noites de fim de semana.  

 

Figura 6. Freguesias da cidade do Porto 

Fonte: Relatório de Atualização do Painel de Indicadores Estatísticos, Gabinete de Estudos e 

Planeamento, Câmara Municipal do Porto (2004) 

Apesar da importância económica do centro histórico do Porto em séculos anteriores, o 

mesmo conheceu o declínio no final do século XX, marcado pela degradação do 

edificado e marginalização social. A nível económico, o declínio deu-se devido à 

expansão urbana (fases de suburbanização e reurbanização), à deslocalização das 

atividades financeiras, à construção do porto de Leixões e ao encerramento da 

Alfândega, que retiraram alguma da importância económica do centro histórico de 

outros períodos, e deixaram o seu comércio praticamente reduzido a pequenos 

estabelecimentos (GEP – CMP, 2009). Sendo que a oferta de novas habitações foi 

crescente na periferia, em concelhos limítrofes, e que os custos da habitação no centro 

do Porto são elevados, a oferta de habitação em bom estado de conservação e de 

habitabilidade é diminuta, a população tem saído desta zona, particularmente os casais 

jovens. Isto demonstra que o centro histórico do Porto, para além da importância 
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económica, também tem perdido importância a nível da sua função residencial (LTM 

Consultoria, 2008). 

Mais concretamente sobre o ambiente urbano do centro histórico, em termos sociais, 

verificamos que as freguesias que o compõem apresentam elevadas taxas de 

desemprego, marginalidade e pequena delinquência (LTM Consultoria, 2008; GEP – 

CMP, 2009), o que, associado a edifícios degradados, leva a uma diminuição do 

sentimento de segurança, um elemento constrangedor ao desenvolvimento do centro 

histórico. Outro dos pontos fracos do centro histórico prende-se com a falha de 

comunicação entre diferentes instituições, desde públicas a privadas, que trabalham de 

forma desarticulada e separada, sem uma visão estratégica global da zona (LTM 

Consultoria, 2008). 

A contrariar esta tendência de marginalização do centro histórico da cidade do Porto, 

está o reconhecimento internacional, como bem cultural da Lista de Património Mundial 

da UNESCO (1996), do património arquitetónico e cultural único do mesmo. Este facto 

demonstra a importância da gestão e governação na economia noturna, pois, como 

pudemos verificar, a partir da fase de desenvolvimento do ciclo da economia noturna, a 

sua expansão não controlada pode causar danos irreparáveis no mesmo. Contudo, no 

ano de reconhecimento, como referido por Rui Moreira, o centro histórico “era um 

buraco negro” (Rui Moreira in Renascença, 5-12-2011), o oposto da atualidade. 

Relacionado ainda com o património único do centro histórico estão as atividades de 

nicho existentes no mesmo, tais como estabelecimentos de artesanato, alfarrabistas, 

ourivesarias, estabelecimentos de imagens sacras, de design de interiores e papelarias 

(LTM Consultoria, 2008). Para além disso, a autenticidade do centro urbano do Porto 

tem atraído atividades criativas (e.g. galerias de arte), diferentes segmentos da 

população (e.g. artistas expositores na Rua Miguel Bombarda e ruas envolventes), 

turismo e novas tecnologias (e.g. ligadas à Universidade do Porto), sendo estes fatores 

fundamentais para a viragem no declínio do centro urbano (GEP – CMP, 2009).  

Em conjunto com estes fatores, o profundo e lento processo de reabilitação que está a 

ocorrer ao nível do edificado e do espaço público, motiva e tem vindo a motivar 

mudanças na zona a nível da melhoria da qualidade do ambiente urbano, do aumento da 
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capacidade de atração de investimento, nomeadamente para atividades de 

entretenimento noturnas, de novos moradores, de novas empresas e fluxos turísticos 

(GEP – CMP, 2009; LTM Consultoria, 2008). 

Outro ponto positivo do centro histórico está relacionado com a explosão do ensino 

superior e da receção de alunos em Erasmus. O número de alunos inscritos no ensino 

superior no concelho do Porto, no ano letivo de 2006/2007 era 60491 (GEP – CMP, 

2009), o que, comparado com o ano letivo de 1991/1992 (cerca de 38000 alunos) reflete 

um aumento de 22491 alunos (LTM Consultoria, 2008). O programa Erasmus existe há 

cerca de 25 anos na Europa e, por exemplo, a Universidade do Porto, no ano letivo 

1991/1992 apenas recebeu cerca de 60 estudantes. Desde então, este número tem vindo 

a crescer bastante. No ano letivo de 2006/2007 a Universidade do Porto recebeu cerca 

de 500 estudantes estrangeiros, sendo que estes números correspondem apenas ao 

programa Erasmus (GEP - CMP, 2010). Em 2011, a mesma instituição bateu o recorde 

do número de estudantes estrangeiros recebidos através dos diversos programas de 

mobilidade que disponibiliza (Universia, 4-3-2011). Grande parte dos alunos inscritos 

na Universidade do Porto não constitui população residente no Porto, mas estima-se que 

muitos dos mesmos residam na cidade durante o período letivo (LTM Consultoria, 

2008), tal como os estudantes Erasmus, o que significa que parte destes estudantes 

contribui para a vitalidade noturna sentida no centro histórico do Porto e 

particularmente na freguesia da Vitória à noite. Os estudantes Erasmus, para além de 

habitarem no centro histórico e contribuírem para a animação sentida, também trazem 

consigo novos hábitos de consumo e de lazer noturno, influenciando bastante os 

realizados no centro da cidade do Porto.  

Voltando à caracterização do centro histórico, olhando para os licenciamentos 

urbanísticos, em 2007 e 2008, verificou-se no centro histórico do Porto um aumento 

muito ligeiro da área licenciada e um forte crescimento das obras de reconstrução e 

alteração, onde a freguesia da Vitória ocupa uma posição preponderante, por possuir um 

maior dinamismo habitacional. Ao contrário da tendência geral do centro histórico, a 

maioria da área licenciada com destino à habitação na freguesia da Vitória correspondeu 

a construções novas (GEP – CMP, 2009).  
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4.1.2. Caracterização da freguesia da Vitória  

 

Figura 7. Freguesia 

da Vitória 

Fonte: Mapa fornecido 

pela Junta de 

Freguesia da Vitória 

      Praça Parada 

Leitão 

      Rua de Ceuta 

      Rua José Falcão 

      Rua da Picaria 

      Rua das Galerias 

de Paris 

      Rua Cândido dos 

Reis 

      Largo de 

Montpellier 
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Como foi referido anteriormente, a freguesia da Vitória situa-se no centro histórico do 

Porto e presencia grande vibração noturna, principalmente nas noites de fim de semana. 

É a freguesia do centro histórico onde mais estabelecimentos de entretenimento 

noturnos se concentram e utilizadores também. Contudo, importa caracterizar a 

freguesia em análise segundo outros fatores.  

A nível da população residente, a freguesia da Vitória possui 1901 habitantes, tem uma 

área correspondente a 328381 metros quadrados e, assim sendo, uma densidade 

populacional de 5788.9 habitantes por quilómetro quadrado. Desde 2001, a freguesia 

registou uma perda de 819 habitantes (INE, Censos 2001 e Censos 2011), não 

contrariando portanto a tendência verificada no centro histórico globalmente. 

Relativamente à esperança média de vida da freguesia, mas para os anos de 1991 e 

2001, esta aumentou de 40,65 anos para 46,04 anos, respetivamente, o que, apesar de 

ser um fator positivo, é uma agravante do fenómeno do envelhecimento populacional 

(INE, Censos 1991 e Censos 2001).  

Relativamente aos alojamentos e edifícios presentes na mesma, a freguesia regista uma 

densidade de alojamentos de 5176.3 alojamentos por quilómetro quadrado, um índice de 

envelhecimento de edifícios de 26
1
e um valor médio mensal das rendas dos alojamentos 

familiares clássicos arrendados de 84€ (INE, Censos 2011). Numa perspetiva diferente, 

verifica-se que alguns dos edifícios da freguesia se encontram abandonados, com 

necessidade de reabilitação, que possuem grandes espaços interiores e características 

exteriores que os diferenciam pela sua antiguidade, autenticidade e beleza. Estas últimas 

características indicadas são as que tornam estes edifícios atraentes para investidores na 

economia noturna da freguesia. Somando a este fator, na freguesia da Vitória, é ainda 

possível encontrar algumas zonas de grande qualidade do espaço público, como a praça 

dos Leões, a Cordoaria e as ruas de Cândido dos Reis e Galerias de Paris, o que facilita 

a concentração de utilizadores noturnos e é bastante vantajoso para investidores na 

economia noturna destas áreas.  

Relativamente à atividade comercial da freguesia, a mesma possui uma especialização 

comercial significativa, particularmente no que diz respeito ao retalho não-alimentar. 

Em relação à distribuição do emprego, tem-se verificado um retrocesso no comércio de 

                                                           
1
(Edifícios construídos até 1960/ Edifícios construídos após 2001)*100 
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proximidade que se prolonga há décadas, devido às tendências de descentralização 

comercial das zonas urbanas referidas anteriormente. Contudo, contrariando esta 

tendência, verifica-se o despontar do comércio alternativo ligado à cultura e 

criatividade, já referido em relação ao centro histórico (GEP – CMP, 2009). 

Caracterizando um pouco mais a população residente, verifica-se que, em 2011, o 

número de residentes com 65 ou mais anos correspondia a cerca 30% da população total 

da freguesia, uma grande preponderância devido à antiguidade da mesma, dos edifícios 

e alojamentos que a compõem e ainda devido à existência de rendas congeladas. A 

população residente entre os 25 e 65 anos corresponde a pouco mais de 50% da 

população total da freguesia. Os grupos etários que evoluíram de forma positiva de 

2001 para 2011 foram o dos 25 aos 65 anos e o dos 65 ou mais anos, ou seja, apesar da 

perda populacional registada na Vitória, em termos relativos, apenas os grupos etários 

mais velhos tiveram uma evolução positiva. Estes grupos possuem uma amplitude 

bastante lata, o que significa que não pode ser identificado o aumento do número de 

residentes jovens criativos e qualificados (INE, Censos 2001 e 2011).   

Por forma a poderem ser retiradas conclusões acerca da composição da população 

residente dos centros das cidades, para se verificar se os novos residentes são 

profissionais qualificados ou criativos que têm um particular gosto pela vida no centro 

urbano, foram recolhidos e comparados dados dos Censos 2001 e 2011 relativos à 

escolaridade da população. Relativamente ao número de indivíduos com escolaridade 

superior, verifica-se um aumento do número de residentes de 79, o que poderá 

corroborar o encontrado em centros de cidades britânicas. Contudo, é necessária uma 

análise mais detalhada. Analisando as conclusões obtidas da realização de entrevistas a 

empregados nas atividades criativas do centro histórico do Porto, no ano de 2009, sobre 

as suas opções residenciais, verifica-se que existe ainda uma certa relutância acerca da 

habitabilidade no mesmo devido a considerarem o centro confuso, com muito trânsito, 

poluição, rendas elevadas e edifícios degradados (Breda-Vázquez et al., 2010).  

4.1.3. Criatividade e a economia noturna no centro histórico do Porto 

Como foi referido, o centro histórico da cidade do Porto possui uma elevada 

concentração de atividades culturais-criativas e este fenómeno tem-se intensificado ao 

longo dos últimos anos. Estas atividades caracterizam-se pelo hibridismo e 
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multidisciplinaridade, não se restringindo a um único ramo. Muitas das mesmas 

elaboram ou apresentam no mesmo espaço exposições, concertos, espetáculos e cursos 

de formação. Neste grupo, incluem-se alguns espaços de entretenimento noturnos 

localizados no centro histórico do Porto (Breda-Vázquez et al., 2010).  

Constata-se que uma das razões para a decisão de localização no centro histórico se 

prende com “a vontade de “cobrir” uma lacuna na cidade do Porto, o desejo de abrir um 

espaço de valências e a influência de experiências similares desenvolvidas noutros 

países” (Breda-Vázquez et al., 2010, pp. 201). Para além desta razão, a formação de 

economias de aglomeração no centro histórico também é relevante, pois existem 

públicos específicos já estabelecidos na zona e uma enorme diversidade de procuras. 

Mais uma vez encontram-se entre as razões de localização a oferta de espaços 

adequados e alteráveis, a nível de preço, funções, dimensão e estrutura. Um fator que 

atua no sentido contrário ao do crescimento da economia noturna, principalmente na 

freguesia da Vitória, é a debilidade da função residencial, devido ao estado de 

degradação dos edifícios e ao subaproveitamento dos espaços públicos (Breda-Vázquez 

et al., 2010). Nas secções seguintes estes fatores serão confirmados através dos 

inquéritos e entrevistas realizadas no âmbito da dissertação.  

Concluindo 

Até à atualidade, o percurso do centro histórico do Porto, onde se inclui a freguesia da 

Vitória, tem sido semelhante ao percurso dos centros históricos das cidades britânicas 

referidas na secção 2.1.1., ou seja, passou por um processo de declínio, mas atualmente 

encontra-se a ganhar importância a nível económico e como ponto de encontro e 

interação urbano. Verifica-se ainda o elevado potencial do centro histórico, 

nomeadamente no que diz respeito às atividades culturais-criativas, onde se incluem 

alguns espaços de entretenimento noturnos híbridos, e no que diz respeito à atração de 

novos residentes, o que contraria a tendência de presença de uma população envelhecida 

no mesmo. A debilidade, ao nível da sua função residencial, é bastante evidente, embora 

a freguesia da Vitória apresente uma maior, ainda que insuficiente, dinâmica a este 

nível, quando comparada com o centro histórico globalmente.  
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4.2. A economia noturna na freguesia da Vitória 

Segundo António José Fonseca, o primeiro estabelecimento de entretenimento noturno 

que surgiu na Baixa do Porto, o Lusitano, mais precisamente na freguesia da Vitória, foi 

em 2005 (in Jornalismo Porto Net, 21-10-2011) e a explosão da economia noturna na 

freguesia da Vitória deu-se sensivelmente no ano de 2008. Atualmente, a economia 

noturna possui um grande protagonismo na cidade e a sua capacidade para gerar a 

revitalização económica, cultural e social do centro histórico da cidade do Porto, e por 

conseguinte, da freguesia da Vitória, é realçada (Cláudia Rodrigues, 2010; Diário 

Económico, 24-11-11; Dinheiro Vivo, 21-04-2012; Porto24, 05-10-2011; Renascença, 

05-12-2011). As principais razões apontadas para esta explosão prendem-se com os 

seguintes fatores:  

i) A classificação do centro histórico do Porto como Património Mundial pela 

UNESCO, em 1996,  

ii) o declínio da Ribeira enquanto zona de entretenimento noturna,  

iii) a resiliência do café Piolho que atrai um elevado número de estudantes,  

iv) a melhoria dos espaços públicos derivada dos projetos de requalificação 

urbana do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura,  

v) as intervenções urbanísticas realizadas no âmbito do Metro do Porto, 

vi) o crescimento do número de estudantes Erasmus e de outros programas de 

intercâmbio que criaram novos hábitos de consumo e de uso do espaço 

público, 

vii) o aparecimento do turismo low cost,  

viii) o aumento de visitas de quadros estrangeiros, professores e investigadores da 

UP e a melhoria das vias de comunicação.  

Ao nível de exemplos de revitalização de algumas atividades, a economia noturna 

contribuiu para o rejuvenescimento de algumas atividades tradicionais na cidade, e.g. 

livrarias, isto porque existem pessoas que veem as montras de noite e voltam de dia para 

comprar. Portanto, a atividade noturna, em parte, é geradora de circulação para a 

atividade diurna (Porto24, 10-04-2012).  

Como já foi referido, existem duas realidades distintas na noite da freguesia da Vitória, 

a nível dos seus utilizadores: uma mais saudável que a visita para jantar, passear pela 
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zona, beber um copo e regressar entre as 00h e as 02h, caracterizada por um maior 

poder de compra e maturidade; e outra que chega ou continua na freguesia a partir das 

02h, caracterizada por um maior domínio da marginalização, sendo estes utilizadores os 

maiores geradores de conflitos na economia noturna.  

Posto isto, passar-se-á, de seguida à apresentação das partes intervenientes no estudo e 

dos resultados obtidos com as suas respostas.  

4.2.1. Atividades económicas noturnas na freguesia da Vitória 

Em 2010 existiam 59 estabelecimentos de entretenimento noturno na freguesia da 

Vitória, com 271 pessoas ao seu serviço. Por motivos de indisponibilidade e custo dos 

dados para anos anteriores, não é possível verificar como evoluiu o número de 

estabelecimentos de entretenimento noturno na freguesia da Vitória através de dados 

concretos. É importante ser evidenciado que este número poderá estar sub-representado, 

pois existem locais de entretenimento noturnos sem licença e outros em processo de 

licenciamento que, sendo assim, não estão contabilizados nestes números, mas estão em 

funcionamento.  

Ano 2010 Número de 

estabelecimentos de 

entretenimento noturno 

Número de pessoas ao serviço nos 

estabelecimentos por atividade 

económica 

131215 - VITÓRIA 59 271 

Nota: Para CAE 506101, 56102, 56103, 56104, 56105, 56106, 56107, 56301, 56302, 

56304, 56305 
2
 

Tabela 4. Número de estabelecimentos de entretenimento noturno e de pessoas ao seu serviço por 

atividade económica 

Fonte: GEP/MSSS - SISED / Quadros de Pessoal 
3
 

                                                           
2
 CAE Rev.3, código e designação: 56101 Restaurantes do tipo tradicional; 56102 Restaurantes com 

lugares ao balcão; 56103 Restaurantes sem serviço de mesa; 56104 Restaurantes típicos; 56105 

Restaurantes com espaço de dança; 56106 Confeção de refeições prontas a levar para casa; 56107 

Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis); 56301 Cafés; 56304 Outros 

estabelecimentos de bebidas sem espetáculo; 56302 Bares; 56305 Estabelecimentos de bebidas com 

espaço de dança.  
3
 Quadros de Pessoal são uma fonte administrativa, de entrega obrigatória para todas empresas com 

trabalhadores ao seu serviço, não incluindo a administração pública central e local, com exceção dos 

trabalhadores com contrato individual de trabalho e apenas no que se refere a estes. Não inclui 

trabalhadores a trabalhar por conta própria sem pessoas ao serviço. 
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Para conhecer a realidade e o ponto de vista das atividades económicas noturnas do 

centro histórico da cidade do Porto, foram inquiridos 23 locais de entretenimento 

noturnos, dos quais, 20 se localizam na freguesia da Vitória e os restantes 3 no centro 

histórico/Baixa do Porto (Aliados, Rua Miguel Bombarda e paralelas e Rua Passos 

Manuel). Estes últimos 3 foram excluídos da análise que se segue pelas respostas dos 

inquiridos retratarem realidades diferentes das encontradas para os restantes 20 

inquiridos. Contudo, voltarão a ser analisados no final desta secção.  

A amostra obtida pode ser considerada significativa, pois foram englobados diferentes 

tipos de estabelecimentos (Figura 8), com diferentes datas de abertura (Figura 9), com 

públicos-alvo e design diferentes, o que significa que os locais de entretenimento não 

analisados não diferem significativamente dos que estão incluídos na amostra.  

De seguida, serão apresentados e caracterizados os locais de entretenimento noturnos da 

freguesia da Vitória.  

 

Figura 8. Tipo de local de entretenimento noturno 

Fonte: Elaboração própria 

Dos 20 espaços inquiridos, verifica-se que 45% dos mesmos operam apenas como bar. 

A mesma percentagem é encontrada quando se olha para espaços que possuem mais do 
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que uma função, sendo que 15% destes últimos são espaços híbridos, multidisciplinares 

onde se realizam diversas atividades, como é visível na legenda do gráfico.  

 

Figura 9. Tempo de atuação na freguesia da Vitória 

Fonte: Elaboração própria 

Corroborando a afirmação de que a explosão da economia noturna se deu sensivelmente 

no ano de 2008, verifica-se que 45% dos locais de entretenimento noturnos inquiridos 

surgiram acerca de 2 a 5 anos e que, previamente existiam cerca de 20% dos locais de 

entretenimento noturnos inquiridos, ou seja, 4 locais de entretenimento noturnos dos 

inquiridos.  

Destes locais de entretenimento noturnos, 25% operavam em outros locais antes de 

virem para a freguesia da Vitória, e todos abandonaram esses locais para se localizarem 

na mesma. Ainda destes 25%, que correspondem a 5 espaços noturnos, 3 operavam fora 

do concelho do Porto e 2 operavam no mesmo. Na atualidade, 20% dos espaços 

noturnos inquiridos, ou seja, 4 espaços, operam em outros locais, 2 deles fora do 

concelho do Porto e 2 dentro do mesmo. Quando questionados acerca das principais 
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diferenças entre os locais onde operam ou operaram e a freguesia da Vitória, as 

respostas obtidas basearam-se principalmente na maior concentração e variedade de 

utilizadores na freguesia da Vitória, sendo que, entre estes, os turistas e os estudantes 

foram evidenciados e também foi realçada a importância dos estudantes Erasmus, do 

meio artístico e da comunidade gay para a evolução positiva da economia noturna da 

zona; as respostas basearam-se também na maior concentração de locais de 

entretenimento noturnos na freguesia da Vitória e das sinergias que surgem desta 

concentração, nomeadamente, cada espaço poder beneficiar dos utilizadores terem a 

possibilidade de mudar de espaço noturno a pé e, assim, entrarem no seu local de 

entretenimento; e, ainda, poderem ser intervenientes ativos na revitalização da zona 

tanto em período diurno, como noturno.  

Relativamente à utilização ou frequência dos locais de entretenimento, todos os 

inquiridos responderam que os dias de maior afluência são os de quinta-feira a sábado, 

principalmente, a sexta-feira e o sábado, sendo que existem algumas exceções, devido à 

existência de eventos em dias específicos, como dias low-cost. Quanto ao horário de 

maior afluência, no geral, varia conforme se trate de um dia no intervalo de domingo a 

quarta-feira, ou de um dia no intervalo de quinta-feira a sábado, sendo que, neste último 

período, o horário de maior afluência é mais tarde, quando comparado com o primeiro. 

A discoteca inquirida é a exceção a esta constatação, devido à especificidade da sua 

atividade. Neste caso, o horário de maior afluência é semelhante em todos os dias da 

semana e vai desde as 3h às 6h. Para além do horário de maior afluência ser mais tarde 

de quinta-feira a sábado, verifica-se que 45% dos locais de entretenimento inquiridos 

consideram o período de tempo das 2h às 4h, um dos de maior afluência, ou seja, só a 

partir desta hora começam a ter mais utilizadores nas suas instalações, o que reflete a 

cultura portuguesa de jantar e sair cada vez mais tarde.  
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Figura 10. Idade média dos 

utilizadores dos locais de 

entretenimento noturnos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda relativamente à clientela atraída, quando questionados acerca da média de idades 

dos seus utilizadores, as respostas obtidas foram as seguintes: 25% (5 locais de 

entretenimento noturnos) entre o intervalo dos 18 aos 25 anos, 65% (13 locais de 

entretenimento noturnos) entre o intervalo dos 26 aos 35 anos, e 10% (2 locais de 

entretenimento noturnos) entre o intervalo dos 36 aos 45 anos. Contudo, a grande 

maioria afirmou que existe muita variedade no público, não só a nível de idades, 

também a nível cultural e de gostos, devido à adaptabilidade dos dias, conforme eventos 

específicos.  

