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• Histórica em termos de diversão noturna:
– Bairro Alto

– Bica

– Cais do Sodré

• Com casas históricas da noite Lisboeta
– Casas de Fado: O Faia, Luso

– Discotecas: Frágil, Tokio, Jamaica…

Sã convivência entre
comerciantes, visitantes e residentes.



Economia Noturna
Impactos

Benefícios Malefícios

Económicos Dinamização económica; 
empreendedorismo; 
crescimento económico;
Arrecadação de receitas 
(impostos e taxas)

Aumento dos custos:
- com a Segurança (policiamento, videovigilância, 
fiscalização); 
- no SNS; 
- Com Higiene e limpeza, manutenção de espaço 
público

Sociais Criação de emprego; aumento 
dos rendimentos; acesso a 
produtos e bens

Diminuição da qualidade de vida dos residentes; 
Sentimento de insegurança; degradação da saúde 
mental (privação de sono); violência e conflitos; 
degradação do espaço público ; vandalismo



Economia Noturna
Custos financeiros / aumento da despesa pública

▪ Necessidade de aumentar os recursos humanos;
▪ Mais meios e equipamentos;
▪ Maior despesa pública em serviços de limpeza, recolha

e deposição de resíduos sólidos urbanos;
▪ Aumento da despesa em reparação de mobiliário

urbano e património público e privado (vandalismo);
▪ Mais custos na preservação e manutenção do espaço

público.



Conflitualidade
3 níveis

Direitos dos residentes

Direitos dos agentes económicos 
(empresários / comerciantes)

Direitos dos utilizadores / clientes



EXEMPLO DE LISBOA



Alterações na Noite de Lisboa
O que motivou?

▪ Aumento do turismo
▪ Maior procura de diversão noturna

▪ Licenciamento zero
▪ Aumento da oferta de estabelecimentos 

▪ Nova lei do Arrendamento Urbano
▪ Expulsão de moradores residentes no R/C de edifícios para abertura de 

bares



Medidas Implementadas
Mitigação do problema

▪ Alteração ao Plano de Urbanização do Núcleo Histórico do Bairro Alto e Bica 
(2014)

▪ Proibição da venda de álcool para a rua a partir da 1h da manhã, na Bica e 
Cais do Sodré (Despacho 140/2015)

▪ Criação do Regulamento de Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços (2016)



REGULAMENTO DOS HORÁRIOS
Algumas medidas

▪ Obrigatoriedade de insonorização do estabelecimento;
▪ Sensor de ruído ligado ao sistema da Polícia Municipal;
▪ Criação de 2 Zonas com horários distintos:

▪ Zona Frente de Rio, com horário mais alargado;
▪ Restante cidade/Zonas residenciais.

▪ Fecho das lojas de conveniência às 22h;
▪ Fecho de portas às 23h (Zonas residenciais).



PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA



Fenómenos
Antes da abertura das discotecas

▪ Aumento do Botellon;
▪ Fenómeno das colunas portáteis que 

permitem simular uma discoteca em 
qualquer lugar;

▪ Festas ilegais em locais públicos; 
▪ Venda ambulante ilegal de álcool
▪ Mais ajuntamentos nas vias públicas.



Impactos
Pós-Pandemia

▪ Aumento do Ruído (provocado pelos bares e 
pelo aglomerado de pessoas na via pública);

▪ Abertura descontrolada de bares;
▪ Comerciantes desesperados a querer 

recuperar as percas económicas dos anos da 
pandemia;

▪ Sentimento de impunidade, tanto de 
comerciantes, como de clientes.



MEDIDAS A ADOTAR



Medidas a adoptar

▪ Aplicar restrições horárias e sanções previstas no 
Regulamento dos Horários;

▪ Criar uma “norma travão” para a abertura de discotecas e 
bares em zonas de grande densidade de estabelecimentos 
de diversão noturna; 

▪ Aumentar as ações de fiscalização dos estabelecimentos e 
da venda ambulante;

▪ Fiscalizar CAE vs real atividade exercida pelos 
estabelecimentos;

▪ Reforço dos meios de policiamento e de fiscalização 
(videovigilância, agentes e viaturas)



Alterações URGENTES à Lei

▪ Revogação do Licenciamento Zero para estabelecimentos 
de diversão noturna (Bares, Restaurantes e discotecas) 

▪ Proibição do consumo de álcool na via pública



Mais do que resolver o problema 
com um polícia a cada esquina, 

é preciso pensar no problema do consumo de álcool 
que é o grande responsável 

por todos os comportamentos desviantes.



Agradeço a vossa atenção

Carla Madeira


