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Programa detalhado 

 

Direito à cidade VS gentrification: o caso do Bairro Alto 

Fabiana Pavel (CIAUD-GESTUAL, FAUL) 

Resumo da comunicação 

A visão teórica da reabilitação urbana integrada visa assegurar o fundamental direito de todos à cidade através 

da sustentabilidade urbana nas dimensões ambiental, económica e social. Todavia a existência de ações, 

manifestas ou veladas, de renovação urbana tem desencadeado processos de gentrification tendentes ao 

deslocamento da população residente.  

Num percurso histórico pelas políticas municipais que começa na primeira década do século XX, passando 

pelos anos noventa do mesmo século e chega à atualidade, a presente comunicação centra-se no caso de 

estudo do Bairro Alto, caraterizando as políticas que visam o reforço da identidade local das que tendem para 

processos de gentrification.  

Se por um lado a teoria defende abordagens integradoras baseadas em intervenções cautelosas de 

revitalização económica e social, por outro a praxis institucionalizada, de base neoliberal, resulta em processos 

de acelerada segregação socio-cultural, colocando em perigo o direito de todos à cidade. 

A presença de uma sociedade que reclama o direito a permanecer no seu bairro sendo portadora e 

(re)produtora da sua identidade, apela a políticas e práticas que (re)valorizem a forte identidade espacial, 

cultural e social que marca o Bairro Alto desde as suas origens. 

 

Nota biográfica 

Arquiteta italiana, Doutora em Arquitetura, especialidade Conservação e Reabilitação, Faculdade de 

Arquitetura de Lisboa, 2015; membro do CIAUD e do GESTUAL (FAUL); inscrita na Ordem dos Arquitetos de 

Lisboa e Vale do Tejo; licenciada em Arquitetura pela Università di Roma3, Itália. Tem participado em vários 

congressos nacionais e internacionais. Tem publicado em Portugal e no estrangeiro.  

Principais linhas de investigação: reabilitação urbana da cidade histórica; processos de gentrification VS 

manutenção da identidade local; periferização, habitação de interesse social e bairros ilegais.  

 

Algumas referências 

PAVEL, Fabiana – Transformação urbana de uma área histórica: o Bairro Alto. Reabilitação, identidade, 

gentrification. Lisboa: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2015. Tese de Doutoramento. 

PAVEL, Fabiana − Architecture and society in Bairro Alto. Prostitutes, artists and stabbings; palazzi, streets and 

alleys. Em: MARQUES, Lénia; RICHARDS, Greg (coord.) - Creative Districts Around the World. Celebrating the 

500th anniversary of Bairro Alto. [Em linha] Breda: NHTV, 2014. [Consult. 01 de Abril de 2014] Disponível em: 

http://creativedistricts.imem.nl/. ISBN: 978-90-819011-3-0. 

PAVEL, Fabiana - Corviale: monstro de cimento ou lugar extraordinário? Em: International Federation for 

Housing and Planning. World Congress (54: 2010: Porto Alegre, RS) Bulding Communities for the cities of the 

future [recurso eletrônico] /54ºIFHP World Congress – Dados Electrônicos- Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 1 

CD-ROM. 

 

 

 



 
 

                         

 

 

 

 

 

 

A transformação da zona ribeirinha oriental de Lisboa: um caso de gentrificação por nova construção 

 Patrícia Pereira (CICS.NOVA, FCSH-UNL) 

Resumo da comunicação 

O Parque das Nações em Lisboa, área ribeirinha residencial, comercial, de serviços e de usufruto lúdico, resulta 

de uma intervenção urbana de iniciativa pública associada à realização Expo’98. A intervenção caracterizou-

se pela total demolição do edificado e pela substituição de populações com poucos recursos socioeconómicos 

por populações maiores recursos. 

São objectivos desta apresentação: 1) retratar a zona na época anterior à demolição como espaço de vivência 

e descrever o processo de expulsão das populações ali residentes; 2) fazer uma leitura desse processo de 

transformação urbana à luz do conceito de gentrificação 3) e ainda apresentar alguns momentos do debate 

teórico em torno do conceito, questionando a sua utilidade para compreender as recentes tendências de 

elitização dos centros urbanos e de transformação de frentes de água urbanas. 