De forma a tentar perceber a qualidade da experiência noturna na freguesia da Vitória, 

foram colocadas algumas afirmações para obter a concordância ou discordância dos 

inquiridos. Estas afirmações foram interligadas com as medidas desejadas por parte dos 

inquiridos para a vida noturna da freguesia da Vitória, para ser verificada a consistência 

das respostas obtidas. O objetivo da aplicação destas questões prende-se com o facto de 

ser testada a existência de conflitos e sinergias entre as partes intervenientes na 

economia noturna.  
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 Existe muito lixo nas ruas ao final 

da noite (Frequência em %) 

Reforço dos serviços de limpeza 

(Frequência em %) 

Discordo Totalmente 10 25 
Discordo Muito 0 10 
Discordo Pouco 0 0 
Não Concordo Nem 

Discordo 
10 10 

Concordo Pouco 15 5 
Concordo Muito 15 10 
Concordo totalmente 50 40 
Total 100 100 

Tabela 5. Acumulação de detritos e reforço dos serviços de limpeza 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, verifica-se que uma elevada percentagem de inquiridos concorda com a primeira 

afirmação apresentada e que 20% dos inquiridos discordam da afirmação. É importante 

referir que foi assumido o lixo existente nas ruas antes da passagem dos serviços de 

limpeza, o que torna interessante ligar esta afirmação com a afirmação “Reforço dos 

serviços de limpeza” pertencente ao grupo de medidas desejadas para melhorar a 

economia noturna na freguesia. Para esta medida foi verificado que as respostas 

divergem entre os inquiridos: os 55% que concordam com a medida é por considerarem 

que os serviços não possuem equipamentos adequados, por exemplo, para molhar as 

ruas e eliminar maus cheiros, e por não apanharem o lixo que fica nas soleiras das 

portas. Os inquiridos que não concordam nem discordam, fazem-no com base na 

existência do problema do lixo tanto em período noturno como diurno. Existem ainda 

locais de entretenimento noturnos que referiram que, quando veem garrafas ou copos 

nas soleiras das portas da zona envolvente ao seu espaço, colocam-nos nos seus 

próprios contentores.    

 Não existem caixotes do lixo e 

casas de banho públicas 

suficientes (Frequência em %) 

Aumento do número de 

caixotes e de casas de banho 

públicas (Frequência em %) 

Não Concordo Nem Discordo 10 5 
Concordo Pouco 0 5 
Concordo Muito 15 10 
Concordo totalmente 75 80 
Total 100 100 

Tabela 6. Os caixotes do lixo e as casas de banho públicas 

Fonte: Elaboração própria 
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Relativamente à afirmação “Não existem caixotes do lixo e casas de banho públicas 

suficientes”, as respostas obtidas apresentam um elevado nível de concordância. 

Também é interessante cruzar esta afirmação com a medida “Aumento do número de 

caixotes do lixo e de casas de banho públicas”. Para esta afirmação, 95% dos inquiridos 

concordaram com intensidade elevada, referindo que realmente existem poucos caixotes 

do lixo disponíveis e que a questão do aumento das casas de banho públicas não seria 

necessária se todos os utilizadores entrassem nos espaços de entretenimento noturnos. 

Os 5% restantes refletem o pensamento “Existe muita falta de civismo, mesmo que 

fossem colocados mais caixotes do lixo ou casas de banho, as pessoas não os iriam 

utilizar, mas não custa tentar!”.  

 O policiamento não é adequado (Frequência em %) 

Discordo Totalmente 5 
Discordo Muito 5 
Discordo Pouco 0 
Não Concordo Nem Discordo 5 
Concordo Pouco 10 
Concordo Muito 5 
Concordo totalmente 70 
Total 100 

Tabela 7. Policiamento 

Fonte: Elaboração própria 

Quando questionados acerca da sua concordância com a afirmação apresentada na 

tabela acima, grande parte dos espaços noturnos concorda com a mesma. Contudo, 10% 

dos inquiridos discordam com grande intensidade, por se tratarem de espaços que à 

noite contratam polícias gratificados para o espaço público envolvente. Muitos dos 

inquiridos referiram ainda que “o policiamento deve ser reforçado e que deve ser 

realizado a pé, de forma a demonstrarem a sua presença, a combater carteiristas que se 

aproveitam cada vez mais da capacidade de atração de pessoas à Baixa que a vida 

noturna possui”. A ênfase dada por parte dos inquiridos à demonstração de presença da 

autoridade prende-se com o autocontrolo ativado automaticamente derivado da mesma, 

tanto a nível do ruído emitido por utilizadores nas ruas, como a nível de locais de 

entretenimento a funcionar em condições indevidas, por exemplo com as colunas 

voltadas para a rua, a incomodar possíveis residentes. Acrescentando, António José 
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Fonseca evidenciou na sua entrevista que a polícia tem dificuldades em cobrir o 

perímetro todo.   

 Costumo deparar-me com muitos 

utilizadores embriagados 

(Frequência em %) 

Reforço da fiscalização 

(Frequência em %) 

Discordo Pouco 10 0 
Não Concordo Nem 

Discordo 
30 0 

Concordo Pouco 25 5 
Concordo Muito 20 5 
Concordo totalmente 15 90 
Total 100 100 

Tabela 8. Utilizadores Embriagados e Reforço da Fiscalização 

Fonte: Elaboração própria 

No que respeita à primeira afirmação presente na tabela anterior, a percentagem de 

inquiridos que referiu não concordar nem discordar, fê-lo por passar o período noturno a 

trabalhar no seu espaço e não conhecer bem o ambiente fora do mesmo. Como foi 

referido por um inquirido “Todos nós sabemos que não vendemos leite e que existem 

consumidores que exageram”, desta forma, verifica-se que 60% dos inquiridos 

concordam com a afirmação, contudo, a intensidade revelada não foi elevada. Foram 

captadas algumas afirmações por parte dos inquiridos que demonstram a sua 

preocupação com a presença de vendedores ambulantes e lojas de conveniência, que 

venderem bebidas e garrafas de vidro sem qualquer critério, provocando os problemas 

de saúde pública conhecidos: “Os vendedores ambulantes são os principais vendedores 

para menores. Se for controlada a venda ilegal, os estados extremos de bebedeira de 

jovens e o ruído nas ruas é controlado também”. Interligando este facto com a medida 

“Reforço da fiscalização a locais de entretenimento, lojas de conveniência e vendedores 

ambulantes”, verifica-se também unanimidade de concordância.  

 

 

 

 



77 
 

 Ruído excessivo nas 

ruas (Frequência em %) 

Comportamentos 

antissociais (Frequência 

em %) 

Campanhas 

educacionais 

(Frequência em %) 

Discordo 

Totalmente 
5 5 15 

Discordo Muito 0 0 0 
Discordo Pouco 0 5 0 
Não Concordo 

Nem Discordo 
40 20 5 

Concordo Pouco 25 20 10 
Concordo Muito 20 20 15 
Concordo 

totalmente 
10 30 55 

Total 100 100 100 

Tabela 9. Ruído, Comportamentos Antissociais e as Campanhas Educacionais 

Fonte: Elaboração própria 

Relativamente a “Costumo testemunhar ruído excessivo nas ruas”, tal como para a 

afirmação do parágrafo anterior, existem 40% de inquiridos que nem concordam nem 

discordam por não possuírem uma ideia clara do ruído emitido nas ruas. Quanto aos 

inquiridos que concordaram com a mesma afirmação, a intensidade das suas respostas 

também não foi elevada. No que diz respeito ao ruído emitido por locais de 

entretenimento noturnos, grande parte dos inquiridos possuía estudos sonoros 

realizados, que disponibilizariam caso fosse do interesse para o estudo, e um isolamento 

sonoro de qualidade. Ligados ao ruído nas ruas estão os comportamentos antissociais. 

Para a afirmação “Costumo testemunhar comportamentos antissociais (e.g. urinar ou 

regurgitar em locais não adequados e vandalismo)” foram encontradas respostas 

divergentes, possivelmente devido à razão referida anteriormente. Para minimizar os 

comportamentos antissociais foi sugerida a medida “Realização de campanhas 

educacionais/de sensibilização para utilizadores e staff de locais de entretenimento” que 

obteve um elevado grau de concordância. As respostas que discordaram totalmente, 

classificaram a medida como inútil, devido à impossibilidade de atingir utilizadores 

com grande falta de civismo; os 5% de respostas que não concordavam nem 

discordavam referem-se ao pensamento “tentar não custa, mas provavelmente não 

surtiria efeitos”. É interessante ainda evidenciar que, relativamente à falta de civismo 

dos utilizadores, António José Fonseca considera que a melhor forma de a resolver é 

através do reforço do policiamento, que as campanhas de sensibilização na generalidade 
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são apenas medidas de “charme” e que, não sendo realizadas de forma contínua, não 

surtem os efeitos desejados.  

 Instalação de câmaras de 

vigilância (Frequência em %) 

Reforço da iluminação 

(Frequência em %) 

Discordo Totalmente 10 55 
Discordo Muito 0 15 
Discordo Pouco 15 0 
Não Concordo Nem 

Discordo 
0 0 

Concordo Pouco 10 10 
Concordo Muito 25 10 
Concordo totalmente 40 10 
Total 100 100 

Tabela 10. Câmaras de Vigilância e Reforço da Iluminação 

Fonte: Elaboração própria 

Voltando a medidas relacionadas com a segurança, a “Instalação de câmaras de 

vigilância” gerou respostas díspares. Os inquiridos que concordam com a mesma têm 

em conta que a sua instalação poderia levar a um maior autocontrolo dos utilizadores, 

possibilitaria o controlo de vendedores ambulantes, entre outros comportamentos que 

poderiam ser observados. Quanto à questão do “Reforço da iluminação”, as respostas 

variaram conforme a rua onde os espaços se localizam. Os inquiridos que discordam da 

medida fazem-no por considerarem que, no geral, a freguesia é bem iluminada. Os 

inquiridos que concordam com a mesma correspondem a locais localizados em ruas 

com menor iluminação.  
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Figura 11. Aumento do Valor das Coimas 

Fonte: Elaboração própria 

A medida “Aumento do valor das coimas” também suscitou respostas divergentes. A 

justificação do “discordo totalmente” é a seguinte: “As multas não têm de ser 

aumentadas, têm é de ser bem aplicadas!”. Quanto aos inquiridos que não concordaram 

nem discordaram, afirmaram não ter conhecimento dos valores atualmente praticados; 

quanto aos inquiridos concordantes, estes referiram o aspeto de aumentar as multas de 

forma às transgressões não compensarem. 

 Menor limitação do horário de funcionamento dos locais de 

entretenimento (Frequência em %) 

Discordo Totalmente  25 
Discordo Muito  0 
Discordo Pouco  10 
Não Concordo Nem 

Discordo 
 20 

Concordo Pouco  5 
Concordo Muito  0 
Concordo totalmente  40 
Total  100 

Tabela 11. Horário de Funcionamento dos Locais de Entretenimento Noturnos  

Fonte: Elaboração própria 
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Relativamente às medidas para o seu horário de funcionamento, as respostas também 

foram divergentes. As respostas que discordam são de locais de entretenimento 

noturnos que operam apenas como bares. Estes entendem que o seu horário de 

funcionamento até pode ser reduzido, caso seja uma medida para toda a cidade e/ou o 

horário de cafés seja mais reduzido (e.g. cafés operarem até às 22h), de forma a que os 

utilizadores sejam encaminhados mais cedo para bares, para que não haja concorrência 

desleal entre bares e cafés, pois estes últimos oferecem produtos a preços mais baixos, e 

também para que não haja concorrência desleal entre diferentes zonas da cidade, devido 

a numas os locais de entretenimento noturnos poderem fechar mais tarde e noutras, não. 

Em relação ao conjunto de respostas que não concorda nem discorda, a justificação é 

que o horário está bem como está, ou seja, cafés fecharem às 02h, bares fecharem às 

04h e discotecas fecharem às 06h. Quanto às respostas que estão em concordância com 

a afirmação, a justificação prende-se com o facto de, ao operarem até mais tarde, 

possibilitarem a não concentração de pessoas nas ruas à hora de fecho dos locais de 

entretenimento noturnos. 

 Aumento da frequência de realização de eventos ao ar livre que 

atraiam pessoas de diferentes gerações (Frequência em %) 

Discordo Totalmente  10 
Discordo Muito  5 
Discordo Pouco  5 
Não Concordo Nem 

Discordo 
 20 

Concordo Pouco  5 
Concordo Muito  10 
Concordo totalmente  45 
Total  100 

Tabela 12. Eventos ao ar livre 

Fonte: Elaboração própria 

Para a medida apresentada na tabela acima, também foram obtidas respostas 

divergentes. Os locais de entretenimento noturnos inquiridos, que discordaram da 

medida, evocaram como principais motivos o tipo de música tocada durante o evento e 

as más experiências do passado, relacionadas com o horário demasiado prolongado dos 

eventos, nomeadamente os organizados pela própria Câmara Municipal, o que 

perturbou o descanso dos residentes (comprovado nas respostas dos inquéritos a 

residentes); os 20% que não concordaram nem discordaram da medida, foi por 
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considerarem que a frequência de realização destes eventos é adequada. Verificou-se 

ainda uma elevada percentagem de concordância com a medida devido aos eventos 

atraírem mais pessoas para o centro da cidade, juntarem várias gerações e contribuírem 

para uma vitalidade ainda maior do mesmo. Contudo, muitos destes últimos inquiridos 

também referiram a questão do horário demasiado alargado dos eventos. Foi ainda 

referida a importância da realização de eventos culturais, não só em horário noturno, 

mas também em horário diurno. Acrescentando, António José Fonseca considera que o 

público que existe na freguesia da Vitória é diverso a nível etário, económico e cultural, 

e também referiu o aspeto do horário demasiado alargado de eventos realizados 

anteriormente. Sugeriu ainda que estes gerariam mais vantagens em zonas pouco 

dinamizadas, ou seja, o oposto da freguesia da Vitória. 

 Separação completa da zona de entretenimento da zona residencial 

(Frequência em %) 

Discordo Totalmente 65 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

 100  

Discordo Muito 

Discordo Pouco 

Não Concordo Nem 

Discordo 

Concordo Pouco 

Concordo Muito 

Concordo totalmente 

Total 

Tabela 13. Separação de usos 

Fonte: Elaboração própria 

A medida apresentada na tabela pretende abordar a questão da separação de usos. A 

grande maioria dos inquiridos discordou com grande intensidade da afirmação. Os 

inquiridos que discordaram justificaram a sua resposta com o facto da economia noturna 

só ter resultado tão bem devido à mistura de usos que ocorre na freguesia da Vitória e 

com o facto da atividade noturna ser uma mais-valia para a freguesia e para a 

comunidade, tendo contribuído, por exemplo, para o aumento da segurança dos 

residentes da zona. Os inquiridos que concordam com a medida tomam como base para 

a sua resposta as queixas de residentes e conflitos que têm sido evidenciados 

ultimamente na freguesia da Vitória.  

Deve ainda ser dado destaque ao facto de, quando solicitadas medidas alternativas para 

a resolução de conflitos, para além das apresentadas no inquérito, vários inquiridos 
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sugeriram que “conhecer os residentes, realizar reuniões e providenciar um maior 

diálogo entre todas as partes é de extrema importância” e que “Se todos respeitarem as 

regras, a economia noturna só tem por onde crescer e beneficiar ainda mais pessoas”. 

Para evitar que reuniões realizadas sejam pouco produtivas, um local de entretenimento 

inquirido sugeriu ainda que deveriam ser criados princípios que fossem assumidos como 

dados para todas as partes. O diálogo entre as diferentes partes também foi considerado 

por António José Fonseca bastante importante para a compatibilidade de usos e sugeriu 

ainda o encaminhar dos utilizadores noturnos para dentro dos estabelecimentos noturnos 

a partir de determinada hora, visto que os mesmos podem escolher o conceito que mais 

lhes convém ou agrada. Um exemplo dado por um inquirido demonstra a importância 

dos locais de entretenimento noturnos em zonas onde residem poucas pessoas: “Já 

ajudei um vizinho quando ele passou mal. Liguei para a ambulância e transportei-o para 

a rua. Quem é que fazia isso se eu não estivesse cá a operar?”.  

 Contribui para a vitalidade e 

animação da freguesia 

(Frequência em %) 

Contribui para a valorização 

imobiliária da freguesia 

(Frequência em %) 

Não Concordo Nem 

Discordo 
0 10 

Concordo Pouco 0 5 
Concordo Muito 5 0 
Concordo totalmente 95 85 
Total 100 100 

Tabela 14. Contribuição para Vitalidade e Valorização Imobiliária da Freguesia da Vitória 

Fonte: Elaboração própria 

Confirmando as ideias transmitidas anteriormente, a concordância dos inquiridos para 

com as afirmações relacionadas com a contribuição dos locais de entretenimento 

noturnos para a animação e para a valorização imobiliária da freguesia, os inquiridos 

foram unânimes. As respostas que não concordaram nem discordaram refletem a 

localização mais afastada dos espaços noturnos em relação ao “núcleo da movida”, a 

sua opção por um estilo alternativo e com poucas alterações ao espaço/edifício. 

Outras medidas sugeridas pelos inquiridos para a resolução dos problemas levantados 

pela “movida” foram: acabar com a venda de bebidas alcoólicas para a rua, 

principalmente em garrafas de vidro, mais uma vez, reforçar o policiamento a pé, criar 

uma plataforma de entendimento entre empresários, um género de "condomínio" para a 
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contratação e para o reforço dos serviços de limpeza e policiamento, e, ao nível do 

governo central, incentivar uma educação mais cultural (e.g. dança). António José 

Fonseca sugere ainda a proibição de venda de álcool em cafés a partir das 01h, pela 

possibilidade de efeitos positivos a nível de limpeza e ao nível da concentração de 

utilizadores nas ruas.  

No que concerne aos três locais de entretenimento inquiridos fora da freguesia da 

Vitória, mas localizados na Baixa da cidade do Porto, as suas respostas divergiam um 

pouco das restantes devido à sua localização. Dois destes locais de entretenimento 

noturnos são espaços híbridos e ambos dizem ter instrumentalizado a noite para trazer à 

vida o edifício, a arte e a cultura. Todos realçam a importância de, apesar de mais 

afastados do núcleo da “movida”, ser relevante criar parcerias para reforço de sinergias 

entre zonas. Um destes locais de entretenimento noturno, criado mais recentemente, 

afirmou que a escolha da sua localização foi estratégica, pois os sócios visionaram uma 

sobre concentração na freguesia da Vitória e optaram por aproveitar a oportunidade de 

negócio fora da mesma, mas próximos.  

Todos os inquiridos responderam positivamente, exceto um, quando questionados 

acerca das suas intenções de permanência na localização atual. Esta resposta negativa 

justifica-se pela falta de rentabilidade do negócio, não por falta de gosto quer pela zona, 

quer pela atividade. Contudo, dos 22 locais de entretenimento inquiridos que pretendem 

continuar a operar na zona, 2 referiram que esta continuidade estava dependente das 

condições dadas para o exercício da atividade, nomeadamente a nível da definição de 

horários de trabalho por parte da Câmara Municipal do Porto. Quanto às justificações 

dadas pelos inquiridos para as intenções de permanência no local, no geral, as razões 

mais referidas foram a recuperação do investimento, o gosto pela atividade, pela zona, 

pela reabilitação da mesma, pelo trabalho realizado em prol da comunidade, da cidade e 

do turismo, a lucratividade, a identificação com a zona e a paixão pelo património do 

centro histórico.  

Quando confrontados com a questão sobre a sua visão do desenvolvimento da economia 

noturna no médio prazo (cerca de 5 anos), muitos dos inquiridos atribuíram dois 

cenários possíveis. Um mais negativo em que a degradação ou perda de qualidade da 

experiência noturna, derivada de falta de medidas de segurança, sensibilização e de 
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combate à ilegalidade (principalmente relativa a lojas de conveniência e vendedores 

ambulantes) está presente e em que o abandono/falência de locais de entretenimento 

também poderá ocorrer, devido às medidas aplicadas pela Câmara Municipal e ao 

excesso de concentração de oferta noturna. Outro mais positivo, no caso das medidas da 

Câmara Municipal do Porto para a “movida” serem bem pensadas, elaboradas com 

conhecimento de causa e existir respeito pelas regras impostas e respeito entre as 

diversas partes intervenientes, em que a economia noturna pode desenvolver-se de 

forma sustentável. Para além disso, a crise económica foi bastante evidenciada pelos 

inquiridos, através de dois pontos de vista distintos: um, o mais frequente, em que a 

crise leva as pessoas a saírem menos vezes e a consumirem menos nas suas saídas, 

“Hoje em dia as pessoas perguntam quanto custam as bebidas antes de pedir, antes, 

não”; e outro, menos frequente, segundo o qual as pessoas vão menos para fora do país 

ou vão para mais perto para se divertir, e assim a economia noturna só pode ter por onde 

crescer. Poucos dizem ainda que a afluência de utilizadores pode diminuir, devido ao 

medo, aos assaltos e aos comportamentos antissociais verificados nos últimos tempos.  

Relativamente às medidas recentemente aprovadas para a “movida”, muitos dos 

inquiridos afirmam que “As novas medidas são só para quem não tem condições para 

trabalhar”, e consideram necessário que as medidas a ser aplicadas sejam catalisadoras 

de sinergias e benefícios entre as diferentes partes intervenientes na economia noturna, 

pois a contribuição dos locais de entretenimento para o renascer do centro histórico, a 

melhoria do ambiente urbano e o desenvolvimento do turismo é notável. Segundo um 

dos inquiridos, as novas medidas não vão resolver o problema, uma vez que "de 

segunda a quinta fechamos por volta das 2h00 e as pessoas continuam lá fora". 

Tal como para diversos inquiridos, Rui Moreira considera que a “movida” noturna foi 

deveras importante para o aumento do turismo na zona histórica da cidade, tanto em 

período noturno, como diurno (in Renascença, 5-12-2011). Para além disso, para os 

turistas, a presença de animação no centro histórico parece ser da mesma forma 

relevante “Os turistas gostam de ter um local para se divertir à noite, não ter de ir para a 

zona industrial para o fazer, é fantástico”.  

A aplicação dos inquéritos aos locais de entretenimento forneceu um importante 

contributo para identificação de zonas mais críticas dentro da freguesia da Vitória. 
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Alguns inquiridos referiram que as zonas mais críticas são a zona de interceção entre a 

rua da Picaria, a rua Conceição e a rua Dr. Ricardo Jorge, a zona de interceção entre rua 

de Santa Teresa e a rua de José Falcão e ainda a praça de Parada Leitão, próximo do 

café Piolho. Estas conclusões confirmaram-se com a aplicação de inquéritos aos 

residentes da Vitória.  

Resumindo 

A análise do inquérito permite retirar conclusões importantes para a resposta à segunda 

questão de investigação: Que sinergias e conflitos surgem do desenvolvimento da 

economia noturna nos centros das cidades? Ao nível das sinergias, as que surgem do 

desenvolvimento da economia noturna na freguesia da Vitória são semelhantes às 

apresentadas na revisão de literatura. Baseiam-se principalmente na reanimação, 

valorização da freguesia e do ambiente urbano, na criação de emprego e no aumento de 

segurança na mesma. Quanto aos conflitos, verifica-se o mesmo. A maioria dos locais 

de entretenimento inquiridos conhecem os custos que a economia noturna provoca aos 

residentes, nomeadamente os emocionais, mas tal como em cidades britânicas, 

particularmente em Soho, Londres, estes custos derivam da elevada concentração de 

utilizadores nas ruas e principalmente da existência de vendedores ambulantes, lojas de 

conveniência a vender álcool e espaços que não cumprem minimamente normas de 

segurança, ruído e higiene, vendendo álcool em garrafas de vidro e colocando música na 

rua. Assim, para além dos custos emocionais para residentes, verificam-se ainda custos 

de saúde devido à acumulação de detritos nas ruas, acumulação de maus cheiros e 

deterioração do ambiente construído. Estes últimos custos evidenciados serão mais 

evidentes da leitura da secção 4.2.3..  

