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1.1. A ECONOMIA DO LAZER NOTURNO: UMA VISÃO INTERNACIONAL.

Ao longo das últimas três décadas, os bares, os clubes, as discotecas e os locais de
música ao vivo têm vindo a adquirir  uma importância cada vez maior na produção,
reprodução e consumo de formas formais e informais de vida social urbana para muitos
adolescentes, jovens e até adultos em inúmeros países do mundo. A economia de lazer
noturno, por sua vez, tem sido largamente utilizada em muitas cidades ocidentais como
estratégia central para a regeneração urbana e a revitalização socioeconómica de áreas
centrais degradadas. Mais recentemente, a vida noturna de algumas das maiores cidades
europeias  tornou-se  central  na  criação  e  implementação  de  novas  estratégias  de
crescimento  turístico  e  de  desenvolvimento  de  políticas  de  marketing  da  cidade.
Interessa salientar também aquí o posicionamento da economia de lazer noturno como
fator chave na crescente atratividade das cidades para acolher estudantes universitários
nacionais  e  internacionais  e  trabalhadores  altamente  qualificados.  Em suma,  a  vida
noturna das cidades centraliza em grande medida a reconfiguração de como os turistas,
os visitantes e os diferentes segmentos da população local "experimentam" a cidade.

Ao longo destes últimos cinco anos, um número crescente de trabalhos académicos e
jornalísticos tem vindo a revelar alguns dos impactos negativos resultantes da expansão
de  uma economia  de  lazer  noturno  cada  vez  mais  orientada  para  turistas,  jovens  e
estudantes  universitários,  nomeadamente  ao  nível  social,  espacial,  económico  e  de
saúde pública. Estes efeitos são particularmente visíveis nalguns dos bairros históricos
do  centro  da  cidade  de  Lisboa,  contribuindo  fortemente  à  produção,  reprodução  e
consumo  de  noites,  com risco  para  a  saúde  individual  e  promotoras  de  formas  de
exclusão social. Interessa salientar também que a governança liminar da noite lisboeta
tem provocado, frequentemente, (i) uma erosão dos direitos adquiridos pelos donos dos
clubes através do licenciamento municipal; (ii) alguns episódios da violação (às vezes
protagonizados pela polícia) do direito individual de permanecer no espaço público; (iii)
a violação do direito individual ão reposo e sosego (em alguns casos constitucional,
como no caso português); e (iv) um desafio crítico ão direito ão direito à habitação, uma
vez  que  a  neoliberalização  da  economia  de  lazer  noturno  frequentemente  produz,
diretamente  o  indiretamente,  o  progressivo  despovoamento  (às  vezes  forçado)  dos
bairros caracterizados pela presença de locais de diversão nocturna. Em outras palavras,
em  Lisboa  –como  noutras  “Party  Cities”  europeias–  o  “direito  ao  lazer”
(mercantilizado),  tem  vindo  a  sobrepor-se  a  outros  direitos,  nomeadamente  dos
residentes e outros utilizadores da cidade. 

1.2.  A  GOVERNANÇA DA NOITE:  ORÍGENS E DESENVOLVIMENTO ATUAL NO

CONTEXTO MUNDIAL. 

O conceito de economia noturna foi lançado pela primeira vez pelo responsável político
romano Renato Nicolini, que organizou com sucesso o programa cultural de verão da
capital italiana entre o final da década de 1970 e meados da década de 1980. Perante a
rápida degradação do centro histórico da cidade de Roma, Nicolini argumentava que
“sair  à  noite  e  conhecer  pessoas”  tinha  que  ser  visto  como  uma  atividade  urbana
potencialmente produtiva em termos de empregos e riqueza. Ao mesmo tempo, a crise
urbana nas cidades britânicas contemporâneas sob o regime do Thatcherismo na década
de 1980, criou a oportunidade para o lançamento de algumas propostas – nascidas no
âmbito  académico – de revitalização socioeconómica  das  áreas  centrais  das  cidades
britânicas.  Este  é  o  caso de Franco Biachini,  e  do projeto  financiado pelo  governo
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britânico  “Out  of  Hours:  Improving  Public  Social  Life  During  and  After  Working
Hours”, liderado pela Comedia Consultancy e patrocinado pela filial do Reino Unido da
Fundação Calouste Gulbenkian (Bianchini, 1990). Como resultado, o projeto tornou-se
anos depois numa referência a nível europeu como principal estratégia de revitalização
socioeconómica dos centros urbanos de muitas cidades europeias. 