 

Nota biográfica 

Patrícia Pereira é doutorada em Sociologia pela FCSH-UNL com a tese “O Parque das Nações em Lisboa: uma 

montra da metrópole à beira-Tejo” (2013). Investigadora de pós doutoramento no CICS.NOVA com uma bolsa 

Fundação para a Ciência e Tecnologia e professora auxiliar convidada do departamento de Sociologia da FCSH-

UNL. É membro do Conselho de Redacção da revista Forum Sociológico e da coordenação da Rede de 

Investigação em Sociologia Urbana (RN 37) da Associação Europeia de Sociologia. 

 

Algumas referências 

Pereira, P. (2015) “Production of public space and everyday life in a gentrified area of Lisbon”, Portuguese 

Journal of Social Science 14.2: 157-175. DOI: 10.1386/pjss.14.2.157_1 

Pereira P. (2016), “Becoming local at Parque das Nações: the urban political economy of a planned 

neighbourhood in Lisbon” Actas do CITTA 8th Annual Conference on Planning Research (no prelo). 

Pereira, P. (2013), “O Parque das Nações em Lisboa: uma montra da metrópole à beira-Tejo” [Dissertação de 

Doutoramento em Sociologia]. Lisboa: FCSH/UNL. 

 

 

 

As novas fronteiras da gentrificação em Lisboa ou por uma tese da gentrificação em Portugal 

Luís Mendes (CEG-UL) 

Resumo da comunicação 

Partindo de uma aceção trialética que o termo “fronteira” empresta ao estudo da gentrificação, a discussão 

que desencadearemos em torno da gentrificação estruturar-se-á em duas partes essenciais. A primeira visa 

mapear uma cartografia concetual das principais fronteiras e desafios que se colocam à investigação do 

processo no caso concreto de Lisboa e da cidade portuguesa: a sua polémica relação com as políticas públicas 

de reabilitação urbana; os equívocos do seu contributo para o mix social e residencial; as máscaras de bondade 

institucional que a regeneração urbana, associada à gentrificação turística e comercial sob o slogan da cidade 

criativa, representa para a produção da cidade enquanto máquina de crescimento; a expansão territorial,  



 
 

                         

 

 

 

 

 

pluriescalar e glocal das novas formas de gentrificação como estratégia ideológica ao serviço de um urbanismo 

mais neoliberal e austeritário. Na segunda parte pugnaremos pela clarificação do conceito de gentrificação à 

luz da resiliência da geografia urbana portuguesa face ao progresso do fenómeno, concluindo com o 

descortinar de possibilidade de uma tese da especificidade portuguesa da gentrificação à luz das dinâmicas 

sócioespaciais concretas recentes e passadas do nosso país. 

 

 

Nota biográfica 

Geógrafo. Licenciado em Geografia e Mestre em Estudos Urbanos, pelo Departamento de Geografia da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Assistente Convidado na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa (2005/2006), na Escola Superior de Educação de Lisboa (2011/…) e no Instituto 

de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (2012/…). Membro da Associação 

Portuguesa de Geógrafos e da Associação de Professores de Geografia, integrando desde 2012 a direção desta 

última. Desde 2003, exerce funções de Investigador Permanente no Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa (CEG/UL), onde tem desenvolvido investigação nos domínios dos Estudos Urbanos 

(nomeadamente na gentrificação e regeneração urbana), da Didática da Geografia e das Metodologias do 

Ensino e Aprendizagem da Geografia. É autor de diversos artigos, comunicações e publicações na área dos 

temas de investigação acima citados. Foi ainda galardoado com o Prémio Amílcar Patrício 2005, pela 

Associação Portuguesa de Geógrafos. 

 

Algumas referências 

Mendes, L. (2011) – “Postmodern city, gentrification and the social production of fragmented space”, Cidades, 

Comunidades e Territórios, n.º 23, pp.82-96.  

Mendes, L. (2012) – “Nobilitação urbana marginal enquanto prática crítica e emancipatória: alternativa ao 

discurso hegemónico da cidade criativa?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 99, pp.51-72. 

Mendes, L. (2013) – “A regeneração urbana na política de cidades: Inflexão entre o fordismo e o pós-fordismo”, 

Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, vol. 5, n.º 1, pp.33-45. 

 