Acrescentando, verificam-se intenções, por parte dos inquiridos, de permanência na 

freguesia da Vitória, devido ao gosto existente pelo exercício da atividade nesta zona, 

em particular, e pelo contributo dado para a regeneração da mesma, ao nível físico, 

social e económico, o que constitui uma pista para resposta à questão de investigação: 

Como entender o desenvolvimento da economia noturna, ao longo do tempo, num 

centro histórico do Porto.  
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4.2.2. Utilizadores noturnos da freguesia da Vitória 

Através da aplicação de inquéritos foram identificadas as caraterísticas do público da 

Baixa da cidade do Porto, as caraterísticas das suas visitas, as principais razões das 

mesmas e as atividades e consumos praticados durante o período noturno. A amostra 

obtida engloba 492 inquiridos. A aplicação de alguns inquéritos numa plataforma online 

levou a que fosse elaborada uma questão filtro, de forma a excluir casos que não 

preenchessem o requisito fundamental, ou seja, os inquiridos serem frequentadores da 

Baixa Portuense em período noturno.  

Quanto às características pessoais dos inquiridos, 2,6% dos mesmos eram menores de 

18 anos à data da aplicação do inquérito, 72,8% possuíam entre 19 e 25anos, 18,3% 

entre 26 e 35 anos, 3,3% entre 36 e 45 anos, 2,6% entre 46 e 65 anos, e 0,4% possuíam 

uma idade superior a 65 anos. Em relação ao género dos inquiridos, 42,7% dos mesmos 

são do género feminino, e 57,3% do género masculino. Relativamente à profissão 

desenvolvida pelos utilizadores da Baixa do Porto em período noturno, deve ser 

destacado que 70,7% dos mesmos são estudantes. As habilitações académicas dos 

inquiridos são variadas: 63% dos mesmos possuem formação superior, 1,8% detém o 

ensino básico, e 35,2% o ensino secundário. De forma a tentar perceber a presença de 

estudantes Erasmus enquanto utilizadores noturnos na Baixa do Porto, foi colocada 

também uma questão acerca da nacionalidade dos inquiridos, contudo, apenas 1,2% dos 

mesmos possuíam uma nacionalidade diferente da portuguesa. Verifica-se assim que 

poderá existir um enviesamento na amostra, pois existem muitos estudantes e poucos 

jovens menores de 18 anos, o que poderá constituir uma limitação do estudo.  

Há quanto tempo visita a Baixa do Porto em horário noturno? (em %) 

Há menos de 1 ano 6,5 

1 a 3 anos 44,7 

4 a 6 anos 39,6 

7 a 10 anos 4,7 

Há mais de 10 anos 4,5 

Total 100,0 

Tabela 15. Tempo de visita em horário noturno à Baixa do Porto 

Fonte: Elaboração própria 
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Verifica-se que poucos utilizadores da Baixa do Porto em período noturno o fazem há 

mais de 7 anos, sendo que correspondem apenas a uma percentagem de 9,2%. Estes 

resultados vão de encontro ao explorado, ou seja, que a explosão da economia noturna 

nesta zona da cidade se deu entre o ano de 2006 e 2008, período a partir do qual um 

grande número de visitantes inquiridos (39,6%) começou a frequentar a Baixa. O valor 

máximo, 44,7% dos inquiridos, foi encontrado para o período de 2009 a 2011.  

Relativamente aos dias mais frequentes para as visitas em período noturno à Baixa do 

Porto, grande parte dos utilizadores inquiridos afirmou que seriam os de quinta-feira a 

sábado, cuja percentagem corresponde a 90,7%. Quanto ao horário no qual o faziam, a 

tabela seguinte demonstra de forma mais sucinta as características das suas visitas.  

Duração da Visita (Frequência em %) 

Das 20h00 às 

21h59 

Das 22h00 às 

23h59 

Das 00h00 às 

01h59 

Das 02h00 às 

03h59 

Até depois das 

04h00 

9,35 50,20 78,86 49,39 22,97 

Tabela 16. Duração da Visita 

Fonte: Elaboração própria 

Como é possível verificar pela observação da tabela anteriormente apresentada, a maior 

concentração de utilizadores na Baixa da cidade acontece entre o período das 00h00m 

às 01h59m. Contudo, é possível afirmar ainda que grande parte dos utilizadores 

inquiridos se mantêm na zona até bastante tarde, sendo que 49,39% dos mesmos se 

mantém na zona até às 03h59m, e 22,97% afirmam que a sua visita se prolonga para 

além das 04h00m. 

Com que frequência visita a Baixa do Porto? Frequência em % 

Entre 1 e 2 vezes por semana 28,7 

Mais do que 2 vezes por semana 3,0 

Entre 1 e 2 vezes por mês 40,9 

Esporadicamente (e.g. menos que 1 vez por mês) 27,4 

Total 100,0 

Tabela 17. Frequência de Visita à Baixa do Porto 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto à frequência com que os utilizadores inquiridos visitam a Baixa do Porto, 

encontra-se uma maior percentagem para a opção “entre 1 e 2 vezes por mês”, 40,9%, e 

uma baixa percentagem para a opção “mais que 2 vezes por semana”, 3%. Pode então 

ser concluído que as visitas são, de certa forma, e em grande parte esporádicas, 

somando 68,3% dos inquiridos, o que pode ser justificado pela elevada percentagem de 

estudantes na amostra, cerca de 70,7%, o que significa que terão um menor poder de 

compra quando comparados com outras profissões desenvolvidas pelos inquiridos e que 

provavelmente abandonarão a cidade em alguns fins de semana, não frequentando assim 

a Baixa do Porto em período noturno.  

Quando questionados acerca do que mais valorizavam na noite da Baixa do Porto, os 

resultados obtidos foram os seguintes:  

 

Figura 12. Aspetos valorizados na noite da Baixa pelos utilizadores noturnos 

Fonte: Elaboração própria 

Pela análise da figura 12, verifica-se que, em média, os inquiridos valorizam todos os 

aspetos referidos, pois numa escala de 1 a 7, correspondendo o valor 1 ao “não valorizo 
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nada” e o 7 ao “valorizo totalmente”, a média de respostas se situa acima do valor 

neutro, 4. É relevante ser referido que o aspeto mais valorizado pelos utilizadores 

inquiridos é a “Possibilidade de variar entre locais de entretenimento”, portanto, a 

variedade de oferta é bastante importante para os mesmos. As horas de fecho alargadas 

também ocupam uma posição de destaque, sendo que muitos dos inquiridos observaram 

que uma maior limitação dos horários de funcionamento dos locais de entretenimento 

noturnos poderia “matar a movida”, e outros que deixariam de visitar a Baixa por 

existirem hipóteses noutros pontos da cidade com maior liberdade de horários. Outro 

aspeto interessante é que os locais de entretenimento noturnos mais tradicionais, em 

média, são mais relevantes para a visita dos inquiridos à Baixa do que os locais de 

entretenimento noturnos mais recentes, o que poderá ser um elemento diferenciador 

desta zona da cidade. Outro elemento diferenciador é a autenticidade do ambiente 

urbano e o património que por sua vez, também foram, em média, bastante destacados 

pelos inquiridos.  

Para verificar como evoluíram os hábitos dos atuais utilizadores da Baixa do Porto, à 

noite, os mesmos foram inquiridos acerca da frequência de outros pontos da cidade no 

passado e na atualidade. As respostas obtidas foram as seguintes:  

Frequência de outro local à noite no passado (em %) 

Foz (e.g. Indústria, Bela Cruz, 

Molhe, …) 

Ribeira Matosinhos (e.g. Mantra, Estado 

Novo, …) 

Outros 

28,45 38,41 22,36 17,48 

Tabela 18. Frequência de outro local em período noturno no passado 

Fonte: Elaboração própria 

Na atualidade (Frequência em %) 

Sim 66,3 

Não 33,7 

Total 100,0 

Tabela 19. Frequência de outro local em período noturno na atualidade 

Fonte: Elaboração própria 
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As hipóteses apresentadas para resposta dos indivíduos inquiridos representam locais 

que anteriormente presenciaram grande atividade noturna e, apesar de não se 

localizarem todos dentro do município do Porto, beneficiam de grande proximidade do 

mesmo e aparentam ter atraído alguns dos inquiridos. A Ribeira, talvez pela sua 

proximidade da Baixa do Porto, aparece como o local mais visitado pelos utilizadores 

inquiridos. A especificação de outros locais frequentados para além das opções 

apresentadas prende-se geralmente com locais fora do município do Porto, em cidades 

mais afastadas do mesmo.  

Relativamente à frequência de outros locais durante o período noturno, grande parte dos 

inquiridos, 33,7% não frequenta outra zona para além da Baixa Portuense. Dos 66,3% 

inquiridos que frequentam outros locais, grande parte apenas frequenta a Ribeira, e 

outra grande parte frequenta todas as hipóteses apresentadas anteriormente.  

Para aferir se os problemas de congestionamento e estacionamento são sentidos pelos 

utilizadores noturnos da Baixa do Porto e tentar perceber a adequação dos transportes 

públicos às suas visitas, foi perguntada qual a forma mais comum de deslocação até à 

Baixa. Para os inquiridos que se deslocavam, até à mesma, de viatura própria ou de 

acompanhantes, foi ainda questionado como classificavam o estacionamento, e para os 

que responderam transporte público foi questionado se haviam utilizado o serviço Gato 

da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).  

De que forma é mais comum deslocar-se até à Baixa Portuense? (em %) 

A pé 7,9 

Viatura própria ou de acompanhantes 53,5 

Transportes públicos 38,6 

Total 100,0 

Tabela 20. Forma de deslocação até à Baixa Portuense 

Fonte: Elaboração própria 

Verifica-se que mais de metade dos inquiridos se desloca mais comummente até à Baixa 

de viatura própria ou de acompanhantes. De transportes públicos vão até à Baixa cerca 

de 38,6% dos inquiridos.  
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Dos 263 inquiridos que responderam deslocar-se até à Baixa de viatura própria ou de 

acompanhantes, apenas 259 definiram a sua resposta relativamente a classificarem o 

estacionamento numa escala de 1 a 7, em que o 1 corresponde a insuficiente e o 7 

corresponde a excessivo, ou seja, foram obtidas 4 não respostas. A média das respostas 

obtidas foi 2,82, ou seja, em média, os inquiridos consideram o estacionamento entre 

insuficiente a adequado, talvez pelo mesmo ser feito em parques de estacionamento 

pagos. Dos inquiridos que responderam utilizar transportes públicos para realizarem as 

suas visitas, verifica-se que durante o período de funcionamento do Gato da STCP, 

apenas 10% utilizaram este serviço.  

É importante referir que o serviço esteve em período experimental entre 15 de 

Dezembro de 2011 e o final de Abril de 2012, realizou-se com fundos europeus e 

através de uma parceria entre a Super Bock e a STCP (Briefing, 16-12-2011; STCP, 9-

1-2011, Civitas-initiative, 16-12-2011). O objetivo deste serviço era contribuir para 

criar novos hábitos e comportamentos mais responsáveis a nível do consumo de bebidas 

alcoólicas (Briefing, 16-12-2011). Contudo, o serviço falhou, a procura foi bastante 

reduzida, mesmo enquanto o serviço foi gratuito (Porto24, 18-1-2012; Público, 22-1-

2012). António José Fonseca comentou que o Gato da STCP poderá ter falhado por se 

tratar de um serviço rotulado, ou seja, por ter sido anunciado quase como um serviço 

para utilizadores embriagados. A STCP, entretanto, referiu que pretendia equacionar a 

criação de um novo serviço, mas em moldes diferentes (Canal Superior, 3-5-2012). Um 

dos exemplos de medidas aplicadas através de parcerias e que surtiu efeitos bastante 

positivos, por exemplo, na cidade de Manchester, foi a criação de um serviço de 

transportes públicos noturno, de forma a proporcionar uma melhor gestão de fluxos de 

utilizadores (Roberts, 2004), o que reflete a importância deste serviço noturno “em 

moldes diferentes” ser realmente equacionado e implementado.  

Sendo que o espaço público é bastante utilizado nas visitas noturnas dos utilizadores da 

Baixa do Porto, no inquérito foi colocada uma questão para perceber quais os espaços 

maioritariamente ocupados pelos mesmos.  
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Espaços ocupados nas visitas noturnas (em %) 

Rua Cafés Bares Discotecas Galerias de 

Arte 

88,82 67,89 86,79 0,41 17,07 

Tabela 21. Espaços ocupados nas visitas noturnas  

Fonte: Elaboração própria 

Verifica-se que os espaços mais ocupados pelos utilizadores da Baixa do Porto 

inquiridos são a Rua, Bares e Cafés. Portanto, é um hábito dos utilizadores inquiridos 

permanecer nas ruas, o que vai de encontro às queixas de residentes derivadas da 

concentração excessiva de utilizadores nas ruas evidenciadas na secção seguinte (secção 

4.2.3). É importante ser evidenciada a percentagem de inquiridos que afirmam visitar 

galerias de arte nas suas experiências noturnas (17,07%), pois este facto demonstra a 

importância da presença de atividades mais culturais e de espaços mistos na noite da 

Baixa Portuense.  

Quando visita a Baixa do Porto em período noturno costuma frequentar/"parar" 

no(a): (Frequência em %)  

Rua das 

galerias de 

Paris e ruas 

paralelas 

Rua e 

túnel 

de 

Ceuta 

Piolho, Praça 

dos leões, 

Jardim da 

Cordoaria 

Cedofeita, 

Breyner, 

Miguel 

Bombarda 

Rua 

José 

Falcão 

Rua 

Passos 

Manuel 

Outro 

80,69 41,87 83,33 30,28 9,96 13,01 5,28 

Tabela 22. Zonas frequentadas 

Fonte: Elaboração própria  

Olhando para a tabela apresentada anteriormente, encontramos que os utilizadores 

inquiridos frequentam maioritariamente a zona da Praça dos Leões e a zona que envolve 

a Rua das Galerias de Paris e ruas paralelas. Relativamente aos inquiridos que 

responderam “Outro”, grande parte dos mesmos especificou a Travessa da Cedofeita, 

onde se localiza o espaço 77.  
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Tipos de consumos realizados nas visitas noturnas à Baixa Portuense (em %) 

Comida 

Rápida 

Refeições 

completas 

Bebidas não 

alcoólicas 
Bebidas 

alcoólicas 

Arte e outros 

produtos “não 

perecíveis” 

Outro 

41,46 5,08 19,92 88,01 8,33 10,36 

Tabela 23. Tipos de consumos realizados 

Fonte: Elaboração própria  

Gastos médios por noite (em %) 

0€ 1,2 

0,01 a 5€ 27,0 

5 a 10€ 42,5 

10,01€ a 20€ 24,0 

20,01€ a 40€ 4,1 

Mais de 40€ 1,2 

Total 100,0 
Tabela 24. Gastos médios por noite 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

A tabela 23 mostra os tipos de consumos realizados pelos utilizadores noturnos da 

Baixa do Porto. Como o esperado, o consumo de bebidas alcoólicas assume uma 

posição relevante enquanto tipo de consumo mais realizado pelos inquiridos. 

Relativamente ao consumo de comidas rápidas, 41,46% dos inquiridos afirmam fazê-lo, 

sendo este o segundo consumo mais realizado pelos mesmos. Relacionado com os tipos 

de consumos realizados estão os gastos médios, por noite, verifica-se que a maioria dos 

inquiridos afirma gastar em média entre 5 a 10€, por noite, e que poucos gastam mais de 

20€ em média, por noite. É de destacar ainda que 27% dos inquiridos responderam 

gastar, em média, entre 0,01 e 5€, o que poderá, em parte, refletir compras de bebidas 

alcoólicas a vendedores ambulantes. A figura 13 evidencia uma situação preocupante já 

referida na secção 4.2.1, o consumo em lojas de conveniência e vendedores ambulantes, 

que é realizado por 23% dos utilizadores da Baixa do Porto inquiridos. 
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Figura 14. Utilizadores noturnos da Baixa Portuense 

Fonte: Porto24 (23-03-2012), “Tolerância zero: Bares da baixa do Porto vão ter que fechar até às 4h” 

Concordância com as afirmações: Média Desvio 

Padrão 

Existe muito lixo nas ruas à noite 4,92 1,459 

Existem caixotes do lixo e casas de banho públicas suficientes 2,93 1,434 

Sinto seguro(a) na noite na Baixa 4,22 1,511 

O policiamento noturno é adequado 3,48 1,425 

O ambiente noturno é de grande “movida”/diversão 5,36 1,118 

Costumo encontrar muitos utilizadores embriagados 5,19 1,253 

Costumo testemunhar ruído excessivo 4,12 1,459 

Costumo testemunhar comportamentos antissociais 4,73 1,537 

Tabela 25. Afirmações relativas à experiência noturna  

Fonte: Elaboração própria  

A concordância dos inquiridos para com as afirmações “O ambiente noturno é de 

grande movida/diversão” e “Costumo encontrar muitos utilizadores embriagados” foi 

maior, o que vai de encontro ao tipo de consumo mais realizado pelos inquiridos, o de 

bebidas alcoólicas. Relativamente à adequação dos caixotes do lixo e de casas de banho 

públicas, os inquiridos discordam da afirmação, estando em concordância com as 

opiniões das restantes partes interessadas inquiridas. A afirmação “O policiamento 

noturno é adequado” apresenta discordância por parte dos inquiridos, mas esta não é tão 

forte como a apresentada por locais de entretenimento noturnos e residentes inquiridos.  

http://porto24.pt/2012/03/23/


95 
 

Relativamente ao presenciar ou intervir em conflitos/confrontos com as diferentes 

partes intervenientes na economia noturna na Baixa da cidade do Porto, poucos 

inquiridos afirmaram tê-lo feito ou presenciado.  

Conflitos/confrontos dos inquiridos com: Sim (em %) Não (em %) 

Residentes 7,5 92,5 

Outros utilizadores noturnos da Baixa do Porto 24,6 75,4 

Staff de locais de entretenimento noturnos 8,9 91,1 

Polícia 5,5 94,5 

Tabela 26. Conflitos nas experiências noturnas 

Fonte: Elaboração própria  

Constata-se que os conflitos ou confrontos que mais ocorreram até hoje, afirmados 

pelos inquiridos, são os entre utilizadores noturnos da Baixa do Porto, com uma 

percentagem que se destaca das demais. Sendo que a polícia representa a autoridade, as 

respostas dos inquiridos refletem um menor valor para este tipo de confrontos. Os 

conflitos ou confrontos entre os inquiridos e residentes apresentam uma percentagem 

relativamente baixa quando comparados com os conflitos e queixas apresentados pelos 

últimos, a observar na secção seguinte, secção 4.2.3. Na especificação dos conflitos, os 

mais apresentados para residentes retratam situações de queixas de ruído e de 

comportamentos inadequados, violência e arremesso de sacos com água. Relativamente 

a conflitos entre utilizadores noturnos da Baixa, as situações são mais variadas, algumas 

das mais apontes são assaltos ou tentativas, cenas de violência entre embriagados, por 

exemplo, por ciúmes e rixas entre gangs. Quanto à especificação de confrontos entre os 

inquiridos e staff de locais de entretenimento, os exemplos mais evidenciados prendem-

se com a intervenção de seguranças em situações mais críticas e o mesmo acontece para 

com a polícia.  

É de notar que, principalmente nesta questão, alguns dos inquiridos por vergonha, por 

exemplo, podem ter omitido a sua verdadeira resposta.  

Quando questionados acerca das suas intenções de deixar de frequentar a Baixa do 

Porto nos próximos tempos, 7,1% dos utilizadores noturnos inquiridos responderam 

afirmativamente. As principais justificações dadas pelos inquiridos estão relacionadas 
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com a possibilidade de diminuição de horários de funcionamento dos locais de 

entretenimento noturnos, com a baixa segurança sentida nas suas visitas à Baixa 

Portuense (por ocorrência de assaltos e falta de policiamento), com a falta de civismo de 

outros utilizadores, com a falta de estacionamento gratuito, com a “falta de espaços 

verdadeiramente alternativos” e superlotação dos espaços. É de salientar que 3 dos 35 

inquiridos que afirmaram ter intenções de deixar de frequentar a Baixa do Porto, mas 

que adoraram a “movida” da mesma, são de estudantes Erasmus inquiridos.  

A nível de outros aspetos salientados pelos inquiridos, devem ser referidos os elogios 

tecidos ao espaço público e alguma falta de cuidado por parte da autoridade local e de 

utilizadores do mesmo para com o mesmo, elogios tecidos também ao ambiente citadino 

noturno, críticas às regras anunciadas por parte da autoridade local para os locais de 

entretenimento da área em estudo, críticas à fraca iluminação em alguns pontos da 

Baixa da cidade e à falta de transportes públicos adequados às necessidades dos 

inquiridos. Alguns inquiridos questionam-se ainda acerca do horário mais adequado 

para usufruir desta zona da cidade; muitos lamentam e temem que a falta de controlo 

ou, recentemente, o controlo excessivo a ser aplicado acabe por estragar uma coisa tão 

boa para a cidade.  

Resumindo 

Mais uma vez, encontramos informação que se enquadra na resposta às questões de 

investigação do estudo. Relativamente às sinergias, estas poderão ser evidenciadas sob a 

forma de aumento de segurança para todas as partes interessadas e sob a forma de 

aumento de cuidado para com o espaço e infraestruturas públicas, mantendo-se, desta 

forma, um bom ambiente construído. Estas sinergias justificam-se pela elevada presença 

dos inquiridos, nas ruas, e pelas preocupações demonstradas com atos de vandalismo e 

comportamentos antissociais. Quanto a conflitos, através das respostas dos inquiridos, 

estes são relativamente pouco evidenciados. Contudo, pode ser concluído que, para esta 

parte interessada, os conflitos mais relevantes são entre utilizadores noturnos. Mais 

recentemente começaram a surgir mais assaltos e violência e as razões apresentadas 

para as intenções de deixar de frequentar este espaço em período noturno refletem os 

principais problemas. Relativamente a conflitos com residentes e com staff de locais de 
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entretenimento, verificam-se os mesmos exemplos no caso da Baixa do Porto em 

relação aos apresentados na literatura.  

Existem alguns aspetos a destacar, tais como: a qualidade do espaço público, 

evidenciada pelos inquiridos, que aparenta ser um fator relevante de atração dos 

mesmos para a freguesia da Vitória, a inadequação dos serviços de transporte público 

em horário noturno e a preocupação dos inquiridos com o futuro da economia noturna 

na Baixa do Porto devido principalmente às medidas definidas pela Câmara Municipal 

do Porto para disciplinar a “movida”. Uma pista importante, não revelada diretamente 

através dos inquéritos a locais de entretenimento noturnos, é o crowding out de locais de 

entretenimento alternativos, verificável na observação realizada por utilizadores 

inquiridos acerca de não existirem espaços verdadeiramente alternativos para os 

mesmos frequentarem. Esta observação contribui para situar a economia noturna no 

esquema do ciclo de vida, pois o crowding out de locais de entretenimento 

alternativos/mais locais começa a acontecer a partir do estádio de desenvolvimento, 

conforme evidenciado na secção 2.5.3. 

4.2.3. Residentes da freguesia da Vitória  

Com o desenvolvimento da economia noturna na Baixa do Porto e principalmente a 

partir da explosão de locais de entretenimentos noturnos, em 2008, começou a perceber-

se que “afinal existem residentes na Baixa” (referido por um local de entretenimento 

inquirido), residentes esses que começaram a fazer-se ouvir; portanto, a noite teve um 

efeito positivo na mobilização e união das pessoas. Assim, com o inquérito, pretende-se 

aferir que aspetos perturbam mais os residentes da freguesia da Vitória e que medidas 

desejariam para a resolução desses mesmos aspetos, de forma a melhorar a coabitação 

das diferentes partes interessadas.  