Sem  dúvida,  a  progressiva  internalização  das  estratégias  de  ludificação  das  âreas
centrais  urbanas  transformou  a  noite  urbana  num  espaço-tempo  economicamente  e
culturalmente  produtivo,  apesar  de  ainda  hoje  continuar  a  serem caracterizada  pela
produção e reprodução de desigualdades de classe, género, étnia e por rações também
de orientação sexual. Face à este desafio em relação à governança da vida nocturna, um
número crescente de administrações locais europeias tem implementado recentemente
algumas iniciativas municipais inovadoras para garantir uma noite segura, sustentável e
inclusiva entre os diversos atores sociais
da noite. Londres, Manchester, Bristol ou
Newcastle  (Inglaterra),  Amsterdão,
Roterdão,  Utrecht,  Groningen  and
Nijmegen (entre  um total  de  15  cidades
holandesas),  Paris  e  Toulouse  (França),
Berlim  (Alemanha)  e  Zurich  e  Genéve
(Suiça) já apresentam hoje uma estrutura
institucional ativa de governança da vida
noturna. 

Recentemente,  o  magazine  Governing,
com uma reportagem intitulada “The Rise
of  the  'Night  Mayor'  in  America”,
sublinhava  como  algumas  pequenas  e
grandes  cidades  da  América  do  Norte,
como  Nova  Iorque,  São  Francisco,
Boston, Iowa City, Pittsburg ou Orlando,
também tinham adotado recentemente esta nova estrutura institucional de governança da
vida noturna. Na atualidade, existem quatro grandes cidades com importantes Nightlife
Commissions que atuam como referentes para a implementação noutros contextos como
Cali  (Colombia)  ou  Shibuya-Tokyo  (Japão)–  que  são  Paris,  Londres,  Berlim  e
Amsterdão. No entanto, as suas abordagens de “mediação comunitária” estão demasiado
preocupadas em proteger o paradigma da “cidade economicamente produtiva nas 24
horas”, favorecendo a iniciativa de clubes e bares, em detrimento dos residentes e das
suas  espectativas  quanto  à  qualidade  de  vida  urbana.  (De  notar  que  na  Holanda  e
Inglaterra, o direito ao reposo não tem caráter constitucional). 

1.3. A NOITE LISBOETA: IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

Todavia,  apesar  de  uma série  de  impactos  sociais,  económicos e  culturais  positivos
trazidos  pela  expansão  da  economia  de  lazer  noturno  em  áreas  centrais  da  cidade
contemporânea, a noite na maioria das cidades ocidentais encontra-se cada vez mais
marcada por fenómenos de segregação socio-espacial, económica, étnica e de género.
Paralelamente,  a  ‘cidade  noturna’,  apresenta  disfunções  críticas  em  relação  à
coexistência  entre  alguns  usos  lúdicos  baseados  no  consumo (abusivo)  de  álcool  e
drogas e a sua confluência com comunidades locais residenciais, particularmente no que

/ 7 /



Documento Técnico Lisbon Nightlife Commission

toca ao direito constitucionalmente consagrado ao silencio e ao repouso. Também,  em
países com clima suave como é o caso de Portugal, a expansão e mercantilização da
vida noturna em áreas centrais das cidades turísticastêm contribuído significativamente
para  a  deterioração  das  condições  de  habitabilidade  em  áreas  caracterizadas  pela
presença de locais de diversão noturna. 

O lazer noturno é hoje um dos produtos centrais no processo de “urban branding” de
Lisboa,  enquadrado  na  estratégia  local  e  nacional  de  reforço  do  posicionamento  da
cidade  e  região  no  mercado  turístico.  Todavia,  a  recente  e  rápida  expansão  e
mercantilização  da  vida  noturna  de  Lisboa  tem  provocado,  frequentemente,  alguns
efeitos indesejados, que podem ser classificados em 6 categorias: 

1. Consumos, práticas e comportamentos que comportam riscos ao nível
da saúde pública e individual;

2. Problemas de convívio entre comerciantes, residentes e utilizadores de
bairros de diversão nocturna;

3.  Problemas  ambientais  (como,  por  exemplo,  o  ruído),  problemas  de
higiene  e  de  salubridade  (como  o  lixo  e  a  urina)  e  problemas  de
mobilidade urbana e metropolitana;

4.  Condições  laborais  precárias  e  formação  profissional  insuficiente  e
muitas vezes desadequada às funções;

5.  Episódios  de  insegurança  e  violência  (embora  pontoais)  no  espaço
público;

6. Processos de exclusão social (classe, etnia, género, orientação sexual e
religião) em locais de diversão nocturna. 

O  boom ocorrido  de  atividades  (algumas  formais,  outras  informais,  e  até  algumas
ilegais) ligadas ao lazer noturno tem vindo acompanhada de uma “governança liminar”
da  vida  noturna  –  isto  é,  da  operacionalização  de  medidas  pouco  articuladas  e
desfasadas das necessidades crescentes da cidade de Lisboa e da sua vida noturna. A
combinação destes dois fatores, o crescimento contínuo de formas de diversão noturna e
a manutenção de núcleos residenciais nos mesmos locais tem vindo a desafiar o direito à
cidade (noturna). Deste modo, o direito ao repouso, ao sossego e ao sono, estão postos
em causa nos bairros lisboetas do Príncipe Real, Bairro Alto,  Bica, Cais do Sodré e
Santos (entre outras áreas da cidade, nomeadamente junto ao Poço do Bispo em Marvila
Velha).  Nesse  sentido,  torna-se  urgente  repensar  a  governança  da  noite  lisboeta,
apostando  por  numa  governança  co-participativa,  marcada  pelo  envolvimento  dos
diferentes  atores–  através  do  seu  auto-agenciamento  e  auto-empoderamento  –  num
conselho participativo municipal visando a promoção, gestão e fiscalização de uma vida
noturna de qualidade, baseada na criação e implementação de instrumentos, estratégias,
boas práticas e ações conjuntas efetivas que promovam o desenvolvimento de noites
mais seguras, saudáveis, inteligentes, inclusivas e sustentáveis em Lisboa. 
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2.1. LISBON NIGHTLIFE COMMISSION: APRESENTAÇÃO 

Face aos desafios crescentes da governança da noite na cidade de Lisboa, a equipa de
investigação  LXNIGHTS, do  Centro  Interdisciplinar  de  Ciências  Sociais  da
Universidade Nova de Lisboba, propõe a criação da Lisbon Nightlife Commission, uma
iniciativa  municipal  para  uma governança  co-participativa  da  vida  noturna  lisboeta.
Criada a partir da parceria entre a CML e o CICS.Nova, este instrumento de política
municipal promoverá a participação dos diferentes atores envolvidos na vida noturna da
cidade; no sentido da promoção e implementação de noites mais seguras, saudáveis,
inteligentes, inclusivas e respeitosas para com a comunidade.  A Lisbon Nightlife
Commission  é  inspirada  pelas  experiências  citadas  em baixo,  sendo  de  sublinhar  o
aspeto determinante associado à figura dos Night Mayors (ou Night Ambassadors) como
percursores das mudanças necessárias, conciliando diferentes saberes (autárquicos, de
gestão,  académicos,  da  comunidade) para  proporcionar  uma melhor  e  mais  eficaz
governança da noite e a promoção de uma vida noturna de qualidade (ver figura 1).

Figura 1. Experiências internacionais como fonte de inspiração  
para a criação da Lisbon Nightlife Commission.

2.2..ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

A Lisbon Nightlife  Commission é presidida pelo  Night Mayor de Lisboa (Eduardo
Magalhães,  CML,  designado  pelo  Presidente  da  CML)  e  apresenta  3  planos  de
intervenção (PI) simultâneos coordenados entre si e que funcionam como uma estrutura
única:

 PI-1.  Plano  de  Intervenção  Comunitária –  LISBON QUALITY NIGHTS,  com
atividade permanente no terreno focada: 
 na implementação e certificação de noites seguras e inclusivas, 
 na promoção de consumos responsáveis, e 
 no fomento de ambientes noturnos inclusivos e confluentes com as comunidades

locais:
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 PI-2.  Plano  de  Monitorização  da Vida Noturna –  OBSERVATÓRIO DO LAZER

NOTURNO DE LISBOA, que vise:
 a recolha periódica de informação (em coordenação com PI-1 e PI-3) de natureza

quantitativa e qualitativa; 
 a criação de indicadores e monitorização dos resultados; 
 a disseminação de boas práticas ao nível internacional na noite lisboeta e
 a publicação de relatórios periódicos. 