A amostra de residentes da freguesia da Vitória é relativamente pequena, pois foi 

complicado chegar aos mesmos via Internet, e pessoalmente, foi complicado obter 

respostas. Tal como referido no capítulo 3, importa, voltar a evidenciar, que a 

interpretação dos resultados, segundo esta amostra, pode gerar alguns enviesamentos, 

por não se tratar de uma amostra representativa. Por esta mesma razão, não foi possível 

concluir se a economia noturna atraiu de alguma forma a classe criativa, como 
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verificado, por exemplo, em cidades britânicas, pois apenas um inquirido salientou a 

importância da mesma para a sua mudança para a freguesia.  

Foram inquiridos 32 residentes, dos quais, mais de metade já residiam na freguesia há 

mais de 20 anos ou desde sempre, 25% desde há 11 a 20 anos, e para residentes que 

residem há menos tempo, foram obtidas percentagens menores.  

 

Figura 15. Tempo de residência na freguesia da Vitória  

Fonte: Elaboração própria 

Tal como o esperado pela análise realizada na secção 4.1.2., foram encontrados e 

inquiridos mais residentes da freguesia da Vitória com idade superior a 36 anos. 

Relativamente à caracterização dos inquiridos, segundo este fator, apenas 6,3% 

possuíam uma idade compreendida entre os 19 e os 25 anos, 12,5% possuíam entre 26 e 

35 anos, 21,9% possuíam uma idade compreendida entre 36 e 45 anos, 40,6% uma 

idade compreendida entre os 46 e os 65 anos, e 18,8% possuíam uma idade superior a 

65 anos de idade. Relativamente ao estado civil dos indivíduos inquiridos, 40,6% 

encontravam-se solteiros, 53,1% casados ou em união de facto, 3,1% divorciados e 

3,1% viúvos.  
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De seguida, serão analisados os fatores pelos quais os novos residentes foram atraídos 

para a freguesia da Vitória, apenas para os que residem há menos de 10 anos, o que 

torna a amostra bastante reduzida, apenas 6 inquiridos se encontram incluídos neste 

grupo. O fator “calma” apresenta uma grande divergência de respostas e como seria de 

se esperar, visto que são um pouco fatores contrários. A “movida” também apresenta 

divergência de respostas, sendo que os inquiridos que consideraram a calma um fator 

importante de atração, não consideraram a “movida” como tal. Os “preços mais baixos 

das casas” também não parece ser um fator de atração de grande relevância para os 

inquiridos. Relativamente aos fatores “de proximidade (e.g. trabalho, escolas)”, “acesso 

a equipamentos culturais e de lazer”, “património e atmosfera urbana” e “transportes”, 

estes revelam-se bastante importantes para a decisão de localização dos inquiridos na 

freguesia da Vitória, tendo sido obtida a concordância em 100% das respostas para o 

primeiro fator, “de proximidade (e.g. trabalho, escolas)”, 83,3% de concordância para o 

“acesso a equipamentos culturais e de lazer”, 100% de concordância para o fator 

“património e atmosfera urbana” e 83,3% de concordância também para o fator 

“transportes”. É importante referir ainda que um dos residentes inquiridos, já referido 

acima, mencionou especificamente que se tinha mudado para a freguesia da Vitória pelo 

seu gosto pela “movida”, e ainda colocou no mesmo patamar de importância para a sua 

mudança, a proximidade da mesma do quarteirão das artes, o que pode significar que 

este inquirido pode ser incluído na chamada classe criativa de Florida (Hospers and van 

Dalm, 2005).  

De seguida, serão analisadas as respostas, de todos os inquiridos, relativas a fatores 

como a segurança, o policiamento, a animação, o congestionamento. Para a afirmação 

“Atualmente, considero-me mais seguro com a “movida” do que anteriormente” foram 

obtidas respostas bastante divergentes, contudo, verifica-se que as respostas em 

concordância com a afirmação correspondem a uma percentagem maior, 40,7%, do que 

as em discordância, 34,4%.  
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Figura 16. Segurança com o surgimento da “movida”    

Fonte: Elaboração própria 

As respostas que discordam da afirmação são justificadas pelo facto dos inquiridos 

considerarem que a “movida” piorou o ambiente urbano da freguesia da Vitória, 

trazendo consigo ruído excessivo, mais comportamentos antissociais e vandalismo. 

Algumas afirmações de residentes podem retratar as situações mais críticas já ocorridas 

em noites na freguesia da Vitória: “Revitalizar uma cidade com álcool, drogas e 

pornografia não pode resultar; isto vai levar o Porto à verdadeira destruição”, 

“Testemunhei várias cenas de violência e comas alcoólicos; as pessoas urinam para as 

portas de entrada, tocam às campainhas e arrancam sinais; até já ocorreu uma morte 

aqui na zona e violação também”. Os inquiridos que responderam que não concordavam 

nem discordavam com a afirmação sentem que a “movida” não influenciou a sua 

segurança. Muitos dos inquiridos que responderam que concordavam pouco referiram 

que, quando a “movida” se começou a desenvolver a um ritmo mais acelerado, 

realmente sentiram diferenças na sua segurança, positivamente, mas que atualmente se 

sentem menos, devido a alguns excessos verificados na noite na freguesia da Vitória. Os 

restantes inquiridos consideram que se sentem mais seguros com a “movida”, que por 
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exemplo, o número de assaltos diminuiu. Alguns destes últimos inquiridos referem 

ainda que, apesar de se sentirem mais seguros, o número de comportamentos 

antissociais aumentou. Existem também afirmações que demonstram o aumento de 

segurança sentida por alguns inquiridos: “Isto é bom para dar vida à cidade e eu sinto-

me muito mais segura a passear a minha cadelita.”, “O pessoal dos bares é bastante 

educado e simpático, fazem-me companhia e este movimento faz-me sentir mais segura 

à noite do que antes.”.  

 

Figura 17. O policiamento noturno 

Fonte: Elaboração própria 

A grande maioria dos inquiridos discorda totalmente da afirmação “Considero o 

policiamento noturno adequado”. Muitos dos mesmos referem que, geralmente, o 

policiamento é realizado em viaturas e que deveria ser aumentado o policiamento a pé. 

Tal como verificado para os locais de entretenimento noturnos, os residentes 

consideram importante a autoridade marcar presença por desta forma inibir alguns 

comportamentos antissociais e sugerir mais facilmente o autocontrolo de alguns 

utilizadores. Um inquirido referiu: “Já não há respeito nenhum pela autoridade, mas a 

polícia ainda é o que nos vale, ajuda-nos a levar as queixas para as entidades mais 
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adequadas, está do nosso lado, é pena não possuírem os recursos e poderes suficientes 

para atuar.”.  

 

Figura 18. Os serviços de limpeza 

Fonte: Elaboração própria  

O gráfico para os serviços de limpeza é semelhante ao gráfico apresentado 

anteriormente. Na sua grande maioria, os residentes inquiridos discordam totalmente da 

afirmação “Considero os serviços de limpeza adequados”. Muitos dos inquiridos 

referiram que, a partir de 2010, quando a Câmara Municipal do Porto terminou a 

concessão dos serviços de limpeza da cidade, os serviços pioraram substancialmente, 

devido aos equipamentos atualmente utilizados serem menos eficientes. Como pontos a 

melhorar, os inquiridos apontaram a limpeza com água, por exemplo, da urina em 

pontos específicos e a recolha de garrafas e copos das soleiras das portas.  
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Figura 19. A animação e vitalidade que a “movida” acarreta 

Fonte: Elaboração própria 

Quando confrontados com a afirmação evidenciada no gráfico acima, grande parte dos 

inquiridos concordou com a mesma. No entanto, a percentagem de inquiridos que 

concorda totalmente com a afirmação é significativamente menor do que nas afirmações 

anteriores. Os restantes 59,37 % dividem-se pelos outros níveis de concordância. Tal 

deve-se ao facto de existirem bastantes opiniões divergentes, ou seja, enquanto alguns 

inquiridos não têm dúvida de que só existe tanto movimento na freguesia à noite pela 

presença dos locais de entretenimento noturnos, outros consideram que, pelo exagero, 

este movimento não pode ser considerado animação. Algumas afirmações, um pouco 

radicais, explicam melhor o referido: “Não podem festejar o São João todas as noites! 

Chegam a estar 100000 pessoas na Baixa do Porto por noite.”, “Um dia de festa para 

uns é o pesadelo de outros todos os dias”, “Gostamos disto, mas não é à nossa porta!” e 

ainda “Toda a Baixa está transformada num bar gigantesco, cheio de imoralidades e 

maus costumes, isto não é animação!”.  
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Figura 20. Valorização imobiliária trazida pela “movida” 

Fonte: Elaboração própria 

Mais uma vez, as respostas obtidas dos inquiridos para a afirmação “Considero que a 

movida na Baixa valoriza imobiliariamente a freguesia da Vitória” foram mais 

distribuídas pelas opções apresentadas. Verifica-se que 49,905% dos inquiridos 

concorda, com grande intensidade com a afirmação, devido a considerarem que os 

locais de entretenimento reabilitaram muitos edifícios/espaços na freguesia e por isso a 

tornaram mais atrativa para novos residentes, talvez mais especificamente para 

residentes mais jovens, com um estilo de vida mais boémio. Os inquiridos que não 

concordaram nem discordaram da afirmação referiram não ter conhecimento sobre o 

mesmo ou consideraram que não existe influência da economia noturna na valorização 

imobiliária da freguesia. Quanto às respostas em discordância, estas, no geral, refletem 

a ideia de que a “movida”, por não permitir o descanso e segurança adequados dos 

residentes, acaba por expulsar alguns da freguesia e não atrair novos.  
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Figura 21. As implicações da movida no congestionamento e no estacionamento  

Fonte: Elaboração própria 

Metade dos inquiridos discorda totalmente da afirmação, ou seja, considera que a 

“movida” contribui para o aumento do estacionamento selvagem e o desrespeito pelas 

regras de trânsito. Um inquirido relatou ainda um acontecimento de inibição de 

passagem de uma ambulância, à noite, devido exatamente ao estacionamento abusivo e 

consequente congestão provocada. Outro relato interessante foi o de um inquirido que 

foi insultado por querer entrar na sua própria casa, à noite, quando a soleira estava 

ocupada por utilizadores. Os inquiridos em concordância com a afirmação (31,25%) são 

da opinião de que existe um problema de estacionamento, que leva ao 

congestionamento, tanto em horário diurno como em horário noturno, portanto, 

consideram que a “movida” não traz implicações a este nível.  
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Problemas 

(em %) 

Emocionais 

e stress 

Congestionamento 

e estacionamento 

Vandalismo Comportamentos 

antissociais 

Acumulação 

de detritos 

Completamente 

irrelevante 

43,8 25 15,6 9,4 6,3 

Muito irrelevante 0 0 0 0 9,4 

Pouco irrelevante 0 3,1 0 0 12,5 

Neutro/Não sei 3,1 15,6 3,1 0 0 

Pouco importante 0 0 6,3 6,3 12,5 

Muito importante 0 12,5 3,1 0 0 

Completamente 

importante 

53,1 43,8 71,9 84,4 21,9 

Total 100 100 100 100 100 

Tabela 27. Problemas sentidos pelos residentes 

Fonte: Elaboração própria 

Relativamente à relevância dos problemas gerados para os residentes da freguesia da 

Vitória inquiridos, são de salientar os problemas emocionais e stress, os derivados do 

vandalismo e de comportamentos antissociais e os da acumulação de detritos. Observa-

se que 53,1% dos inquiridos consideram os problemas emocionais e stress 

completamente relevantes, ou seja, sentem perturbações no seu descanso principalmente 

derivadas do ruído existente nas ruas. Existem casos mais extremos. O exemplo mais 

flagrante é o de um inquirido que, após o ruído nas ruas tomar um nível significativo e 

se tornar continuado, teve de recorrer a serviços psiquiátricos para conseguir obter 

algum descanso. Um inquirido referiu ainda uma medida utilizada para minimizar estes 

efeitos, contudo, a mesma de verão não tem efeito: “Alguns bares prontificaram-se para 

a instalação de vidros duplos nas casas de alguns residentes, mas de verão os residentes 

têm de abrir as janelas!”; outro inquirido referiu ainda pretender colocar vidros duplos 

na sua habitação e a Câmara Municipal do Porto ter atrasado e tornado o processo 

bastante oneroso. Os problemas emocionais e stress foram considerados por 43,81% dos 

inquiridos completamente irrelevantes: alguns porque realmente não se sentem 

incomodados, outros porque após adormecerem “nem um terramoto os acorda”.  

Para os problemas associados ao vandalismo e os associados a comportamentos 

antissociais, os resultados obtidos foram semelhantes. Para 81,3% dos inquiridos o 

vandalismo foi considerado relevante; e para 90,7% dos inquiridos, os comportamentos 
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antissociais também foram considerados relevantes, ambos com elevada intensidade. 

Aqui, as razões para a elevada relevância atribuída são diversas, vão desde portas 

partidas a vidros partidos, insultos a residentes por estes pedirem menos barulho nas 

ruas e testemunho de pessoas a urinarem e regurgitarem nas ruas. 

A relevância atribuída pelos inquiridos à acumulação de detritos, como garrafas e 

copos, também foi bastante elevada: 78,1% consideraram-na completamente relevante, 

9,4% dos inquiridos consideraram-na relevante, e os restantes 9,4% consideraram-na 

irrelevante. O problema estende-se para além desta acumulação: “Quem vem para aqui 

à noite e não se comporta devidamente não tem noção de que ali no largo brincam 

criancinhas que podem pôr as suas mãozinhas na urina e nos vidros.”, demonstrando 

que existe falta de civismo por parte de alguns utilizadores e uma inadequação dos 

serviços de limpeza.  

Quando questionados acerca de outro problema que considerassem relevante e não 

tivesse sido abordado no inquérito, 12,5% dos inquiridos abordaram a questão do 

barulho das limpezas de manhã cedo.  

Ainda relativamente à influência destes problemas, os inquiridos foram questionados 

acerca da possibilidade de se mudarem para outra zona devido aos mesmos. Os 

resultados obtidos para a afirmação “Se para si os problemas possuem uma grande 

relevância, consideraria mudar-se para outra zona?” foram os seguintes: 37,5% dos 

inquiridos responderam sim, e 62,5% responderam não. Verificou-se ainda que para as 

respostas positivas, 6,25% dos inquiridos iam mudar-se mesmo no mês de Agosto. 

Relativamente às respostas negativas, existiam 18,75% residentes que referiram que, 

apesar de estarem desagradados a residir nas suas habitações, não iriam sair pois já 

estavam instalados na Vitória antes dos locais de entretenimento noturnos. Por esta 

razão, afirmaram que os problemas têm de ser resolvidos e que a sua resolução não 

poderá passar pela sua saída da freguesia da Vitória. Portanto, excluindo estes casos de 

desagrado, a verdadeira percentagem de inquiridos que não considera mudar-se para 

outra zona por não ter “razão de queixa” é 43,75%.  
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Figura 22. Frequência dos locais de entretenimento noturnos pelos residentes 

Fonte: Elaboração própria 

Verifica-se que 68,75% dos inquiridos (22 inquiridos) não frequentam os locais de 

entretenimento noturnos da freguesia da Vitória. As razões mais evidentes que fariam os 

inquiridos frequentar os locais de entretenimento noturnos são: uma maior civilidade 

dos utilizadores habituais, afirmada por 78,2% dos 22 inquiridos, atividades noturnas 

diferentes das habituais, como galerias de arte e livrarias, afirmado por 77,3% dos 22 

inquiridos, apesar de uma intensidade de concordância relativa menor que a primeira 

razão. As razões: “possuir mais tempo e mais recursos para frequentar os locais de 

entretenimento noturnos” não se revelam relevantes. Muitos dos inquiridos referiram 

ainda que não o faziam “Por já não ser para a minha idade”, não por de alguma forma 

estarem contra os mesmos.  

Em relação aos residentes inquiridos que afirmaram ser frequentadores dos locais de 

entretenimento noturnos, correspondentes a 10 inquiridos, os fatores mais valorizados 

pelos mesmos na economia noturna da freguesia foram: o ambiente animado e 

descontraído, afirmado por 90% dos inquiridos, a presença de locais de entretenimento 

noturnos mais tradicionais, como cafés e tascas, afirmada também por 90% dos 
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inquiridos, a mistura de gerações e a presença de atividades culturais complementares, 

afirmadas por 80% dos inquiridos; a autenticidade do ambiente urbano e a possibilidade 

de variar entre locais de entretenimento, afirmadas por 70% dos inquiridos; e ainda as 

horas de fecho alargadas dos estabelecimentos, afirmada por 60% dos inquiridos. Estas 

respostas vão de encontro ao referido por utilizadores noturnos inquiridos, excetuando a 

presença de atividades culturais complementares, que se revelou mais importante para 

residentes.   

Voltando aos problemas gerados pelo desenvolvimento da economia noturna na 

freguesia da Vitória, foi ainda perguntado aos inquiridos se já haviam apresentado 

alguma queixa devido aos excessos da “movida”. Foi observado que 62,5% dos mesmos 

já haviam apresentado queixa; 12,5% do número total de inquiridos afirmaram ainda 

“apresentei queixa, mas não adiantou nada”; e 37,5% não haviam apresentado queixa. 

Os principais motivos para a apresentação de queixa são o ruído e o vandalismo. Dos 

inquiridos que apresentaram queixa, 28,125% (9 inquiridos) fizeram-no pontualmente. 

Verificou-se ainda que 12,5% dos inquiridos (4 pessoas) apresentaram queixa devido a 

um concerto organizado pela própria Câmara Municipal, que se estendeu até muito 

tarde e provocou ruído excessivo. Existe ainda um conjunto de residentes inquiridos, 

25% (8 inquiridos) que já apresentou queixas a diversas entidades: à Câmara Municipal 

do Porto, à Polícia, ao Governo Civil, ao Ministério do Ambiente, ao Provedor de 

Justiça e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).  

Tal como no inquérito para locais de entretenimento noturnos, no inquérito para 

residentes também estava incluso um conjunto de medidas propostas para melhorar o 

ambiente urbano noturno na freguesia da Vitória, de forma a ser obtida a concordância 

dos inquiridos com as medidas. As medidas selecionadas foram as mesmas que para o 

inquérito dos locais de entretenimento noturnos, sendo que apenas uma foi colocada ao 

contrário: “Reforço da limitação do horário de funcionamento de locais de 

entretenimento noturnos” em vez de “Menor limitação do horário”.  
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Medidas desejadas para a economia noturna 

(Frequência em %) 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Aumento do número de caixotes do lixo e de 

casas de banho públicas 

0 0 3,1 18,8 9,4 3,1 65,6 100 

Reforço da iluminação 50 6,3 3,1 9,4 6,3 12,5 12,5 100 

Instalação de câmaras de vigilância 18,8 3,1 6,3 25 6,3 15,6 25 100 

Aumento da frequência de realização de eventos 

ao ar livre 

18,8 3,1 3,1 6,3 6,3 15,6 46,9 100 

Realização de campanhas educacionais para os 

utilizadores e para o staff de locais de 

entretenimento noturnos 

9,4 0 0 6,3 3,1 6,3 75 100 

Aumento do valor das coimas 31,3 0 3,1 21,9 0 6,3 37,5 100 

Reforço da fiscalização 0 0 0 3,1 0 0 96,9 100 

Tabela 28. Medidas desejadas para a Economia Noturna 

Fonte: Elaboração própria 

Estando de acordo com as respostas obtidas em relação ao problema de acumulação de 

detritos, a medida “Aumento do número de caixotes do lixo e de casas de banho 

públicas” apresentou concordância de 78,1% dos residentes inquiridos. Foi referido que, 

em determinadas ruas, existem poucos caixotes do lixo e casas de banho públicas 

igualmente, mas para toda a freguesia. Estes resultados também vão de encontro aos 

obtidos através da análise da informação recolhida pelos inquéritos aplicados aos locais 

de entretenimento. Foram obtidos 18,8% de respostas de inquiridos “Não concordo nem 

discordo”, pois estes mesmos referiram que, apesar da medida lhes parecer bem, a falta 

de civismo verificada em alguns utilizadores ia fazer com que no caso de mais caixotes 

e casas de banho serem instalados, não iriam ser utilizados.  

Estando também de acordo com a análise realizada para locais de entretenimento 

noturno, a medida “Reforço da iluminação” obteve 59,4% de respostas discordantes. 

Aparentemente, no geral, a freguesia está bem iluminada, contudo, em zonas 

específicas, alguns residentes sentem a necessidade do reforço da iluminação.  

A medida “Instalação de câmaras de vigilância” obteve 28,2% de respostas em 

discordância, semelhante ao obtido também para locais de entretenimento noturnos. A 

justificação para esta discordância, no geral, está relacionada com as questões de 

violação de privacidade. Relativamente às respostas dos inquiridos em concordância, foi 
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obtida uma percentagem de 46,9, sendo que a justificação dada pela maioria dos 

inquiridos também está ligada à inibição de comportamentos antissociais e atos de 

vandalismo.  

Para a afirmação “Aumento da frequência de realização de eventos ao ar livre que 

atraiam pessoas de diferentes idades”, foi obtida a concordância com grande intensidade 

de 84,4% dos inquiridos. Alguns dos inquiridos afirmaram que gostariam que se 

realizassem mais eventos, mas que estes deveriam ser realizados relativamente cedo, 

e.g. até às 00h em dias de final de semana. As respostas em desacordo, 9,4%, refletem, 

tal como para os locais de entretenimento noturno, más experiências no passado, 

relativas ao horário dos eventos, à qualidade e nível sonoro do mesmo.  

Quanto à “Realização de campanhas educacionais para os utilizadores e para o staff de 

locais de entretenimento noturnos”, o nível de concordância também foi elevado: 84,4% 

dos inquiridos concordaram com a medida, sendo expectável visto que os problemas 

derivados dos comportamentos antissociais e do vandalismo apresentaram grande 

relevância para os inquiridos. Alguns inquiridos, 9,4%, discordaram da mesma, 

evocando que “a educação dá-se mais cedo, agora não iria adiantar nada”; e ainda 6,2% 

dos inquiridos nem concordam nem discordam, pois “tentar não custa, mas o mais 

provável é não surtir efeitos”. Verifica-se também a concordância com as respostas 

obtidas através do inquérito aplicado aos locais de entretenimento noturnos.  

A medida “Aumento do valor das coimas”, tal como com as respostas obtidas dos locais 

de entretenimento inquiridos, gerou alguma divergência de respostas. Verifica-se que 

34,4% dos residentes inquiridos discordam da medida, justificando com “as multas têm 

é de ser aplicadas, não aumentadas”; 21,9% dos inquiridos não concordaram nem 

discordaram, por não terem conhecimento do valor das mesmas; e 43,8% dos inquiridos 

concordaram com a medida.  

Mais uma vez, os resultados obtidos para a medida “Reforço da fiscalização” foram 

semelhantes aos obtidos para os locais de entretenimento noturnos inquiridos: 96,9% 

dos residentes inquiridos concordaram totalmente com a medida.  
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Medidas desejadas para a economia noturna 

(Frequência em %) 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Reforço dos serviços de limpeza 15,6 0 3,1 6,3 12,5 3,1 59,4 100 

Reforço da limitação do horário de funcionamento 

de locais de entretenimento noturnos 

18,8 0 3,1 18,8 3,1 0 56,3 100 

Reforço da limitação do ruído emitido pelos locais 

de entretenimento e/ou utilizadores noturnos 

3,1 0 3,1 15,6 6,3 0 71,9 100 

Separação completa da zona de entretenimento da 

residencial 

34,4 0 3,1 21,9 3,1 0 37,5 100 

Tabela 29. Medidas desejadas para a Economia Noturna (continuação) 

Fonte: Elaboração própria 

Como verificamos anteriormente, em que 78,1% dos inquiridos consideraram a 

acumulação de detritos um problema completamente relevante, a concordância com a 

medida “Reforço dos serviços de limpeza” foi elevada: 75%. Foi evidenciado pelos 

inquiridos que o reforço poderia apenas passar pela melhoria de qualidade ou eficiência 

dos mesmos. Um inquirido referiu ainda que os serviços de limpeza poderiam começar 

o seu trabalho mais cedo de forma a encaminhar também mais cedo os utilizadores que 

andam pelas ruas para suas casas.  