 PI-3. Plano de Gestão e Mediação – COMISSÃO MUNICIPAL PARA A PROMOÇÃO

DE UMA VIDA NOTURNA DE QUALIDADE, que vise:
 Promover ativamente o desenvolvimento inteligente,  inclusivo e sustentável de

um consumo  de  lazer  noturno  amigável  e  respeitoso  com a  comunidade  dos
bairros caracterizados pela presença de diversão noturna.

 Criar Comissões Locais para Uma Vida Noturna de Qualidade (CLs). Todas as
Comissões Locais serão compostas por representantes significativos de todos os
atores sociais envolvidos na noite.

 Efetivar  uma  fiscalização  mais  eficaz  acerca  do  cumprimento  dos  diferentes
regulamentos associados ao funcionamento de locais de diversão noturna, assim
como apresentar propostas de alteração (em coordenação com PI-1 e PI-2) sobre
as eventuais mudanças a ocorrerem na governança da noite lisboeta; 

 Implementar  de  ações  de mediação comunitária  entre  os  três  principais  atores
sociais  da  noite,  definidos  pela  relação  triangular  Proprietários  de  Locais  de
Diversão Noturna / Moradores / Câmara Municipal; 

2.3. FUNCIONAMENTO DA LISBON NIGHTLIFE COMMISSION

A estrutura operacional  de triplo alcance da Lisbon Nightlife Commission apresenta
uma forte interligação entre os 3 planos de intervenção, designados posteriormente por
(PI). Em primeiro lugar, PI.1 e PI.2 serão formados por duas equipas de trabalho sob a
coordenação da Dra. Cristiana Pires (PI.1) e do Doutor Jordi Nofre (PI.2), do Centro
Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (ver Parte III e
Parte  IV  do  presente  documento).  As  reuniões  quinzenais  enquadram-se  num
mecanismo contínuo de partilha de informação quantitativa e qualitativa entre PI.1 e
PI.2, que passa pela recolha periódica de informação de campo, nomeadamente através
da aplicação de inquéritos e de outras fontes de informação a cargo do Doutor Jordi
Nofre (PI.2), assim como da recolha de dados resultantes da intervenção local a cargo
da  PI.1–Lisbon  Quality  Nights  (Dra.  Cristiana  Pires).  Ao  mesmo  tempo,  quer  a
Coordenadora do PI.1–Lisbon Quality Nights quer o Coordenador do PI.2–Observatório
do Lazer  Noturno de Lisboa irão fazer  entrega de relatórios  trimestrais  de natureza
temática e/ou geral às diferentes CLs. Estes relatórios trimestrais devem ser vistos como
documentos internos onde é disponibilizada informação tratada relativa ao processo de
monitorização da vida noturna de Lisboa. Complementariamente, os coordenadores do
PI.1  e  PI.2  apresentarão  semestralmente  à  CM  uma  análise  mais  pormenorizada  e
georreferenciada  dos  indicadores  de  evolução  da  vida  noturna  de  Lisboa.  Nestes
relatórios também irão ser incluídas algumas propostas de resolução de algumas das
disfunções identificadas, que serão levadas a discussão às reuniões bimensais das 
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diferentes CLs, assim como às Sessões Plenárias da Comissão Social para a Promoção
de Uma Vida Noturna de Qualidade em Lisboa, presididas pelo Night Mayor e com
participação dos diferentes actores  da vida nocturna lisboeta, assim como também por
representantes dos partidos políticos representados na Assembleia Municipal.

Figura 2. Estrutura Operacional da Lisbon Nightlife Commission

Ao mesmo tempo, as CLs irão se reunir bimensalmente com a Comissão Municipal.
Interessa salientar  que a temática dos relatórios semestrais  a ser entregues à Sessão
Plenária  semestral  da  CM  é  o  resultado  da  recolha  de  informação  quantitativa  e
qualitativa sobre as atividades de lazer noturno que desafiem o desenvolvimento de um
ambiente lúdico saudável,  inclusivo e respeitoso com a comunidade que apresentem
mais  premência  e  claramente  um foco de instabilidade  nas  comissões  locais,  sendo
resultantes  do  trabalho  conjunto  dos  coordenadores  cada  um  dos  três  níveis  de
intervenção (PI.1, PI.2, e PI.3). Nesse sentido, prevê-se a participação de todos os PI’s
nas  reuniões  e  atividades  mais  determinantes,  quer  seja  do  Plano  de  Intervenção
Comunitária,  do  Plano de  Monitorização da  Vida  Noturna,  ou  mesmo do Plano de
Gestão e Mediação Local. Em suma, apesar de serem responsáveis pela concretização
de cada um dos Planos de Intervenção, são igualmente corresponsáveis no sucesso de
todos os outros Planos, assim como da recolha e partilha de informação entre os atores
sociais mais determinantes da noite lisboeta. Na verdade, os encontros de partilha de
experiências entre PI’s . será fulcral quer para o desenvolvimento do plano de trabalhos
de PI.1 – Lisbon Quality Nights (ver próximo ponto) quer para a implementação de
eventuais ações de contingência que devam ser ativadas. 
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LISBON QUALITY NIGHTS 
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3.1. LISBON QUALITY NIGHTS – CERTIFICAÇÃO DE UMA NOITE SEGURA EM LISBOA:
APRESENTAÇÃO

A  legislação  aplicada  ao  licenciamento  de  estabelecimentos  e  eventos  de  diversão
noturna  aumentou  a  qualidade  da  vida  noturna  na  maioria  dos  países  Europeus.
Contudo,  mesmo  em  países  com  legislações  mais  compreensivas,  manteve-se  a
necessidade  de  complementar  e  incrementar,  de  forma  sustentável,  a  qualidade  e  a
segurança  destes  contextos  através  de  processos  participativos  e  integrados
desenvolvidos com os atores chave ligados,  direta  ou indiretamente,  à vida noturna.
Assim,  surgem iniciativas  de  intervenção  comunitária  para  sensibilizar  e  educar  as
pessoas  que  frequentavam estes  ambientes  para padrões  de  consumo de substâncias
psicoativas e vivências de um lazer noturno mais seguro. Contudo, estas abordagens são
também insuficientes para dar uma resposta holística aos desafios impostos pelo lazer
noturno por serem meramente focadas nos efeitos diretos do consumo de substâncias
psicoativas,  excluindo  uma  panóplia  de  fatores  ambientais  que  os  promovem  e
exacerbam.  Assim,  começam  a  pensar-se  em  modelos  de  intervenção  comunitária
capazes de intervir ao nível da promoção de condições de segurança e saúde (individual
e pública) que, paralelamente, contribuíssem para o empoderamento comunitário e para
a promoção e uma cultura de diversão noturna mais positiva. 