Quanto à medida que referenciava a redução dos horários de funcionamento dos locais 

de entretenimento noturnos, 78,2% dos inquiridos concordaram com a mesma, 15,6% 

não concordaram nem discordaram, por achar que o horário atual é o adequado, e 6,2% 

dos inquiridos discordaram da medida. Estes últimos inquiridos referiram que, sendo os 

locais de entretenimento o “ganha-pão” de muitas pessoas/famílias, deveriam poder 

operar até não terem clientes a frequentá-los, de forma a não limitar as suas 

possibilidades de ganhos. Alguns inquiridos que concordaram com a medida referiram 

que, se os horários dos locais de entretenimento não fossem reduzidos, ao menos as 

esplanadas deveriam encerrar mais cedo para não existir tanto incentivo a que os 

utilizadores permaneçam nas ruas por tanto tempo. Outra opinião é a que passa pela 

obrigatoriedade dos utilizadores estarem dentro dos estabelecimentos e não nas ruas a 

partir de determinada hora, e.g. 00h.  

Em relação à medida “Reforço da limitação do ruído emitido pelos locais de 

entretenimento e/ou utilizadores noturnos”, a concordância obtida dos inquiridos foi de 
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78,2%. Um inquirido sugeriu, em conjunto com esta medida, a afixação de placares a 

avisarem da existência de residentes, contudo, este método já foi testado por um 

residente e parece não resultar. Interligando, um local de entretenimento noturno 

inquirido também apresentou esta ideia, mas referiu que podia ser dado um toque 

engraçado de forma a cativar a atenção dos utilizadores noturnos.  

Relativamente à “Separação completa a zona de entretenimento da zona residencial” os 

resultados obtidos para os residentes inquiridos distinguem-se dos obtidos para os locais 

de entretenimento noturnos, o que é percetível, pois são os residentes que lidam com os 

principais aspetos negativos do desenvolvimento da economia noturna na freguesia. 

Para esta medida, a concordância obtida por parte dos residentes inquiridos foi de 

39,6%, enquanto que por parte dos locais de entretenimento noturnos inquiridos, a 

concordância obtida foi de apenas 15%. No entanto, grande parte dos residentes 

inquiridos reconhece a importância dos mesmos para a melhoria do ambiente urbano, 

nomeadamente a nível da segurança sentida, verificada na percentagem de 37,5 de 

inquiridos que discordam da medida.  

Existem ainda poucos residentes que atingiram de tal forma o seu limite, que referem 

que “Com a dimensão do fenómeno não existem medidas que adiantem!” e que “nos 

próximos tempos todos vão dar conta da gravidade do fenómeno quando começarem a 

ser verificadas as consequências no Serviço Nacional de Saúde”.  

Em relação a observações realizadas acerca de infraestruturas na freguesia da Vitória, 

relacionadas com a atração de residentes, alguns inquiridos referiram que faltam 

espaços verdes e espaços para crianças, e um inquirido de mobilidade reduzida referiu 

“Existem muitos bares aqui perto, mas existem poucos espaços onde eu possa ir 

comprar pão”.  

Ao longo da aplicação dos inquéritos aos residentes, foram realizados comentários à 

atuação da Câmara Municipal do Porto. Um inquirido em relação às medidas 

recentemente aprovadas, relativas aos horários e aparelhos limitadores de potência 

disse: “Com estas medidas, os bares que pagam os seus impostos e fazem as coisas 

certinhas saem prejudicados, tudo porque não se verifica quem realmente não cumpre as 

normas”. Outros inquiridos, em relação às medidas, apenas reativas, da Câmara 
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Municipal: “O fenómeno é positivo, mas mal estruturado, o planeamento ou os 

licenciamentos não deveriam permitir espaços tão próximos e deveriam fiscalizar 

condições de sonorização”, “A Câmara Municipal deixou crescer desregradamente, sem 

limitar licenças, os bares nascem como cogumelos!". Verifica-se então que muitos dos 

residentes inquiridos compreendem a importância da economia noturna e encontram 

contributos positivos dados pela mesma à freguesia. Para estes residentes o que falhou 

foi a falta de planeamento.  

Pode também ser concluído que, principalmente, e no geral, as queixas dos residentes 

derivam do excesso de concentração de utilizadores nas ruas, da apropriação do espaço 

público, da falta de civismo de alguns destes e não tanto do incumprimento de normas 

por parte da maioria dos locais de entretenimento noturnos, o que dá relevância à 

questão da presença da autoridade e ainda à fiscalização.  

Pela análise de uma carta elaborada por residentes das ruas da Picaria, da Conceição e 

do largo de Montpellier, na freguesia da Vitória, direcionada ao presidente da Câmara 

Municipal do Porto, em Junho de 2012, pode ser depreendido que os residentes 

pretendem que lhes sejam garantidos os seus direitos a descanso, limpeza e segurança. 

As principais formas para resolução dos problemas apontadas pelos residentes são: a 

intensificação da fiscalização, a intervenção pedagógica e de sensibilização junto dos 

locais de entretenimento e o estabelecimento de limites à expansão de atividades 

económicas noturnas. Da leitura do Manifesto pela qualidade de vida da Baixa do Porto, 

de Outubro de 2011, também direcionado ao presidente da Câmara Municipal do Porto, 

pode ser retirado que o manifesto não pretende opor-se à existência destas iniciativas, 

mas pretende captar a atenção para três problemas principais: a poluição sonora, a 

poluição ambiental (copos, garrafas de vidro, urina e regurgitado) e o vandalismo. Para 

além disso, este manifesto inclui algumas das medidas anteriormente referidas e 

incluídas no inquérito aplicado a residentes e a locais de entretenimento (Jornal de 

Notícias, 8-10-2012). Existem ainda outras cartas elaboradas pelos residentes e reuniões 

entre os mesmos, que pretendem divulgar os factos, pensar em formas de resolução e 

atrair a atenção da autoridade local (Jornalismo Porto Net, 20-10-2011).  

Verificou-se que, para além destas cartas e abaixo assinados, existe um fraco grau de 

associativismo entre residentes, e.g. não existem associações de moradores. Segundo 
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Manuel Correia Fernandes, parte da resolução dos problemas poderia passar por aqui, 

pois através da associação os residentes seriam mais facilmente representados e 

ouvidos. 

Tal como os residentes saem prejudicados pelos excessos praticados na vida noturna da 

freguesia da Vitória, o mesmo acontece também a hotéis e outros estabelecimentos de 

alojamento temporário instalados na mesma. Foram encontrados estabelecimentos 

hoteleiros que perderam hóspedes devido aos mesmos exageros, alguns abandonam o 

local mais cedo do que o reservado e são ainda recebidas queixas devido a este facto. 

Este facto foi também referido por António José Fonseca, numa entrevista em 2011 

(Jornalismo Porto Net, 21-10-2011). Por forma a contornar esta situação, verifica-se 

ainda que alguns destes estabelecimentos instalaram vidros duplos nos seus quartos, de 

forma a minimizar os seus danos e os danos dos seus clientes. Contudo, alguns 

estabelecimentos referiram que a economia noturna teve também um contributo positivo 

para o aumento do turismo, estando de acordo com o referido por alguns locais de 

entretenimento noturnos que evidenciaram o aumento do turismo noturno na freguesia.  

 

Figura 23. Mapa da freguesia da Vitória com zonas críticas assinaladas a vermelho  

Fonte: Elaboração própria 
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Como foi referido anteriormente, pela análise dos inquéritos administrados, é possível 

concluir a existência de zonas críticas inseridas na freguesia da Vitória. Tal como 

ilustrado no mapa, a zona de interceção entre a rua da Picaria, a rua Conceição e a rua 

Dr. Ricardo Jorge, largo de Montpellier; a zona de interceção entre rua de Santa Teresa 

e a rua de José Falcão; a Travessa de Cedofeita; e ainda a praça de Parada Leitão, 

próximo do café Piolho, são as zonas onde os residentes inquiridos se sentiam mais 

perturbados pela economia noturna, onde existe alguma organização para a 

apresentação de queixas e elaboração de cartas de reclamação para as diversas 

entidades. Estas mesmas zonas foram ainda indicadas pelos operadores de locais de 

entretenimento inquiridos e algumas delas referenciadas como zonas de conflitos pelo 

Jornalismo Porto Net (30-3-2012). Relacionando com as zonas de maior concentração 

indicadas pelos utilizadores noturnos da Baixa do Porto inquiridos, as suas respostas 

não refletem exatamente estas conclusões, sendo mais evidente a sua grande 

concentração na zona da Praça dos Leões. Contudo, a concentração dos mesmos 

também é elevada na zona do Túnel e Rua de Ceuta, ou seja, bastante próximo da 

primeira zona crítica identificada. Outra zona de grande concentração indicada pelos 

utilizadores inquiridos é a da Rua das Galerias de Paris e ruas paralelas, contudo, aqui 

existem poucos residentes, o que leva a que esta não seja identificada como uma zona 

crítica.   

Relacionando com a teoria apresentada e os exemplos dados a nível de parcerias para a 

resolução de conflitos na economia noturna, importam aqui referir as áreas de política 

especial, criadas pela autoridade local em parceria com a polícia, que poderiam ser 

aplicadas a estas zonas identificadas como críticas. Relembrando, nas áreas de política 

especial, a polícia teria poder para encerrar locais de entretenimento noturnos que não 

cumprissem normas e perturbassem as restantes partes interessadas da economia 

noturna.  

É importante ser ainda referido que existem esforços de algumas partes para tornar a 

coabitação dos residentes com o entretenimento noturno melhor, por exemplo, a 

Associação de Bares da Zona Histórica do Porto estar disposta a custear o isolamento 

acústico de habitações de residentes, e ainda existir união das diferentes partes, por 
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exemplo, para assinarem um abaixo-assinado onde se pediam medidas rápidas e 

eficazes para controlar o caos instalado (Porto24, 12-11-2011).  

Problemas e Partes 

interessadas 

Locais de 

entretenimento 

noturnos 

Utilizadores Residentes 

Poluição sonora 
   

Poluição ambiental 
   

Vandalismo e 

comportamentos 

antissociais 

   

Congestionamento e 

falta de 

estacionamento 

 
  

Tabela 30. Sistematização da intensidade dos problemas sentida pelas diferentes partes 

intervenientes na economia noturna 

Fonte: Elaboração própria  

Resumindo 

Através da análise realizada durante esta secção, também são obtidas informações 

relevantes para resposta às questões de investigação. Verifica-se que os residentes 

inquiridos compreendem a importância da economia noturna para a freguesia da 

Vitória, e que para muitos dos mesmos o que falhou foi o planeamento, ou a falta do 

mesmo. Mais uma vez, no geral, as queixas dos residentes derivam do excesso de 

concentração de utilizadores nas ruas, da apropriação do espaço público, da falta de 

civismo de alguns destes e não tanto do incumprimento de normas por parte da maioria 

dos locais de entretenimento noturnos, tal como no exemplo encontrado na literatura 

sobre Soho, Londres. Os principais conflitos, evidenciados por esta parte interessada, 

são com utilizadores noturnos da freguesia que praticam comportamentos antissociais, 

vandalismo e provocam ruído. Para além disso, os fenómenos de organização e 

contestação de residentes fornecem pistas interessantes para situar a economia noturna 

da freguesia da Vitória no ciclo de vida. A tabela 30 pretende demonstrar que, como o 

esperado e evidenciado em outros centros de cidades, os residentes são os que suportam 
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mais custos derivados do desenvolvimento da economia noturna na sua zona de 

residência.  

4.2.4. Governação e gestão da economia noturna – Licenciamento, Planeamento, 

Regulamentação e o “Grupo de trabalho da movida” 

Para além dos fatores referidos anteriormente que despoletaram o início da “movida” na 

freguesia da Vitória, o relaxamento do processo de licenciamento que, apesar de 

burocrático era pouco controlado, também contribuiu para o emergir da aglomeração de 

locais de entretenimento noturnos. Segundo Manuel Correia Fernandes, esta emergência 

deu-se sem planeamento e total laissez-faire, ou seja, com uma intervenção nula por 

parte do município, tal como o referido por António José Fonseca.  

Relativamente aos documentos locais, ao contrário de alguns países europeus que 

possuem nos seus planos locais a proporção de concentração de locais de 

entretenimento ótima, na cidade do Porto isso não acontece. O Plano Diretor Municipal 

(PDM) de 2005, apenas caracteriza toda a área da “movida” como “centro histórico”, o 

que não contribui muito para o planeamento e organização da economia noturna na 

área, para além da sua desatualização em função desta nova realidade. Quanto ao 

Masterplan da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) Porto Vivo, cuja versão 

definitiva é de 2005, direcionado para a zona histórica, o mesmo também se encontra 

desatualizado, não orientando qualquer tipo de localização das atividades económicas 

noturnas na área em questão. Aparentemente, existe uma sobreposição institucional ao 

nível das funções de planeamento para toda a área onde se desenvolve a economia 

noturna e ambos os documentos referidos se encontram desatualizados. 

Tendo em conta a informação obtida através da entrevista a Manuel Correia Fernandes e 

através da aplicação dos inquéritos, relativa aos serviços do município, como a polícia e 

os serviços de limpeza, verifica-se que estes funcionam de forma independente e 

desarticulada, não conseguindo trabalhar o fenómeno da economia noturna de forma 

integrada. Esta é uma das questões sobre as quais a autoridade local pretende agir, ou 

seja, articular melhor ambos os serviços, mostrar que os mesmos existem e torná-los 

eficazes na resposta ao novo contexto da Baixa e, em particular, da freguesia da Vitória.  
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Ainda segundo Manuel Correia Fernandes, as movimentações de grupos de cidadãos em 

protesto e contestação começaram há cerca de 2 anos, principalmente na freguesia da 

Vitória. A Junta de Freguesia assumiu a discussão do problema desde o início, através 

da organização de reuniões, contudo, entre apoiar a “movida” e apoiar o descanso dos 

seus residentes, passou a suportar o descanso dos últimos. O Partido Comunista 

Português (PCP) levantou o problema ao município do Porto, e em Janeiro de 2011 foi 

criado o grupo de trabalho da “movida”. Em Outubro desse mesmo ano, o PCP e o 

Partido Socialista (PS) juntaram-se ao grupo de discussão e ação sobre a “movida” na 

Baixa (Agência Lusa in Porto24, 18-10-2011 e 23-01-2012; TV Porto, 18-10-2011). 

Esta parece ter sido a primeira reação organizada ao fenómeno. Neste grupo 

organizaram-se as primeiras e poucas reuniões com elementos como o executivo e 

oposição, os hotéis, a polícia municipal e de segurança pública, os bombeiros e a 

ABZHP.  

As principais medidas aprovadas, no final de Março do presente ano, para a economia 

noturna na Baixa do Porto, são a obrigatoriedade dos estabelecimentos noturnos 

possuírem um aparelho limitador de ruído, que deverá ser programado para, a partir de 

dada hora, o volume ser um pré-determinado, e caso isso não aconteça, o sistema 

elétrico deverá desligar-se automaticamente; e a alteração dos horários, bares 

encerrarem às 02h e discotecas às 04h. Quanto à primeira medida, o aparelho funcionará 

como uma “caixa negra” que regista horas e níveis de som e que poderá ser controlada 

nas fiscalizações, custando 1000€ aos locais de entretenimento noturnos (Jornalismo 

Porto Net, 27-3-2012; Porto24, 28-04-2012).  

Ainda relativamente a estas medidas, Manuel Correia Fernandes referiu que o “grupo de 

trabalho da “movida” tinha de provocar alguma tensão, de forma a ser conseguida 

mudança” e verificou-se através dos inquéritos que as mesmas geraram o desagrado de 

alguns locais de entretenimento noturnos. Contudo, a proposta inicial do PCP era ainda 

mais radical: fechar todos os locais de entretenimento noturnos às 00h (Agência Lusa in 

Porto Canal, 23-1-2012; Dinheiro Vivo, 21-04-2012). Contrariando estas medidas, 

António José Fonseca considera que a maior limitação dos horários pode agravar os 

problemas, por exemplo, levando a uma maior concentração de pessoas nas ruas e 

consequente aumento de ruído à hora de fecho dos locais de entretenimento noturnos, 
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tal como o ocorrido em centros de cidades britânicas. Refere ainda que uma questão 

fulcral é a informação prévia sobre as características da rua/local onde cada investidor 

se pretende instalar (e.g. número de residentes, a sua localização, número de locais de 

entretenimento) e que, para atribuir o licenciamento a um bar, devem ser tomadas em 

conta as intenções e verificado o cumprimento dos requisitos, de forma a que o 

empresário consciente não saia penalizado. A questão do licenciamento ter em conta o 

número de residentes ou a densidade populacional de determinada zona também é 

defendida pelo vereador da CDU, Pedro Carvalho (Agência Lusa in Porto Canal, 23-1-

2012). 

Outra questão polémica e recente é o licenciamento zero, criado no âmbito do Simplex, 

com o Decreto-Lei nº48/2011, ou seja, um elemento facilitador. Contudo, de dia 2 de 

maio a 12 de Julho, existiu um vazio legislativo por não ter sido criado o portal do 

empreendedor por parte da Câmara Municipal do Porto. Assim sendo, os locais de 

entretenimento noturnos puderam abrir e, como não podiam efetuar registo, não podiam 

também ser autuados pela falta do mesmo ou de licenciamento (ABZHP, 4-7-2012). 

Este vazio encontra-se atualmente corrigido pelo Decreto-Lei nº 141/2012 de 11 de 

Julho.  

Para além destas medidas apenas reativas e de regulação, continua a não existir uma 

função de planeamento e monitorização a médio e longo prazo. Tudo o que tem sido 

feito no âmbito da governação e gestão da economia noturna tem sido por reação e de 

forma fraca. Algumas medidas proactivas e bastante interessantes, referenciadas por 

Manuel Correia Fernandes, que poderiam ser implementadas, são: criação de políticas 

de apoio à diversificação de atividades em determinadas áreas; evitar a mono 

funcionalidade das mesmas e promover a mistura de usos; criar políticas de reforço de 

alguns clusters de atividades como de galerias de arte e atividades tradicionais (e.g. 

livrarias); e ainda a criação de políticas de diversificação espacial, por exemplo através 

da criação de corredores e ligações entre diferentes zonas, e.g. rua Miguel Bombarda e 

Ribeira, ou seja, promover a circulação dos utilizadores noturnos pela cidade.  

É importante referir ainda que existe gestão grupal entre alguns espaços de 

entretenimento noturnos, este facto foi verificável através da greve realizada por 15 

espaços de entretenimento noturnos no dia 27 de Abril de 2012, uma sexta-feira, por 
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descontentamento com as novas medidas disciplinadoras da “movida” (Porto24, 28-4-

2012; Público, 29-4-2012).  

Segundo outra das partes intervenientes na governação e gestão da economia noturna na 

freguesia da Vitória, a PSP, representada por um agente entrevistado, o ano a partir do 

qual a entidade começou a receber mais queixas derivadas de ruído e comportamentos 

antissociais foi o de 2010. O agente entrevistado referiu que, no geral, o balanço a nível 

de segurança sentida é positivo, pois o desenvolvimento da economia noturna levou à 

diminuição da criminalidade na freguesia e o ambiente melhorou muito socialmente. 

Contudo, pela existência de grandes concentrações de pessoas nas ruas à noite, verifica-

se que o número de ocorrências com carteiristas aumentou.  

Enquadra-se aqui o tema da partilha e divulgação das práticas de cada cidade, ou seja, o 

benchmarking. Assim, é importante que a Câmara Municipal do Porto não tenha 

relutância em expor os problemas da economia noturna na sua cidade, pois estes podem 

servir de aviso para cidades que possuam como estratégia tornarem-se partycities, seja 

parcialmente ou inteiramente (Jones et al., 2003; Roberts, 2004; Roberts and Turner, 

2005; Roberts, 2006).  

Resumindo 

Verifica-se que a autoridade local tomou uma atitude passiva e recentemente reativa 

através da regulação, com as medidas para disciplinar a “movida”. Verifica-se também a 

ausência de planeamento, por exemplo, de um guia onde seja indicado o número de 

residentes de determinada rua, a sua localização e o número ótimo de locais de 

entretenimento noturnos para essa mesma zona. A ABZHP, por ter experienciado mais 

de perto o declínio da Ribeira, manteve-se mais alerta e tem tentado colaborar com a 

atuação da Câmara Municipal do Porto. 

4.2.5. Conclusões 

Através da análise dos inquéritos, foi possível identificar as partes interessadas na 

economia noturna da freguesia da Vitória à luz do triângulo apresentado na secção 2.2., 

ou seja, foi possível verificar como se caracterizam os locais de entretenimento 

noturnos, os utilizadores dos mesmos e os residentes, quais os custos e benefícios 

resultantes do desenvolvimento da economia noturna e quais os principais conflitos 
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entre partes. Foi ainda possível verificar como tem sido realizada a gestão e governação 

da economia noturna no centro histórico do Porto e que partes intervêm na mesma.  

Como o esperado e de acordo com a literatura revista, foram encontrados residentes que 

habitam na freguesia da Vitória há mais de 20 anos e foram encontrados residentes com 

diferentes preocupações e atitudes face ao desenvolvimento da economia noturna. Uns 

encontravam-se mais preocupados, por serem mais afetados pela mesma, e outros, 

menos, sendo que os primeiros estão presentes em diversas formas de contestação para 

a melhoria da sua qualidade de vida.  

Também de acordo com a apresentação teórica, através dos inquéritos, foram 

encontrados muitos utilizadores da Baixa do Porto jovens e estudantes. Foi encontrado 

também que o principal tipo de consumo realizado pelos inquiridos é o álcool, que os 

espaços mais frequentados são os tradicionais e que estes valorizam significativamente 

o espaço público. Foi possível, através das entrevistas identificar dois tipos de 

utilizadores noturnos, os que vão e permanecem na zona até mais cedo (e.g. das 20h às 

02h) e, os que permanecem na mesma até depois das 02h, o período onde se verifica a 

ocorrência de mais comportamentos antissociais e ruído excessivo.  

Quanto a locais de entretenimento noturnos, foram encontrados bastantes espaços 

recentes. Os investidores mais recentes foram atraídos pelas sinergias noturnas da 

freguesia da Vitória e pela rentabilidade do negócio, tendo em vista a revitalização da 

mesma e o contributo positivo, nomeadamente ao nível da segurança, para a 

comunidade local. Estes últimos dois pontos são ainda mais aplicáveis a locais de 

entretenimento já estabelecidos.  

Quanto às medidas aprovadas para “domesticar” a “movida”, estas geraram a 

contestação de locais de entretenimento, utilizadores noturnos inquiridos e de alguns 

residentes, que compreendem o facto de ter sido realizado um investimento que deve ser 

recuperado; a contribuição deste setor para a criação de emprego, para a dinamização da 

sua área de residência e para a sua segurança.  

Os principais conflitos encontrados foram entre residentes e utilizadores noturnos e 

entre diferentes utilizadores, derivados principalmente do ruído, de comportamentos 
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antissociais e vandalismo praticados pelos últimos. Contudo, obviamente existem 

também tensões entre outras partes e em diferentes sentidos.  