Nesse sentido,  surgiram há cerca de 10 anos,  abordagens integradas que pretendiam
apoiar os estabelecimentos de diversão noturna para a implementação de um conjunto
de  medidas  ambientais  que  visavam  aumentar  a  qualidade  do  seu  atendimento  e,
consequentemente,  promover  a  saúde  e  segurança  da  sua  clientela.  Em  troca  pelo
comprometimento  e  implementação  de  critérios  de  saúde  e  segurança,  os
estabelecimentos aderentes eram reconhecidos através da atribuição de uma certificação
“Noite Segura”. As experiências de implementação desta abordagem demonstram que a
criação  de  implementação  de  uma
certificação  “Noite  Segura”  de  base
local  para  os  estabelecimentos  de
diversão  noturna  contribui  para  a
redução  dos  riscos  através  de  um
processo  co-participativo  e
sustentável de melhoria dos serviços
e  condições  ambientais.  Nesse
sentido,  a  maioria  das  certificações
“Noite  Segura”  implementadas  a
nível  Europeu  promoveram
acessibilidade  a  materiais  como
informação  para  a  promoção  da
saúde,  água,  preservativos,  tampões
auditivos,  formação  ao  staff,
comportamentos  respeitosos  com  a
comunidade, etc. 
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Este modelo de intervenção tem vindo a ser implementado em vários países, regiões ou
cidades Europeias (p.e., Quality Nights na Bélgica, Q de Festa! na Catalunha, BEST em
Berlin,  Safer Clubbing na Suíça,  Good Night Out em Londres,  Fêtez Clair em Paris,
etc.).  Em 2009, e  durante a  implementação do projeto Europeu NEWIP – Nightlife
Empowerment  and  Well-being  Implementation  Project  (financiado  pelo  Health
Programme da Comissão Europeia) foi criada a  Party+ The European Network for
Safer Party Labels. Esta rede tem como objetivo divulgar esta abordagem, criar um
roteiro Europeu de “Noite Segura” e apoiar outros parceiros locais na implementação e
adaptação desta metodologia aos seus ambientes de diversão noturna. Hoje em dia, a
rede integra mais de 10 certificações implementadas em países Europeus, e caso este
projeto  venha  a  ser  implementado,  integrará  a  esta  rede  como o  parceiro  local  em
Portugal.

Tendo em conta os desafios que emergem das dinâmicas, riscos e intervenientes no lazer
noturno  das  cidades,  o  modelo  de  certificação  “Noite  Segura”  surge  como  uma
abordagem global e democrática, com potencial de se adaptar às especificidades locais
dos ambientes de diversão noturna. Este modelo de intervenção baseia-se numa parceria
forte entre a entidade gestora da certificação, o município local, os estabelecimentos de
diversão  noturna,  associações  de  moradores/as,  a  polícia,  pessoas  que  frequentam
ambientes de diversão noturna, etc., e na mediação da comunicação entre todos/as estes/
as  atores/atrizes  sociais  de  forma  a  identificar  os  problemas  associados  a  estes
contextos, as causas destes problemas e dialogar para promover a resolução participada
dos mesmos. É uma metodologia de intervenção que integra contributos e ferramentas
de  outras  abordagens,  nomeadamente,  da  Promoção  da  Saúde  de  acordo  pelo
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (2018), da Redução de Riscos1 e da
Prevenção  Ambiental2.  Estas  abordagens  conceptualizam  o  lazer  noturno  de  forma
holística,  integrando  não  apenas  dimensões  de  saúde  e  segurança  ao  nível  dos
comportamentos  individuais  e  grupais  mas  também  ao  nível  dos  contextos,  e
entrecruzando a vivência do risco com variáveis macroestruturais  como é o caso da
mobilidade, turismo, media e legislação.3

O consumo de álcool em estabelecimentos de diversão noturna está relacionado com
muitos riscos passíveis de serem evitados. Por esse motivo é importante desenvolver e
implementar  respostas  compreensivas  e  co-participativas  (em  alternativa  a  medidas
meramente repressivas) capazes de promover mudanças positivas nos comportamentos
individuais  e  nos  ambientes  de consumo de  diversão noturna.  Contudo,  prevenir  os

1  A redução de riscos diz respeito a um conjunto de intervenções, programas e politicas que visam
reduzir  os  riscos  e  danos  de  saúde,  sociais  e  económicos  das  pessoas  que  consumem  substâncias
psicoativas, comunidades e sociedades. É uma abordagem pragmática, não moralista e cujo objetivo não é
a abstinência, mas sim a promoção de padrões de consumo mais seguros [Rhodes, T. &  D. Hedrich.
(2010).  Harm Reduction: Evidence, Impacts and Challenges. Lisbon:  European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction, 462 pp]. 
2  Tal como o seu nome indica, a prevenção ambiental visa a alteração das normas sociais e a
transformação dos ambientes culturais,  sociais,  físicos e económicos,  que interferem com as escolhas
individuais associadas ao uso de substâncias psicoativas. A este nível, medidas legislativas, a exposição a
mensagens publicitárias,  o controlo da idade de venda de álcool  a menores  são medidas de (SICAD
(2011),  disponivel  online  em:  http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/PrevencaoMais/SitePages/Home
%20Page.aspx)
3  Lecquerq, D., Noijen, J., Charlois, T., Allart, M., Akeret, R., Galan, V., Garcia, N., Franquera, 
O.P. & Pesesse, Y. (2013), Safer Nightlife Labels and Charters: Good Practice Standards. NEWIP-
Nightlife Empowerment and Well-being Implementation Project. Available online in: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_184673_EN_Recreational_settings_WEB.pdf
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excessos  nestes  ambientes,  sobretudo  o  consumo  excessivo  de  álcool  em
estabelecimentos  que  comercializam  bebidas  alcoólicas,  é  um  desafio  complexo  e
multifacetado, considerando sobretudo, que o consumo de álcool (e frequentemente o
abuso) é amplamente promovido e encorajado nestes espaços licenciados. 