A principal conclusão a retirar das secções anteriores (4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4.) é 

que a sustentabilidade da economia noturna na freguesia da Vitória poderá estar em 

causa se não forem pensadas e implementadas medidas adequadas para a manutenção 

dos espaços de entretenimento noturnos e das melhorias no ambiente social associada 

aos mesmos, para o aumento da qualidade de vida dos residentes e para o aumento da 

qualidade da experiência noturna dos utilizadores da mesma zona. Para tal, é necessário 

olhar para os fatores mais críticos apontados e incluir todas as partes interessadas na 

economia noturna da freguesia na elaboração das medidas ou do planeamento.  

De seguida, passar-se-á à análise dinâmica, através do situar da economia noturna na 

freguesia da Vitória no esquema do ciclo de vida.  

4.3. Ciclo da economia noturna no centro histórico do Porto 

 

Figura 24. Ciclo da Economia Noturna no Centro Histórico do Porto 

Fonte: Elaboração própria 
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Como foi possível verificar nas secções anteriores, os problemas/benefícios e 

conflitos/sinergias da economia noturna não foram sempre os mesmos ao longo do 

tempo. Por exemplo, inicialmente, pareciam não existir conflitos, pois os benefícios 

sentidos por todas as partes interessadas (e.g. melhorias do ambiente construído através 

da recuperação de edifícios devolutos, melhorias ao nível da segurança através da 

presença de um maior número de pessoas nas ruas) superavam os custos (e.g. 

acumulação de detritos, ruído). A partir de determinado momento, os custos, 

principalmente para residentes, começaram a ser superiores aos benefícios e começaram 

a surgir fenómenos de contestação à economia noturna na freguesia da Vitória.  

Desta forma, de seguida, será tentado o enquadramento da evolução da economia 

noturna na freguesia da Vitória no seu ciclo de vida, utilizando as informações 

recolhidas através dos inquéritos, através das entrevistas e através de notícias recolhidas 

ao longo do tempo.  

4.3.1. Exploração 

Em 2003, foi considerado que se deu início à fase de exploração, com base em respostas 

de inquiridos e com base na entrevista com Manuel Correia Fernandes. Nesta fase, os 

estabelecimentos de entretenimento existentes na freguesia da Vitória, eram poucos e 

bastante alternativos, já existia o café de referência universitária, Âncora d'Ouro ou 

Piolho. Conforme foi referido por alguns locais de entretenimento inquiridos, quando os 

mesmos se instalaram na freguesia, já estava estabelecido o público ligado às artes, com 

gostos bastante voltados para o ambiente urbano do centro histórico e para o seu 

património. Estes utilizadores noturnos pioneiros encontravam-se em baixo número 

quando comparado com o número de utilizadores encontrados hoje em dia na freguesia 

da Vitória. Tal como referido na secção 2.5.1., não foram encontradas notícias, nem foi 

referido por nenhum dos inquiridos a existência de conflitos nesta fase do ciclo de vida 

da economia noturna. Assim, considera-se que as sinergias ultrapassavam os conflitos e 

eram verificadas principalmente ao nível da segurança, apesar de ser muito ligeiro o 

aumento de movimento referido por alguns residentes inquiridos, ou seja, as sinergias 

nesta fase ainda eram pouco evidentes. A passagem para o estádio seguinte deu-se com 
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a descoberta de oportunidades de negócio ao nível da economia noturna por 

empreendedores explicitados de seguida.  

4.3.2. Envolvimento 

Em 2005, segundo António José Fonseca, surgiu o primeiro estabelecimento de 

entretenimento noturno na freguesia da Vitória, o Lusitano, que esteve associado à 

atração de mais público e dos estabelecimentos noturnos seguintes (in Jornalismo Porto 

Net, 21-10-2011). Nesta mesma fase, surgiu também a Tendinha dos Clérigos, 

igualmente no ano de 2005, o Plano B, em 2006 e a Casa do Livro, em 2007.  

Verifica-se que a passagem por estes estádios do ciclo de vida da economia noturna foi 

realizada sem qualquer apoio municipal; a “movida” foi portanto erguida pela iniciativa 

privada (Dinheiro Vivo, 21-4-2012). Neste mesmo ano, a Baixa do Porto ainda era 

considerada deserta e perigosa, repleta de marginais que tinham como alvos 

estabelecimentos comerciais e os próprios cidadãos, sendo que os serviços policiais não 

eram suficientes para a atividade criminosa verificada (Jornal de notícias, 8-5-2005). A 

partir daqui, os benefícios sentidos, principalmente ao nível da segurança, tornaram-se 

mais visíveis. Assim, neste ano, a economia noturna da freguesia da Vitória deu entrada 

no estágio de envolvimento, pois foi nesta altura que se assistiu ao crescimento do 

empreendedorismo ao nível do surgimento de locais de entretenimento noturnos. 

Também para este estágio, não foram encontrados ou referidos conflitos, apenas 

benefícios e sinergias, mais uma vez, principalmente ao nível da segurança e apenas 

mais notáveis no final do estágio. Verificado o sucesso dos primeiros empreendedores 

na economia noturna na freguesia da Vitória e a rentabilidade dos seus negócios, 

surgiram novos estabelecimentos de entretenimento.  

4.3.3. Desenvolvimento 

Assim, em 2006, investir na noite na Baixa e na freguesia da Vitória, ainda era 

arriscado, o que deixou de acontecer a partir de 2008, quando ocorreu uma explosão de 

locais de entretenimento noturnos e a economia noturna na Baixa começou a crescer a 

um ritmo muito acelerado. No ano de 2008 a economia noturna na freguesia da Vitória 

entrou no estágio de desenvolvimento, e “assentou arraiais” na mesma, fazendo com 

que esta zona saísse de um estado “comatoso” (Dinheiro Vivo, 21-4-2012). No estágio 
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de desenvolvimento verificavam-se ainda mais espaços de entretenimento noturnos 

instalados na freguesia. Este número continua a aumentar até à atualidade. 

Do ano de 2009 para o ano de 2012, foram licenciados cerca de 30 locais de 

entretenimento noturnos (António Fonseca in Público, 9-2-2012). Contudo, este número 

não reflete realmente a abertura de 30 locais de entretenimento noturnos, pois existiam 

espaços já abertos que ainda não estavam licenciados e o fizeram durante este período. 

Até 2010, os processos de licenciamento eram muito morosos, muitos dos locais de 

entretenimento instalados na freguesia da Vitória somavam multas por falta do mesmo. 

Contudo, na atualidade, é mais fácil licenciar um espaço de entretenimento noturno 

(António José Fonseca in Jornalismo Porto Net, 21-10-2011). Relativamente às 

alterações físicas no centro urbano derivadas da economia noturna, surgiu também, 

neste período, um exemplo flagrante: as esplanadas na Praça Parada Leitão, cujas obras 

foram iniciadas em Dezembro de 2009 e cuja estrutura foi contestada por residentes e 

por intervenientes na gestão da economia noturna na freguesia da Vitória (Jornalismo 

Porto Net, 19-3-2010; Jornal de Notícias, 13-10-2010).  

Aparentemente, 2010 foi considerado “o ano em que a "Revolução da Baixa" do Porto 

triunfou”, tanto em período diurno, como no noturno, mas principalmente neste último 

(Público, 30-12-2010). Foi neste ano que o número de utilizadores noturnos se tornou 

muito mais significativo e o tipo de consumo realizado pelos mesmos, mais baseado no 

álcool. Assim, foi também neste mesmo ano que as queixas de residentes se tornaram 

mais notáveis e a preocupação para a Câmara Municipal do Porto também. Em 

consequência, foi tomada a decisão de criação do grupo de trabalho da “movida” 

(Público, 30-12-2010), criado efetivamente no início de 2011. Relativamente aos 

problemas derivados da “movida”, desde cedo, o presidente da Associação de Bares da 

Zona Histórica do Porto alertou para os mesmos, referindo como principais o combate à 

concorrência desleal, a manutenção da ordem pública e do espaço público (Porto24, 29-

12-2010). Tal como apresentado na secção 4.2.1., verifica-se que, neste mesmo ano, de 

2010, o número de locais de entretenimento noturnos existentes na freguesia da Vitória, 

atingiu os 59 (GEP/MSSS - SISED / Quadros de Pessoal, 2012).  

Durante a passagem pelo estádio de desenvolvimento, as sinergias foram superiores aos 

conflitos verificados na economia noturna, e verifica-se que, apenas a partir de 2010 os 
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custos sociais (e.g. dificuldades em adormecer), ambientais (e.g. acumulação de detritos 

e maus cheiros) e económicos (e.g. arranjos decorrentes do vandalismo) se tornaram 

mais relevantes. Com o aumento dos conflitos e falta de resolução dos mesmos, com o 

aumento da oferta na economia noturna e o aumento (cada vez menor) da afluência de 

utilizadores, deu-se a passagem para o estádio seguinte.  

4.3.4. Consolidação 

A partir de 2011, a economia noturna na freguesia da Vitória aparenta ter entrado no 

estágio de Consolidação. Foi neste ano que se denotou grande parte da área da freguesia 

intimamente ligada ao setor do lazer e entretenimento noturno (e.g. maior concentração 

de locais de entretenimento). Começaram também neste período a ser divulgadas 

notícias internacionais sobre o turismo na cidade do Porto, com bastantes elogios à zona 

histórica da mesma (New York Times, 23-11-2011; Livening, 28-12-2011; Lonely 

Planet, 20-12-2012; Wallpaper, 1-2012; Traveler.es, 5-6-2012), ou seja, o marketing 

relativo à vida noturna já possuía um alcance bastante lato. O ano de 2011 foi também o 

ano em que a Universidade do Porto bateu o recorde de estudantes Erasmus na 

instituição (Universia, 4-3-2011). Dois factos extremamente positivos, sendo que 

principalmente os elogios tecidos ao turismo na zona histórica da cidade estão 

intimamente ligados à evolução positiva da economia noturna nesta mesma zona (Rui 

Moreira in Renascença, 5-12-2011). Relativamente ao número de utilizadores, não 

existem dados quantitativos que possam comprovar que o seu crescimento, neste 

período, tenha sido positivo, mas a taxas menores. Contudo, a utilização, por parte dos 

utilizadores noturnos, do espaço público e de infraestruturas das quais os residentes 

suportam os custos, era e continua a ser bastante elevada, o que levou à maior evidência 

dos problemas (e.g. vandalismo, stress emocional) e conflitos. 

A comprovar a sua maior relevância, surgiram os fenómenos de reação e de organização 

de residentes e comerciantes da freguesia. A 21 de Outubro do mesmo ano foi realizada 

uma reunião pública para debater os problemas provocados pela “movida”, convocada 

pela Junta de Freguesia da Vitória (Agência Lusa in Porto Canal, 14-10-2011). 

Acrescentando, também no mês de Outubro de 2011, foram elaboradas pelos residentes 

dois documentos: o manifesto já referido anteriormente, na secção 4.2.3. e uma carta 

referente à gestão danosa realizada, no âmbito da economia noturna, pela Câmara 



128 
 

Municipal do Porto. Verificava-se, assim, a desigualdade da distribuição de benefícios 

principalmente entre residentes e espaços de entretenimento noturnos.  

De forma a serem minimizados os conflitos entre as diferentes partes que coabitam na 

Baixa do Porto, a 27 de Março do presente ano, foram aprovadas as medidas de atuação 

para a animação noturna e para ruas específicas. Estas medidas abrangem 

“estabelecimentos de restauração e/ou bebidas e recintos de diversão” nas ruas Galerias 

de Paris, Cândido dos Reis, Conde Vizela, José Falcão, Passos Manuel, as praças 

Parada Leitão e dos Poveiros (Porto24, 23-03-2012). Após a divulgação das medidas, o 

desagrado dos locais de entretenimento noturnos foi evidente e existiram diversos 

pedidos de reunião, por parte dos locais de entretenimento, com a autarquia para 

esclarecimento dos afetados pelas mesmas (Agência Lusa in ABZHP, 4-4-2012, 

Jornalismo Porto Net, 27-3-2012; Semanário Grande Porto, 30-3-2012). Para além da 

greve realizada por 15 espaços da freguesia da Vitória, foi elaborada também uma carta 

pelos espaços Tendinha dos Clérigos, La Boheme – Entre Amis e Tendinha Indiscreta, 

com um pedido de reavaliação das medidas de regulação da Baixa do Porto, não 

concordando, obviamente, com comportamentos que perturbam o descanso dos 

moradores (Tendinha dos Clérigos, La Bohème – Entre Amis, Tendinha Indiscreta in 

ABZHP, 1-4-2012).  

Aquando da elaboração da dissertação, um abaixo-assinado estava a circular pelos 

residentes da Vitória: o mesmo continha a descrição de factos e pedidos de atribuição de 

maior atenção à sua situação desfavorável. Para além disso, começaram a surgir notícias 

sobre os efeitos negativos das medidas de atuação para a animação noturna no setor da 

economia noturna. Os efeitos negativos apontados foram na faturação dos espaços de 

entretenimento e nos postos de trabalho da economia noturna. Por exemplo, a ABZHP 

estimou que 300 postos de trabalho ficavam em risco com a efetivação das medidas 

aprovadas (Seminário Grande Porto, 13-4-2012).  

Apesar desta realidade instável, pode ser depreendido, das respostas obtidas na 

aplicação dos inquéritos e do referido por António José Fonseca, que a oferta na 

economia noturna na freguesia da Vitória irá continuar a aumentar. Isto porque ainda 

existem muitos projetos elaborados por cumprir e existe uma elevada procura por 

espaços para abrir estabelecimentos de entretenimento noturno, apesar da variedade de 
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conceitos na freguesia da Vitória ser enorme. António José Fonseca considera que 

existe maior oferta do que procura na economia noturna e que provavelmente, no futuro, 

alguns locais não conseguirão manter a sua atividade devido ao excesso de oferta 

(Público, 9-2-2012). Acrescentando, as rendas para estabelecimentos noturnos na 

freguesia da Vitória, devido à grande especulação imobiliária, em alguns casos e 

aproximadamente, triplicaram (Jornalismo Porto Net, 21-10-2011; Jornal de Notícias, 9-

6-2012).  

Relativamente à evolução do número de utilizadores da freguesia da Vitória em período 

noturno, o presidente da ABZHP afirmou que o público parecia de alguma forma “já ter 

fugido para outras zonas”, devido às quebras de clientes, de cerca de 80%, que os locais 

de entretenimento noturnos verificaram durante a semana, estando esta quebra 

relacionada com as medidas aprovadas pela Câmara Municipal do Porto para disciplinar 

a “movida” (Agência Lusa in ABZHP, 27-06-2012). Através da análise dos inquéritos 

aplicados aos utilizadores noturnos da freguesia da Vitória, verifica-se que em parte 

estas afirmações se justificam, mas talvez não com a dimensão referida, e que a quebra 

se deve a outros fatores para além das medidas definidas para a disciplinação da 

economia noturna.  

Até aqui, o ano de 2012 foi o ano de maior acumulação de custos e externalidades, com 

alguma destruição do espaço público e com uma massificação que tende para a mono 

atividade da economia noturna. Este facto coloca em risco a freguesia da Vitória, pois é 

bastante importante que a mesma possua diversidade funcional e social, ou seja, 

atividades diversas, tanto em período diurno, como noturno, sendo que o 

desenvolvimento da economia noturna não expulse essas atividades, nem os residentes 

existentes na mesma, como já aconteceu em outras cidades, em que os fatores na génese 

e de suporte ao fenómeno (e.g. qualidade do espaço público, atividades alternativas) 

tendem a ser “destruídos” ou eliminados no processo, devido à acumulação de custos 

físicos e sociais e à perda de diversidade de atividades, nomeadamente na economia 

noturna.  

4.3.5. Estagnação 

Assim, a economia noturna parece ter entrado no estágio de Estagnação no presente ano 

(2012), pois a capacidade de carga da freguesia da Vitória parece ter sido atingida. Para 
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além dos factos descritos anteriormente, alguns dos utilizadores inquiridos referiram 

que atualmente a qualidade da sua experiência noturna na zona é menor, devido ao 

número excessivo de utilizadores, dos comportamentos praticados por alguns dos 

mesmos e pelo tipo de consumo realizado (e.g. álcool e drogas). Também neste ano, a 

imagem da freguesia enquanto zona de diversão noturna encontra-se estabelecida, os 

utilizadores chegam em massas. O número de espaços de entretenimento noturnos, 

como já foi referido, continua a aumentar, contudo, ainda não pode ser afirmado que os 

novos desenvolvimentos da economia noturna são ínfimos, como seria de esperar neste 

estágio. 

Segundo alguns residentes inquiridos, a partir da fase mais avançada do estágio de 

desenvolvimento, aproximadamente no ano de 2010, verificou-se que o crescimento da 

economia noturna e o seu potencial de regeneração, revitalização urbana e de atração de 

residentes começaram a ter uma relação negativa. Isto deve-se, principalmente, a 

excessos praticados pelos utilizadores noturnos da zona (e.g. ruído, comportamentos 

antissociais, vandalismo), o que fez com que a aceitação das atividades noturnas nesta 

fase, a de estagnação, se visse reduzida por parte dos residentes, quando comparada 

com as fases iniciais, nas quais eram mais evidentes os benefícios da economia noturna 

no renascimento da zona, o que está em concordância com os exemplos apresentados na 

secção 4.3., referidos por Henriques (2006), Roberts (2006) e Laam Hae (2011).  

Em suma, a cidade ganhou com esta dinâmica de iniciativa privada, principalmente ao 

nível da ocupação de edifícios devolutos, que se estendeu para além da fronteira 

administrativa da freguesia da Vitória (e.g. benefícios estendidos até à rua Sá da 

Bandeira). Os benefícios surgiram também através de novos residentes e novos 

negócios, como o desenvolvimento de projetos de turismo habitacional. Para além 

disso, segundo António José Fonseca, esta nova dinâmica, principalmente por se 

desenvolver numa área tão rica em património cultural, fez sair à noite quem já não saía 

há muito tempo.  
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Concluindo 

Portanto, na atualidade, a economia noturna na freguesia da Vitória parece situar-se no 

estágio Estagnação do ciclo de vida da economia noturna, portanto, é necessário atribuir 

a devida atenção aos próximos desenvolvimentos, pois uma expansão mal guiada da 

mesma pode levar a economia noturna nesta zona da cidade ao declínio. Verificados as 

sinergias e benefícios que surgiram do desenvolvimento desta atividade no centro 

histórico da cidade do Porto, é do interesse comum que estas atividades se mantenham 

nesta zona da cidade e que a gestão e governação da economia noturna tenha em vista o 

atingir dos estágios de rejuvenescimento do ciclo de vida da economia noturna. Para 

isso, a criação de novas atrações (e.g. eventos) é essencial e existem exemplos recentes 

de esforços praticados neste sentido, como o festival Optimus D'Bandada e o projeto 

“Estamos com a Baixa” desenvolvido pela ABZHP. Este último projeto é bastante 

interessante, já foi realizado em 2007, e vai de encontro às iniciativas propostas por 

autores como Jones et al. (2003) e Roberts (2006), pois o seu objetivo é dinamizar o 

comércio tradicional, através do prolongamento do seu horário de funcionamento até às 

00h, podendo desta forma constituir um conjunto de atividades diferentes das 

tradicionalmente encontradas na economia noturna e, por esta razão, atrair diferentes 

públicos para a Baixa da cidade em período noturno (Agência Lusa in Porto Canal, 4-9-

2012, Jornal de Notícias, 5-9-2012). Mais uma vez, é necessário que a governação e 

gestão da economia noturna sejam realizadas de forma concertada e englobando todos 

os interessados na mesma, de forma a serem minimizados os conflitos e problemas e 

maximizados as sinergias e benefícios.  

4.3.6. Para evitar os estágios de declínio: 

Estando, aparentemente, a economia noturna do centro histórico do Porto num estádio 

crítico de transição, é importante evidenciar formas para que a mudança de estádio não 

seja para um de declínio. Sendo que a coabitação é possível e desejável, pois uma 

cidade consistente é composta por todas as partes anteriormente referidas, existe a 

necessidade de criação de formas para tornar a sua convivência mais saudável. Essas 

formas podem passar pela concertação de todos os atores para a coabitação de 

interesses, por exemplo, realizando reuniões onde todos participem, como a realizada a 
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21 de Outubro de 2011, por iniciativa da Junta de Freguesia da Vitória (Lusa in Porto 

Canal, 14-10-2011). 

Pelos principais problemas evidenciados pelos inquiridos e entrevistados, é evidente a 

necessidade de uma maior educação urbana e da colocação da rede de transportes 

públicos a funcionar eficientemente em horário noturno. Para além da educação urbana, 

para evitar os problemas de ruído, comportamentos antissociais e vandalismo, tendo em 

conta o contexto económico do setor público e a falta de recursos para aumentar o 

policiamento, a ideia, já intencionada pela ABZHP, de um projeto de policiamento 

gratificado 24 horas por dia seria uma boa forma de minimização de problemas, sendo 

realizada em parceria com a Câmara Municipal do Porto. A ideia seria implementar 

"uma pequena taxa" paga pelos comerciantes das zonas abrangidas pelo projeto, de 

forma a cobrir os encargos com o policiamento gratificado (Lusa in Porto Canal, 14-10-

2011). Esta iniciativa iria de encontro à referida por Jones et al. (2003), praticada no 

Reino Unido, mas recebida pouco entusiasticamente pelos locais de entretenimento 

noturnos. No caso britânico, a possível contribuição financeira não seria apenas para 

custos de policiamento, mas para todos os custos adicionais derivados da expansão da 

economia noturna.  

Quanto à questão dos transportes públicos, a provisão de uma rede eficiente resolveria 

grande parte dos problemas de estacionamento e de congestionamento. Tal como 

referido anteriormente, um exemplo semelhante ao Gato, da STCP em parceria com a 

Superbock, poderia ser uma alternativa viável. Prolongar os horários de funcionamento 

do metro nos dias de maior afluência à Baixa da cidade também poderia minimizar os 

problemas anteriormente referidos. Num contexto em que a acessibilidade e 

infraestruturas têm uma grande importância, a necessidade de integrar pontos funcionais 

e de destino ganha relevo (Thomas and Bromley, 2000). Contribuindo também para um 

estacionamento menos selvagem encontram-se exemplos de parcerias a nível de parques 

de estacionamento e locais de entretenimento noturnos (e.g. Café Âncora D’Ouro com o 

parque de estacionamento da praça dos Leões).  

A questão da acumulação de resíduos e dos cheiros emitidos por estes, também 

considerada bastante relevante pelos inquiridos, poderia ser resolvida pela 

disponibilização de um maior número de caixotes do lixo e através de uma limpeza que 
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vá para além da recolha dos resíduos, principalmente nas noites de maior afluência. O 

exemplo da criação de bancos de garrafas seria um incentivo para diminuir o lixo 

encontrado nas ruas, principalmente em noites de fim de semana.  

Relativamente à inconsciência de alguns operadores de locais de entretenimento, 

existem algumas medidas para minimizar as consequências negativas das suas atitudes. 

O seguimento do exemplo francês é uma possibilidade. Este baseia-se na existência de 

um período de experimentação, durante o qual o local de entretenimento só pode vender 

álcool com uma graduação máxima de 17 graus, e se correr tudo bem durante esse 

período, passam a poder vender álcool com maior graduação. Esta medida tenta evitar 

que, pelo menos, durante o período de experimentação, os locais de entretenimento 

noturnos vendam álcool de forma inconsciente, reduzindo o grau de embriaguez dos 

seus utilizadores e consequências dessa mesma embriaguez. Outra possível solução é a 

temporalização da noite, isto é, os locais de entretenimento noturnos das zonas mais 

críticas possuírem um horário mais limitado, por exemplo até às 00h e outras zonas, 

sem residentes até mais tarde. Desta forma, os fluxos de utilizadores podem ser geridos 

entre as diferentes zonas, pois são encaminhados para determinada zona conforme o 

horário de funcionamento dos seus locais de entretenimento.  

Outro aspeto interessante relativo à minimização de conflitos entre partes está ligado a 

dirigir a oferta para diferentes públicos, nomeadamente ao nível da oferta de habitação, 

ou seja, dirigi-la para estudantes, jovens, adaptando-se estes às tipologias pequenas 

presentes na freguesia da Vitória. Este redirecionar da oferta tem vindo a ser feito pela 

Estudos, Planificação E Realizações Imobiliárias (EPRI), S.A. (Porto24, 12-9-2011) e 

pela “Arrebita Porto”, que também demonstrou intenções de realizar reabilitação low 

cost com e para estes públicos (Renascença, 5-12-2011).  

Quanto à governação e gestão da economia noturna, esta seria mais eficiente se o 

controlo ou a gestão fosse realizado mais através do autocontrolo, da gestão pessoal, 

grupal ou local e down-top. Tal como verificado na revisão de literatura, com a 

limitação de horários, as autoridades locais, por vezes, acabam por piorar os problemas 

de ruído e congestionamento no centro das suas cidades. Para além destas 

consequências negativas desta política de regulação, com a aplicação da mesma, os 

locais de entretenimento noturnos que investiram na freguesia da Vitória veem 



134 
 

frustradas as suas expectativas de rendimento após investirem elevados montantes na 

reabilitação dos espaços e edifícios que ocupam.  

É necessário evitar que a “movida” na Baixa do Porto seja apenas uma moda, pois do 

desenvolvimento da mesma resultam benefícios e sinergias, que podem ser 

aproveitados, maximizados e melhor distribuídos por todas as partes intervenientes na 

mesma. 
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Capítulo 5 – Conclusão  
O estudo elaborado debruçou-se sobre a economia noturna no centro histórico do Porto, 

com um enfoque particular na freguesia da Vitória, devido a esta suportar uma grande 

parte da oferta da economia noturna, suportar ainda uma elevada afluência de 

utilizadores em período noturno e residentes. Assim, recentemente, a partir de 2010, 

verificou-se o aparecimento de conflitos entre as partes intervenientes na economia 

noturna na zona, mas principalmente entre residentes e utilizadores noturnos.  

Tal como para cidades britânicas, Temple Bar e Nova Iorque, um dos principais 

resultados da investigação é que o uso mix nos centros das cidades, onde se mistura o 

entretenimento noturno com a residência, é possível, desejável e viável, mas necessita 

de uma gestão e governação da economia noturna cuidadosa, realizada down-top, mais 

baseada no planeamento, em detrimento da simples da regulação (ou falta da mesma), 

de forma a existir uma boa coabitação.   

As principais questões de investigação a que estudo se propunha a responder são as 

seguintes: 

i) Quem são e como se caracterizam os atores que intervêm na economia 

noturna?   

A investigação debruçou-se sobre as principais partes interessadas na economia noturna 

na freguesia da Vitória: os residentes, os locais de entretenimento e os utilizadores 

noturnos da mesma. Relativamente à primeira parte, os residentes, verifica-se que a 

freguesia da Vitória se caracteriza por uma população mais envelhecida, com poucos 

jovens e relativamente concentrada em alguns pontos da freguesia, alguns destes 

identificados como zonas críticas. Verifica-se ainda que a generalidade dos inquiridos 

não se pretende opor ao desenvolvimento da economia noturna na área em questão, mas 

apenas beneficiar de uma qualidade de vida maior, sendo que esta se viu diminuída com 

os exageros verificados na noite. Quanto aos locais de entretenimento noturnos, foram 

encontrados muitos espaços que abriram recentemente, foi encontrada uma elevada 

concentração dos mesmos e, ainda, que a grande maioria se preocupa com os benefícios 

trazidos para a comunidade, para a regeneração urbana da freguesia e viabilidade e 

vitalidade da mesma. O hibridismo e diversidade de alguns destes espaços revelam-se 
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essenciais para a atração de diferentes públicos ao centro histórico da cidade do Porto. 

Quanto aos utilizadores noturnos da Baixa do Porto, tal como o expectável, este grupo é 

composto por um maior número de jovens, cujo principal consumo realizado é o álcool. 

A preocupação e atribuição de elogios ao espaço público desta zona da cidade, por parte 

dos utilizadores inquiridos, demonstraram o que é de tão diferente e original nesta zona 

para a sua experiência noturna. Para além destas partes, saíram evidenciados também 

como partes interessadas importantes na economia noturna os estabelecimentos 

hoteleiros e turistas, ambos também beneficiados e prejudicados pelo desenvolvimento 

da economia noturna.  

ii) Que sinergias e conflitos surgem do desenvolvimento da economia noturna 

nos centros das cidades? 

As principais sinergias resultantes do desenvolvimento da economia noturna na 

freguesia da Vitória ocorrem entre residentes, locais de entretenimento e utilizadores, ou 

seja, verifica-se a melhoria do ambiente urbano em geral, a sua revalorização e o 

aumento da segurança para todas as partes interessadas. Os principais conflitos têm 

vindo a surgir entre residentes e utilizadores, principalmente os embriagados. Contudo, 

foi possível concluir que a simples aglomeração de utilizadores provoca problemas 

significativos no descanso dos residentes. Os principais custos sofridos por residentes 

são os emocionais e sociais, derivados do ruído excessivo, dos comportamentos 

antissociais e vandalismo (também gerador de custos económicos), e ainda os custos 

ambientais, derivados dos detritos deixados nas ruas, nas soleiras de portas e dos maus 

cheiros.   

iii) Como entender o desenvolvimento da economia noturna ao longo do tempo 

no centro histórico do Porto?  

Para entender o desenvolvimento da economia noturna no centro histórico do Porto, 

mas principalmente na freguesia da Vitória, foi elaborado um modelo tentativo do ciclo 

de vida da economia noturna em centros históricos de cidades e foi situada a economia 

noturna da área em análise no mesmo. A principal conclusão é que a mesma se encontra 

num estádio crítico de mudança (estagnação), do qual pode evoluir para diferentes 

hipóteses (rejuvenescimento, continuidade da estagnação e declínio), dependendo da 
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gestão realizada na mesma e das medidas tomadas para a mesma. Estando provados os 

benefícios e sinergias que podem surgir da continuidade da economia noturna no centro 

da cidade, é necessário minimizar conflitos e diferentes custos, principalmente para os 

residentes do centro, de forma a que a mesma se mantenha na freguesia da Vitória e 

beneficie a comunidade, a cidade em geral e, ao contrário do que tem vindo a acontecer, 

não prejudique nenhuma das partes interessadas na mesma.  

iv) Como podem ser geridos os conflitos e sinergias entre os atores?  

Para ser respondida a esta última questão podem ser usadas as principais implicações 

nas políticas para a economia noturna da cidade. Verifica-se então a necessidade de 

controlo sobre a direção da economia noturna através do planeamento; a necessidade de 

provisão de transporte público noturno, limpeza e recolha de resíduos extra ou mais 

eficiente; a necessidade da recolha de uma base de dados consistente, que monitorize 

mudanças e providencie respostas apropriadas ao desenvolvimento da economia 

noturna, por exemplo, através da observação de áreas pioneiras; para além disso, é 

necessário estabelecer mecanismos que assegurem a longevidade de parcerias entre 

diferentes partes, estabelecendo mecanismos seguros, consistentes, e justos de 

financiamento extra para a gestão da economia noturna; e ainda, encorajar parcerias 

para abordagens pró-ativas, que apoiem atividades não focadas na provisão de álcool 

nos centros urbanos à noite, como minimizadoras dos impactos provocadas por 

utilizadores embriagados. 

Foi encontrado, ao longo do presente estudo, que tem vindo a acontecer na cidade do 

Porto o confiar da regeneração urbana às atividades da economia noturna, sem qualquer 

tipo de planeamento, enquanto que o desejável é um planeamento com visão e políticas 

claras, que encoraje a vitalidade e diversidade e que providencie controlo sobre as 

formas mais rentáveis de entretenimento noturno. Por esta razão, surgiram conflitos 

entre as diferentes partes interessadas no centro urbano. Para estes últimos serem 

minimizados, tal como realizado em centros de cidades britânicas, é necessário um 

esforço concertado e o envolvimento de todos os intervenientes na economia noturna no 

centro da cidade do Porto, uma vez que planear para o mesmo significa planear para as 

pessoas e com as pessoas (Roberts, 2006; Hollands, 2002). Foi ainda possível perceber 

que é necessário fortalecer a função residencial do centro histórico do Porto e, em 



138 
 

particular, da freguesia da Vitória, e realizar uma gestão mais firme dos riscos 

percebidos e da imagem dos mesmos. 

O contributo que pretende ser dado por este estudo à literatura e conhecimento sobre a 

economia noturna prende-se com o acrescento de uma nova experiência e caso de 

estudo, num país com características diferentes (e.g. horários de refeições mais tardios) 

das experiências anteriormente retratadas. Para além disso, foi realizada a aplicação de 

um modelo de ciclo de vida à economia noturna nos centros das cidades, com aplicação 

empírica à cidade do Porto, o que permite, de certa forma, explicar e prever os possíveis 

desenvolvimentos deste setor nos centros das cidades, e possibilita uma governação e 

gestão da economia noturna mais antecipadora e pró-ativa. 

Relativamente às limitações encontradas ao longo do desenvolvimento do trabalho, as 

que se assumem como mais importantes são o limite temporal, que impossibilitou a 

obtenção ou recolha de mais informações, nomeadamente através de outros atores da 

economia noturna, contactados, mas indisponíveis no momento. O limite temporal 

impossibilitou também a obtenção de dados que demorariam muito tempo a ser 

preparados. A ausência de respostas por parte de entidades contactadas, o custo e 

burocracia verificados para a obtenção de outros dados também se revelaram 

limitadores.  

Como sugestões de pesquisa futura, podem ser apontados os seguintes aspetos. Como 

foi possível perceber, a economia noturna na cidade do Porto tem mudado de zonas 

dentro da própria cidade. Assim, pode ser interessante analisar como ocorre esta 

mudança, quais os fatores que atraem a economia noturna para determinado local e 

quais os fatores que a afastam, ou seja, que fatores são decisivos para a sua localização. 

Acrescentando, poderia também ser interessante a exploração de opções políticas de 

apoio ao nível local para a economia noturna nos centros urbanos, por parte do nível 

central, de forma a verificar como esta parte integrante da governação e gestão da 

economia noturna pode agir no sentido de promover a economia noturna nos centros das 

cidades de forma sustentável. 
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http://porto24.pt/porto/12112011/rui-moreira-movida-da-baixa-tem-de-ser-domesticada/
http://porto24.pt/porto/18012012/gato-stcp/
http://porto24.pt/porto/23032012/bares-da-baixa-do-porto-vao-ter-que-fechar-ate-as-4h/
http://porto24.pt/vida/10042012/bairro-dos-livros/
http://porto24.pt/destaque-1/28042012/bares-da-baixa-fechados-e-com-faixas-negras-em-protesto-inedito/
http://porto24.pt/destaque-1/28042012/bares-da-baixa-fechados-e-com-faixas-negras-em-protesto-inedito/
http://www.publico.pt/Local/2010-o-ano-em-que-a-revolucao-da-baixa-do-porto-triunfou-1473033?all=1
http://www.publico.pt/Local/2010-o-ano-em-que-a-revolucao-da-baixa-do-porto-triunfou-1473033?all=1
http://www.publico.pt/Local/o-gato-ainda-e-um-autocarro-quase-fantasma-1530210
http://www.publico.pt/Local/o-gato-ainda-e-um-autocarro-quase-fantasma-1530210
http://www.publico.pt/Local/protestos-de-moradores-nao-impedem-abertura-de-novos-bares-na-baixa-do-porto-1533028
http://www.publico.pt/Local/protestos-de-moradores-nao-impedem-abertura-de-novos-bares-na-baixa-do-porto-1533028
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Público, por Pedro Rios (29-4-2012, 10:55), “A noite em que os bares da Baixa do 

Porto fizeram greve, sem pré-aviso”, disponível em: http://www.publico.pt/Local/a-

noite-em-que-os-bares-da-baixa-do-porto-fizeram-greve-sem-preaviso-1544016?all=1, 

acedido a 29 de Abril de 2012.  

Renascença, por Pedro Rios (5-12-2011, 12:51), “O centro histórico do Porto era um 

buraco negro”, disponível em: 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=41520, acedido a 3 de Março de 

2012.  

Renascença, por Pedro Rios (5-12-2011, 13:29), “O potencial do centro histórico do 

Porto está ainda por cumprir”, disponível em: 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=30&did=41527, acedido a 3 de Março de 

2012.  

Semanário Grande Porto, por Pedro José Barros (5-4-2012, 10:30), “Movida: Bares 

querem reunião urgente com Rui Rio”, disponível em: 

http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad1420

13681d57adc0519&amp;hasFlash=no, acedido a 5 de Abril de 2012.  

Semanário Grande Porto, por Pedro José Barros (13-4-2012, 10:10), “Porto: Novas 

regras da movida põem em risco 300 postos de trabalho”, disponível em: 

http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad1420

136aaf5f9de0536&amp;hasFlash=no, acedido a 14 de Abril de 2012.  

SIC, por Raquel Marinho, Hugo Neves, Marco Carrasqueira, Sérgio Maduro e Patrícia 

Reis (20-11-2011), “Grande Reportagem SIC: Bar Aberto”, disponível em: 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2011/11/18/bar-aberto, acedido a 20 

de Novembro de 2011.  

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), S.A. (9-1-2012, 11:11), “STCP 

realiza serviço "Gato" com financiamento europeu”, disponível em: 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=340789402615403, acedido a 4 de Maio 

de 2012. 

http://www.publico.pt/Local/a-noite-em-que-os-bares-da-baixa-do-porto-fizeram-greve-sem-preaviso-1544016?all=1
http://www.publico.pt/Local/a-noite-em-que-os-bares-da-baixa-do-porto-fizeram-greve-sem-preaviso-1544016?all=1
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=41520
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=30&did=41527
http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad142013681d57adc0519&hasFlash=no
http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad142013681d57adc0519&hasFlash=no
http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad1420136aaf5f9de0536&hasFlash=no
http://www.grandeportoonline.com/catalog/product.do?productId=d1dc549934fad1420136aaf5f9de0536&hasFlash=no
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2011/11/18/bar-aberto
https://www.facebook.com/note.php?note_id=340789402615403
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Tendinha dos Clérigos; La Boheme – Entre Amis; Tendinha Indiscrita (1-4-2012, 

22:23), “Acerca da noite na Baixa”, in ABZHP, disponível em: http://ribeira.com.pt/ab-

zhp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=50:acerca-da-noite-na-

baixa&catid=1:noticias&Itemid=4, acedido a 3 de Abril de 2012.  

Traveler.es (5-6-2012) “48 horas en Oporto”, disponível em: 

http://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/48-horas-en-oporto/1772, acedido 

a 20 de Junho de 2012. 

TV Porto (18-10-2011) “Reunião de Câmara de 18 Outubro de 2011”, disponível em: 

http://tv.cm-porto.pt/arquivo/zoom-camara/reuniao-de-camara-de-18-outubro-de-2011, 

acedido a 24 de Janeiro de 2012 

Universia, Portugal: Notícias (4-3-2011), “Universidade do Porto acolhe número 

recorde de estudantes estrangeiros”, disponível em: 

http://noticias.universia.pt/mobilidade-

academica/noticia/2011/03/04/796881/universidade-do-porto-acolhe-numero-recorde-

estudantes-estrangeiros.html, acedido a 5 de Março de 2012. 

Wallpaper (Janeiro de 2012), “Wallpaper design awards, preview 2012”, disponível em: 

http://www.wallpaper.com/designawards/2012#55549, acedido a 9 de Fevereiro de 

2012. 

Documentos elaborados por residentes consultados 

Mariana Martins (7-10-2011) “Gestão Danosa”, disponível em: 

http://www.porto.taf.net/dp/files/20111007-gestaodanosa.pdf, acedido a 3 de Fevereiro 

de 2012. 

Alguns Residentes da freguesia da Vitória (Outubro 2011), “Manifesto pela Qualidade 

de Vida na Baixa do Porto”, disponível em: http://www.porto.taf.net/dp/files/20111007-

manifesto.pdf, acedido a 3 de Fevereiro de 2012.  

Alguns Residentes da freguesia da Vitória (1-7-2012), “Abaixo Assinado de Moradores 

das Ruas da Picaria, da Conceição e do Largo de Montpellier”.  

http://ribeira.com.pt/ab-zhp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=50:acerca-da-noite-na-baixa&catid=1:noticias&Itemid=4
http://ribeira.com.pt/ab-zhp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=50:acerca-da-noite-na-baixa&catid=1:noticias&Itemid=4
http://ribeira.com.pt/ab-zhp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=50:acerca-da-noite-na-baixa&catid=1:noticias&Itemid=4
http://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/48-horas-en-oporto/1772
http://tv.cm-porto.pt/arquivo/zoom-camara/reuniao-de-camara-de-18-outubro-de-2011
http://noticias.universia.pt/mobilidade-academica/noticia/2011/03/04/796881/universidade-do-porto-acolhe-numero-recorde-estudantes-estrangeiros.html
http://noticias.universia.pt/mobilidade-academica/noticia/2011/03/04/796881/universidade-do-porto-acolhe-numero-recorde-estudantes-estrangeiros.html
http://noticias.universia.pt/mobilidade-academica/noticia/2011/03/04/796881/universidade-do-porto-acolhe-numero-recorde-estudantes-estrangeiros.html
http://www.wallpaper.com/designawards/2012#55549
http://www.porto.taf.net/dp/files/20111007-gestaodanosa.pdf
http://www.porto.taf.net/dp/files/20111007-manifesto.pdf
http://www.porto.taf.net/dp/files/20111007-manifesto.pdf
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Vídeos que retratam problemas derivados do desenvolvimento da economia 

noturna no centro histórico do Porto 

Men facing the Wall:  

http://www.youtube.com/watch?v=wWRsTzjYTDM&feature=player_embedded#!  

O outro lado da movida: http://www.youtube.com/watch?v=MUTufZUOo0Y  

Ruas da zona de bares na Baixa do Porto ficam cheias de lixo: 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article750726.ece  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wWRsTzjYTDM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MUTufZUOo0Y
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/article750726.ece
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Anexos  

Anexo 1.1. Guião da Entrevista a Manuel Correia Fernandes 

Pontos prévios à entrevista 

1. Agradeço a disponibilidade por me receber. O seu testemunho é de facto fundamental 

para o desenvolvimento do estudo sobre a economia noturna, particularmente no que diz 

respeito à secção da gestão e governação da mesma. 

2. A dissertação sobre a economia noturna na freguesia da Vitória da cidade do Porto 

vai de encontro a um conjunto de estudos realizados em outros centros de cidades pelo 

mundo. O seu objetivo é responder a questões relacionadas com a identificação dos 

atores que intervêm na economia noturna, com a identificação das sinergias e conflitos 

que surgem com o desenvolvimento da mesma nos centros das cidades, com o entender 

do desenvolvimento da economia noturna ao longo do tempo e com o entendimento da 

forma como devem ser geridos os conflitos e sinergias. 

O grupo de trabalho:  

1. Gostava que me falasse um pouco sobre o grupo de trabalho da movida. Como, 

quando e porque surgiu?  

 Quando: Janeiro de 2011, junção de outros partidos em Outubro de 2011 

 Que motivos levaram à sua criação? 

2. Quais são os principais objetivos do trabalho desenvolvido?  

 Destinatários? 

 Quais os objetivos? 

 Os objetivos continuam os mesmos desde a sua criação ou foram 

alargados/diversificados?  

 Considerava que tinha sucesso, se daqui a 3 anos conseguisse… 

3. Projetos  

 Quais os projetos em execução?  

 Área geográfica de implementação?  
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 Parceiros envolvidos? (pontos positivos e negativos da cooperação) 

o Autoridades centrais, operadores de bares, polícia, entidades da proteção 

ambiental, prestadores de transporte, residentes, e outros 

estabelecimentos comerciais 

o Comente o apoio ou a falta do mesmo por parte das autoridades centrais 

(e. g. falta de documentos guias indicativos de ação) 

 Principais constrangimentos e necessidades sentidas na implementação de 

projetos? (políticos, financeiros, de comunicação e mobilização, …) 

A economia noturna:  

4. História da explosão da economia noturna na Baixa do Porto. 

 Que razões?; Que estabelecimentos pioneiros?; Que usos pioneiros? Políticas de 

apoio? 

5.1. Quais os principais pontos negativos e positivos identificados por si do 

desenvolvimento da economia noturna na Baixa do Porto?  

 Vibração, segurança, conflitos, exclusão, congestionamento, estacionamento.  

5.2. Que atores identifica como principais beneficiários e principais prejudicados? Por 

que razão? 

6. Que fatores e medidas considera necessários para a resolução ou minimização de 

problemas e maximização de benefícios? (e.g. alargamento do horário de 

funcionamento de atividades diárias, melhor iluminação, maior policiamento ou maior 

poder para esta força de intervenção, reforço dos serviços de recolha de lixo, mais 

parcerias com o setor privado, realização de campanhas educacionais ou de 

sensibilização para utilizadores e staff de locais de entretenimento, premiação do melhor 

bar de determinada temporada…) 

7. Em trabalhos empíricos sobre a economia noturna em outros centros de cidades 

verifica-se que a utilização do planeamento é mais eficiente do que a utilização do 

licenciamento para a gestão/governação da economia noturna (e.g. verifica-se a 

ineficácia de limitação de horas de fecho). Considera que para o caso específico da 
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Baixa, onde se verifica uma mistura de usos, seria preferível a separação dos mesmos 

(uso residencial, uso comercial)? 

Benefícios 

8. De forma a alargar o público-alvo da economia noturna ou a torná-la mais atrativa 

para todos os residentes e visitantes dos centros urbanos, são promovidos eventos e 

iniciativas ao ar livre, que produzem efeitos do entretenimento noturno no turismo, na 

cultura e imagem da cidade. Assim sendo, considera importante a subsidiação de 

eventos e a abertura tardia de atividades, como museus, galerias e livrarias para a 

atração de um maior leque de idades e classes para a Baixa à noite? 

9. O desenvolvimento da economia noturna é considerado por muitas autoridades locais 

uma forma barata de regeneração urbana, pois os edifícios são reabilitados, recebem 

novos usos e são criados postos de trabalho sem serem utilizados fundos públicos. 

Tendo em conta os efeitos positivos do desenvolvimento da economia noturna na Baixa, 

está de acordo com a afirmação anterior? Considera o fenómeno responsável por parte 

do aumento do número de residentes na zona?  

Problemas 

10. Quando e como começaram a ser reconhecidos os problemas associados à grande 

concentração de jovens, muitos deles embriagados, na Baixa do Porto à noite? (e.g. 

queixas, constatação própria como utilizador) 

11.1. Considera que o número de utilizadores noturnos da Baixa do Porto continua a 

aumentar? 

11.2. Considera que existe uma concentração exagerada, que ultrapassa a capacidade de 

receção de utilizadores da Baixa em noites de pico?  

12. Diversas notícias publicadas sobre a economia noturna na Baixa evidenciam o 

descontentamento dos residentes com os exageros da mesma. Como considera que os 

conflitos entre residentes e as partes intervenientes na economia noturna podem ser 

minimizados? 
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13. Considera que ocorreu um aumento exagerado do número de licenças para locais de 

entretenimento noturno? (falta de dados relativos ao licenciamento) 

14. Quanto à perda de diversidade de atividades de entretenimento noturnas na Baixa, 

considera que existiu crowding out de atividades alternativas (semelhante ao Reino 

Unido, onde bares alternativos foram substituídos por bares empresariais)? Se sim, foi-

lhes atribuído algum apoio para a sua sustentação na Baixa?  

15. Muitos dos problemas ambientais, como a acumulação de detritos nas ruas (e.g. 

garrafas de vidro e copos) deve-se à venda ambulante. O que pode ser feito para a sua 

diminuição?  

16. Comente as medidas tomadas recentemente (limitação horária, limitação de potência 

e de níveis de ruído, …).  

16.1. Tendo em conta os conflitos referidos anteriormente, considera importante a 

instalação de câmaras de vigilância e interligação via vídeo e rádio de diferentes atores 

(e.g. polícia, operadores de bares, autoridades locais, …) estando estas inseridas num 

conjunto de medidas para a gestão/governação da economia noturna? 

17. Anteriormente estes problemas existiam em outras partes da cidade que acabaram 

por perder a visualização como zona de entretenimento noturno. Considera que o 

processo na Baixa será semelhante ou a atenção atribuída ao seu desenvolvimento 

poderá trazer resultados diferentes? 

18. Em Manchester, a empresa de transportes públicos foi subsidiada pela Câmara 

Municipal durante 6 meses para realizar rotas noturnas até o serviço se tornar 

sustentável. No Porto a adesão ao serviço GATO, STCP foi fraca o que levou à não 

continuidade da mesma. Que fatores considera que contribuíram para tal? 

19. Gostaria de salientar algum aspeto relevante, que não tenha sido abordado na nossa 

conversa? 
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Anexo 1.2. Guião da Entrevista a António José Fonseca 

Pontos prévios à entrevista 

1. Gostava que me falasse um pouco sobre a Associação de Bares da Zona Histórica do 

Porto. Como, quando e porque surgiu?  

 Quando? Que motivos levaram à sua criação? 

2. Quais são os principais objetivos do trabalho desenvolvido?  

 Destinatários? Bares envolvidos? Objetivos?  

 Parceiros envolvidos? (pontos positivos e negativos da cooperação) 

o Autoridade local, operadores de bares, polícia, entidades da proteção 

ambiental, prestadores de transporte, residentes, e outros 

estabelecimentos comerciais 

A economia noturna:  

3. História da explosão da economia noturna na freguesia da Vitória. 

 Que razões? Que estabelecimentos pioneiros? Que usos pioneiros? Políticas de 

apoio? 

4.1. Quais os principais pontos negativos e positivos identificados por si do 

desenvolvimento da economia noturna na Baixa?  

 Vibração, segurança, conflitos, exclusão, congestionamento, estacionamento.  

4.2. Que atores identifica como principais beneficiários e principais prejudicados pela 

economia noturna? Por que razão? 

5. Que fatores e medidas considera necessários para a resolução ou minimização de 

problemas e maximização de benefícios? (e.g. alargamento do horário de 

funcionamento de atividades diárias, melhor iluminação, maior policiamento ou maior 

poder para esta força de intervenção, reforço dos serviços de recolha de lixo, mais 

parcerias, realização de campanhas educacionais de utilizadores e staff de locais de 

entretenimento, premiação do melhor bar de determinada temporada, …) 

6. De forma a alargar o público-alvo da economia noturna ou a torná-la mais atrativa 

para todos os residentes e visitantes dos centros urbanos, são promovidos eventos e 

iniciativas ao ar livre, que produzem efeitos do entretenimento noturno no turismo, na 

cultura e imagem da cidade. Assim sendo, considera importante a subsidiação de 

eventos e a abertura tardia de atividades diferentes das tradicionalmente encontradas, 
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como museus, galerias e livrarias para a atração de um maior leque de idades e classes 

para a Baixa à noite? 

7. O desenvolvimento da economia noturna é considerado por muitas autoridades locais 

uma forma barata de regeneração urbana, pois os edifícios são reabilitados, recebem 

novos usos e são criados postos de trabalho sem serem utilizados fundos públicos. 

Tendo em conta os efeitos positivos do desenvolvimento da economia noturna na Baixa 

do Porto, está de acordo com a afirmação anterior? Considera o fenómeno responsável 

por parte do aumento do número de residentes na zona? Considera que numa primeira 

fase as atividades noturnas foram bem recebidas, pois contribuíram para o renascer da 

zona, e agora estão a ser alvo de uma tentativa de expulsão?  

8.1. Considera que o número de utilizadores noturnos da Vitória continua a aumentar? 

8.2. Considera que existe uma concentração exagerada de utilizadores nas ruas, que 

ultrapassa a capacidade de receção de utilizadores da Baixa do Porto em noites de pico?  

9. Considera que ocorreu um aumento exagerado do número de licenças para locais de 

entretenimento noturno na Baixa do Porto? 

10. Quanto à perda de diversidade de atividades de entretenimento noturnas na Baixa, 

considera que existiu crowding out de atividades alternativas devido por exemplo ao 

aumento de rendas (semelhante ao Reino Unido, onde bares alternativos foram 

substituídos por bares empresariais)?   

11. Diversas notícias publicadas sobre a economia noturna na Baixa evidenciam o 

descontentamento dos residentes com os exageros da mesma. Como considera que os 

conflitos entre residentes e as restantes partes intervenientes na economia noturna 

podem ser minimizados? 

12. Muitos dos problemas ambientais, como a acumulação de detritos nas ruas (e.g. 

garrafas de vidro e copos) deve-se à venda ambulante. O que considera que pode ser 

feito para a sua diminuição?  

13. Comente as medidas tomadas recentemente (limitação horária, limitação de potência 

e de níveis de ruído, …).  

13.1. Tendo em conta os conflitos referidos anteriormente, considera importante a 

instalação de câmaras de vigilância e interligação via vídeo e rádio de diferentes atores 

(e.g. polícia, operadores de bares, autoridades locais, …) estando estas inseridas num 

conjunto de medidas para a gestão/governação da economia noturna? 

14. Anteriormente estes problemas existiam em outras partes da cidade que acabaram 

por perder a visualização como zona de entretenimento noturno. Considera que o 

processo na Baixa será semelhante ou considera que a atenção atribuída ao seu 

desenvolvimento poderá trazer resultados diferentes? 
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15. Gostaria de salientar algum aspeto relevante, que não tenha sido abordado na nossa 

conversa? 

 

Anexo 1.3. Inquérito a Locais de Entretenimento Noturnos 

Este inquérito é confidencial e será tratado de forma agregada. Será utilizado no âmbito 

de um projeto de investigação que compara o desenvolvimento da economia noturna em 

centros de cidades mundiais e resultará numa dissertação académica, com 

recomendações de política pública, para o Mestrado em Economia e Gestão das 

Cidades, da Faculdade de Economia do Porto. Caso deseje, terá acesso aos resultados 

do trabalho e poderá ver como funcionam outras experiências internacionais; para este 

efeito peço que coloque o seu e-mail no fim do inquérito. 

A sua opinião é muito importante para a identificação de questões críticas do 

desenvolvimento da economia noturna na freguesia da Vitória, tais como a identificação 

dos pontos fortes e dos pontos a melhorar para cada uma das partes interessadas na 

mesma. Agradeço desde já a sua participação. 

Características do local de entretenimento 

1. Tipo de local (e.g. café, restaurante, bar, discoteca, galeria de arte, mix, …): 

_______________________________  

1.1. Características principais: 

 Tradicional (popular, menor dimensão, mais antigo, …) 

 Alternativo (com um público-alvo ou tipo de música específico, …) 

 Moderno (design elegante, maior dimensão, mais recente, …) 

2. Há quanto tempo opera na Baixa do Porto (zona envolvente da Praça dos Leões, 

aproximadamente num raio de 1km)?  

 Menos de 2 anos  6-10 anos 

 2-5 anos  Mais de 10 anos 

2.1. Porque decidiu estabelecer-se cá?  

 

 

3.1.Opera noutros locais para além da Baixa do Porto?  

Sim   Não  

Se sim, especifique onde por favor: _____________________ 
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3.2.Anteriormente operava em outro local, que abandonou para se localizar na Baixa do 

Porto? 

Sim   Não  

Se sim, especifique onde por favor:______________________ 

3.3. Se opera/operou noutros locais, quais as principais diferenças entre a Baixa do 

Porto e os outros locais em que opera/operou? 

 

4. Quais os dias de maior afluência?  

 Domingo, Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira  

 Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado  

5.1. Qual o horário de maior afluência de Domingo a Quarta-feira? 

 Das 20h às 22h  Das 00h às 02h 

 Das 22h às 00h  Das 02h às 04h 

5.2. Qual o horário de maior afluência de Quinta-feira a Sábado? 

 Das 20h às 22h  Das 00h às 02h 

 Das 22h às 00h  Das 02h às 04h 

6.1. Se possível indique a idade média dos utilizadores do seu local de entretenimento. 

 <18anos   36-45anos 

 18-25anos   46-65anos 

 26-35anos   >65anos 

6.2. Por favor indique o principal tipo de público que atrai. Pode selecionar vários.  

Estudantes do ensino secundário 

 Estudantes do ensino superior 

 Profissionais em início de carreira 

 Profissionais estabelecidos  

 Desempregados  

 Famílias 

 Casais 

 Idosos 

 Artistas 

Outros. Especifique por favor: _____________________________ 

 

 

 



161 
 

A experiência noturna 

7. Indique o seu nível de concordância com as seguintes afirmações, sendo que 1 

corresponde a “discordo totalmente” e 7 corresponde a “concordo totalmente”. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Existe muito lixo nas ruas ao final da noite        

Não existem caixotes do lixo e casas de banho públicas suficientes        

O policiamento não é adequado        

Costumo encontrar muitos utilizadores embriagados        

Costumo testemunhar ruído excessivo nas ruas        

Costumo testemunhar comportamentos antissociais (e.g. urinar ou 

regurgitar em locais não adequados, vandalismo,…) 

       

 

7.1. O meu local de entretenimento/economia noturna: 

(1 corresponde a “discordo totalmente” e 7 corresponde a “concordo totalmente”) 

 1 2 3 4 5 6 7 

contribui para a vitalidade e para a animação da Baixa do Porto         

contribui para a valorização imobiliária da Baixa do Porto        

Futuro e medidas desejadas 

8. Que tipo de medidas desejava que fossem aplicadas para a resolução dos problemas 

ou para a maximização dos benefícios gerados pela economia noturna? Sendo que 1 

corresponde a “discordo totalmente” e 7 corresponde a “concordo totalmente”. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Aumento do número de caixotes do lixo e de casas de banho públicas        

Reforço dos serviços de limpeza        

Instalação de câmaras de vigilância        

Reforço da iluminação        

Maior limitação ou controlo do ruído emitido pelos locais de 

entretenimento/utilizadores 

       

Reforço da fiscalização (a locais de entretenimento noturnos, lojas de 

conveniência e vendedores ambulantes) 

       

Aumento do valor de coimas        

Menor limitação do horário de funcionamento dos locais de entretenimento 

noturnos 

       

Realização de campanhas educacionais para os utilizadores e para o staff de 

locais de entretenimento 

       

Aumento da frequência de realização de eventos ao ar livre que atraiam 

pessoas de diferentes idades 

       

Separação completa da zona de entretenimento da zona residencial        

Outra. Especifique por favor:        

9. Pretende continuar a operar na Baixa do Porto nos próximos 5 anos?  

Sim   Não    Se possível justifique por favor. 
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10. Como vê a evolução da economia noturna na Baixa do Porto nos próximos 5 

anos?

 

11. Gostaria de salientar algum aspeto relevante, que não tenha sido abordado no 

inquérito? Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Anexo 1.4. Inquérito Residentes  

Este inquérito é confidencial e será tratado de forma agregada. Será utilizado no âmbito 

de um projeto de investigação que compara o desenvolvimento da economia noturna em 

centros de cidades mundiais e resultará numa dissertação académica, com 

recomendações de política pública, para o Mestrado em Economia e Gestão das 

Cidades, da Faculdade de Economia do Porto. Caso deseje, terá acesso aos resultados 

do trabalho e poderá ver como funcionam outras experiências internacionais; para este 

efeito peço que coloque o seu e-mail no fim do inquérito. 

A sua opinião é muito importante para a identificação de questões críticas do 

desenvolvimento da economia noturna na freguesia da Vitória, tais como a identificação 

dos pontos fortes e dos pontos a melhorar para cada uma das partes interessadas na 

mesma. Agradeço desde já a sua participação. 

 

Residir na Vitória e a Economia Noturna  

1. Há quanto tempo reside na freguesia da Vitória? 

 Menos de 2 anos 

 2-5 anos 

 6-10 anos 

 11-20 anos 

 Desde sempre ou há mais de 20 anos  
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1.1 Caso resida há menos de 10 anos, quais os fatores que mais contribuíram para vir 

viver para a freguesia da Vitória? Sendo que o 1 corresponde a “nada importante” e o 7 

corresponde a “muito importante”. (Caso resida há mais de 10 anos avance para a 

questão 2 por favor) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Calma        
“Movida”        

Fatores de proximidade (ao trabalho, escolas, …)        

Preços mais baixos das casas        

Acesso a equipamentos culturais e lazer        

Património e atmosfera urbana        

Transportes        

Outro. Especifique por favor:         

2. Indique o seu nível de concordância para cada uma das afirmações seguintes, sendo 

que o 1 corresponde a “discordo totalmente” e o 7 a “concordo totalmente”.  

 1 2 3 4 5 6 7 

Atualmente, Considero-me mais seguro com a movida do que anteriormente         

Sinto-me beneficiado pelo desenvolvimento da economia noturna na freguesia da 

Vitória 

       

Considero o policiamento noturno adequado        

Considero os serviços de limpeza adequados        

Considero que a movida na Baixa traz animação e vitalidade para a freguesia da Vitória        

Considero que a movida na Baixa valoriza imobiliariamente a freguesia da Vitória        

Considero que a movida não tem implicações no congestionamento e no 

estacionamento noturno da freguesia da Vitória 

       

3. Indique o grau de relevância que os problemas gerados pela economia noturna na 

freguesia da Vitória têm para si, sendo que o 1 corresponde a “nada importante” e o 7 a 

“muito importante”. 

 1 2 3 4 5 6 7 
Problemas emocionais e stress (e.g. derivados do ruído)        
Problemas de congestão e falta de estacionamento        

Vandalismo        

Comportamentos antissociais        

Acumulação de detritos (e.g. garrafas e copos)        

Outro que considere relevante:        

3.1 Se para si os problemas possuem uma grande relevância, até que ponto consideraria 

mudar-se para outra zona? (Caso reunisse condições económicas para o efeito) 

Sim   Não   

4. Frequenta os locais de entretenimento da freguesia da Vitória à noite? 

Sim   Não   
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4.1. Se sim, porquê? (1 corresponde a “nada importante” e 7 a “muito importante”) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Ambiente animado e descontraído (e.g. ambiente estudantil)        

Autenticidade do ambiente urbano        

Mistura de gerações        

Locais de entretenimento noturnos mais recentes (bares, discotecas, …)        

Locais de entretenimento noturnos mais tradicionais (cafés, tascas, …)        

Horas de fecho alargadas        

Possibilidade de variar entre locais de entretenimento        

Presença de atividades culturais complementares (e.g. galerias de arte, …)        

Outro. Especifique por favor:        

4.2. Se não, que o(a) faria frequentar? (1 corresponde a “nada importante” e 7 a “muito 

importante”) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Maior civilidade dos utilizadores habituais        

Atividades diferentes das habituais (galerias de arte, livrarias…)        

Possuir mais tempo para o fazer        

Possuir mais recursos para o fazer        

Outro. Especifique por favor:        

5. Já apresentou alguma queixa devido aos excessos da movida na Baixa?  

Sim   Não   

Especifique por favor o tipo de excesso (ruído, vandalismo, ...) e a entidade à qual se 

dirigiu (policia, CMP, …) 

 

Futuro e medidas desejadas 

6. Que tipo de medidas deseja para resolução dos problemas ou para a maximização dos 

benefícios gerados pela economia noturna? (sendo que o 1 corresponde a “discordo 

totalmente” e o 7 a “concordo totalmente”) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Aumento do número de caixotes do lixo e de casas de banho públicas        

Reforço da iluminação        

Instalação de câmaras de vigilância        

Aumento da frequência de realização de eventos ao ar livre que atraiam pessoas de 

diferentes idades 

       

Realização de campanhas educacionais e de sensibilização para os utilizadores e para o 

staff de locais de entretenimento noturnos  

       

Reforço do policiamento         

Aumento do valor das coimas        

Reforço da fiscalização (a bares, lojas de conveniência e vendedores ambulantes)        

Reforço dos serviços de limpeza        

Reforço da limitação do horário de funcionamento dos locais de entretenimento 

noturnos  

       

Reforço da limitação do ruído emitido pelos locais de entretenimento 

noturnos/utilizadores 

       

Separação completa da zona de entretenimento da zona residencial        

Outra. Especifique por favor:        
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7. Gostaria de salientar algum aspeto relevante, que não tenha sido abordado no 

inquérito? Muito obrigada pela sua colaboração.  

 

Características pessoais:  

8. Idade 

 <18 anos    36-45 anos 

 19-25 anos    46-65 anos  

 26-35 anos   >65 anos   

9. Profissão: 

 Estudante. Área:  

 Trabalhador independente. Área: 

 Trabalhador por conta de outrem. Área: 

 Reformado(a). Área: 

 Desempregado(a). Área: 

10. Estado civil: 

 Solteiro  

 Casado/Em união de facto   

 Divorciado  

 Viúvo  

 

Anexo 1.5. Inquérito a Utilizadores Noturnos da Baixa do Porto 

Inquérito realizado no âmbito da dissertação do Mestrado em Economia e Gestão das 

Cidades, da Faculdade de Economia do Porto, sobre a economia noturna na Baixa do 

Porto (zona envolvente da Praça dos Leões, aproximadamente num raio de 1km).  

A sua opinião é muito importante para a identificação de questões críticas, como os 

pontos fortes e os pontos a melhorar no desenvolvimento da economia noturna.  

O inquérito demora cerca de 5 minutos a ser respondido e se desejar, posteriormente, 

poderá ter acesso aos resultados do trabalho. Para isso basta indicar o seu e-mail no 

final do inquérito.  

Agradeço desde já a sua participação. 

1. Visita a Baixa do Porto em período noturno? 

Sim    Não  

2. Em que dias?  

Domingo, Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira    

Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado   
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3. De que horas a que horas dura a sua visita à Baixa?  

Das 20h às 22h       Das 02h às 04h  

Das 22h às 00h      Até depois das 04h  

Das 00h às 02h  

4. Com que frequência o faz? 

Entre 1 e 2 vezes por semana   Entre 1 e 2 vezes por mês  

Mais que do 2 vezes por semana  Esporadicamente (e.g. menos que 1 vez por mês)  

5. O que mais valoriza na noite da Baixa? (1 corresponde a “não valorizo nada” e 7 a 

“valorizo totalmente”) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Autenticidade do ambiente urbano        

Ambiente estudantil        

Mistura de gerações        

Locais de entretenimento noturnos mais recentes (e.g. bares, discotecas, …)        

Locais de entretenimento noturnos mais tradicionais (e.g. cafés, tascas, …)        

Horas de fecho alargadas        

Possibilidade de variar entre locais de entretenimento        

Presença de atividades culturais complementares (e.g. galerias de arte, …)        

Outro. Especifique por favor:        

6. Há quanto tempo visita a Baixa em horário noturno? 

Há menos de 1 ano      7 a 10 anos  

1 a 3 anos     Há mais de 10 anos  

4 a 6 anos    

7. Se frequentava outro local anteriormente quando saía à noite, qual era o mesmo? 

Foz (e.g. Indústria, Bela Cruz, Molhe, …)  

Ribeira  

Zona Industrial (e.g. VR, Chic, La movida, …)  

Matosinhos (e.g. Mantra, Estado Novo, …)  

Outros  especifique por favor: 

7.1. Frequenta presentemente outro local à noite para além da baixa?  

Sim    Qual?                                     Não   

8. Como se desloca até à Baixa?  

A pé  

Viatura própria ou de acompanhantes    

Transporte público  

8.1 Se respondeu viatura própria, considera o estacionamento:  

1 

Insuficiente 

2 3 4 

Suficiente 

5 6 7 

Excessivo 
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8.2 Se respondeu transporte público, alguma vez utilizou o GATO, STCP? 

Sim    Não  

9.1. Que tipos de espaços costuma ocupar na sua visita? (pode assinalar vários) 

 Rua       Discotecas 

 Cafés     Galerias de arte 

 Bares     Outro. Especifique por favor:  

9.2. Quando visito a baixa em período noturno costumo frequentar/"parar" em...  

(pode assinalar vários) 

 Rua das Galerias de Paris (e ruas paralelas)   Rua José Falcão 

 Rua e túnel de Ceuta      Rua Passos Manuel 

 No Piolho, Praça dos leões, Jardim da Cordoaria   Outro. Especifique por 

favor: 

 Cedofeita/Breiner/Miguel Bombarda 

10. Considera que os tipos de espaços que costuma ocupar são:  

 Tradicionais (e.g. tascas, bares antigos) 

 Alternativos (e.g. direcionados para nichos; passam determinado tipo de música) 

 Modernos (e.g. bares em voga, com grande adesão…) 

11. Que tipos de consumos realiza nas suas visitas noturnas à Baixa do Porto?  

 Comida rápida     Bebidas alcoólicas  

 Refeições completas    Arte e outros produtos “não perecíveis” 

 Bebidas não alcoólicas    Outro. Especifique por favor: 

12. Em média quanto gasta por noite?  

 0€      10,01€ a 20€ 

 menos de 5€    20,01€ a 40€ 

 5 a 10€     Mais de 40€ 

13. Costuma consumir em lojas de conveniência e/ou vendedores ambulantes? 

Sim    Não  

14. Indique o seu nível de concordância com as seguintes afirmações, sendo que o 1 

corresponde a “discordo totalmente” e o 7 “concordo totalmente”. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Existem caixotes do lixo e casas de banho suficientes        

Sinto seguro(a) na noite na Baixa        

O policiamento é adequado        

O ambiente noturno é de grande movida/diversão        

Existe muito lixo nas ruas à noite        

Costumo encontrar muitos utilizadores embriagados        

Costumo testemunhar ruído excessivo        

Costumo testemunhar comportamentos antissociais (e. g. urinar ou regurgitar 

em locais não adequados, vandalismo, …) 
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15.1. Já presenciou ou esteve envolvido em algum confronto com um residente numa 

das suas experiências noturnas na Baixa? (e.g. queixas sobre o ruído, etc) Se sim, 

especifique por favor.  

Sim   Não  

15.2. Já presenciou ou esteve envolvido em algum confronto físico ou verbal com outro 

utilizador noturno numa das suas experiências noturnas na Baixa? Se sim, especifique 

por favor.  

Sim   Não  

15.3. Já presenciou ou esteve envolvido em algum confronto físico ou verbal com staff 

de locais de entretenimento noturnos numa das suas experiências noturnas na Baixa? Se 

sim, especifique por favor. 

Sim   Não  

15.4 Já presenciou ou esteve envolvido em algum confronto com polícia numa das suas 

experiências noturnas na Baixa? Se sim, especifique por favor. 

Sim   Não  

16. Considera deixar de frequentar a baixa nos próximos tempos?  

Sim    Não  

 

Se sim, especifique a razão por favor: 

17. Idade 

 <18 anos     36-45 anos 

 18-25 anos     46-65 anos 

 26-35 anos     >65 anos 

18. Profissão  

 Estudante     Reformado 

 Trabalhador independente   Desempregado 

 Trabalhador por conta de outrem  Ramo de atividade: _______________________ 

19. Habilitações académicas  

 Ensino primário     Licenciatura  

 Ensino básico     Pós-graduação/Mestrado/Doutoramento 

 Ensino secundário 

20. Código Postal: 

21. Género:     Feminino            Masculino  

22. Nacionalidade:  Portuguesa       Outra. Especifique por favor: 