Com base no descrito, este Plano de Intervenção “Lisbon Quality Nights: Certificação
para  uma Noite  Segura  em Lisboa”  da  Lisbon Nightlife  Commission  apresenta  um
conjunto  de  ações  e  medidas de base comunitária  que visam a sensibilização,  o
empoderamento  e  a  capacitação  profissional  dos  promotores  de  ambientes  de
diversão noturna  para uma noite mais segura, ultrapassando amplamente o foco na
formação  ao  nível  da  dispensação  responsável  do  álcool,  e  incluindo  também  um
conjunto de ações orientadas para a sensibilização das pessoas que frequentam estes
ambientes. Com esse objetivo pretende-se implementar o modelo de certificação “Noite
Segura”,  propondo-se  a  intervir  a  vários  níveis  e  com  diversos  agentes/grupos  de
agentes que serão cobertos pela intervenção. Este será um processo de implementação
localizado, atento às especificidades da vida noturna de Lisboa e à auscultação dos seus
vários intervenientes, baseando-se em processos de decisão e resolução co-participada.
Nesse sentido, e tendo como linhas orientadoras a parceria com a rede Europeia Party+
e também o projeto-piloto SAFE!N Cais (nº 95, financiado pela CML no âmbito do
Programa BIPZIP,  2015),  pretende-se implementar  uma metodologia  de certificação
“Noite Segura” dinâmica e assente na construção conjunta e de base comunitária  do
modelo em Lisboa. Em suma, a “Lisbon Quality Nights – Certificação Noite Segura”
define-se como um conjunto de ferramentas para a promoção da saúde e redução
de  riscos  associados  à  vivência  de  ambientes  de  diversão  noturna,  através  da
implementação de critérios de qualidade em estabelecimentos de lazer noturno. 

3.2.  FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DO PLANO DE INTERVENÇÃO “LISBON

QUALITY NIGHTS: CERTIFICAÇÃO DE UMA NOITE SEGURA EM LISBOA”

Esta proposta de certificação de uma “Noite Segura em Lisboa” representa o Plano de
Intervenção  Comunitária  da  Lisbon  Nightlife  Commission.  Esta  proposta  pretende
implementar a metodologia de certificação “Noite Segura” em Lisboa através de um
conjunto de ações e medidas de intervenção comunitária com o objetivo de capacitar
profissionalmente quem promove ambientes de diversão noturna em Lisboa e fomentar
novos comportamentos dos frequentadores destes locais , reduzindo os riscos associados
a estes espaços-tempo. Ao mesmo tempo, uma integração sustentável das dimensões
comercial,  pública  e  privada,  que  proporcione  uma  vivência  noturna  mais  segura,
saudável, responsável, e respeitosa para com a comunidade. Em termos operacionais, a
metodologia de certificação “Noite Segura” prevê o trabalho em proximidade com as
gerências dos estabelecimentos de diversão noturna, e resultante de trabalho conjunto, a
criação de um conjunto de critérios de saúde e segurança a serem implementados nos
estabelecimentos  para  lhes  ser  atribuída  a  certificação.  Adicionalmente,  o
desenvolvimento e evolução de uma certificação “Noite Segura em Lisboa” não deve
ser rígida, mas estar atenta e adaptar-se a novas tendências, legislação e necessidades
das  pessoas  que  promovem  e  frequentam  ambientes  de  diversão  noturna.  Por  esse
motivo, no primeiro ano de implementação desta certificação em Lisboa, os critérios
mínimos que os estabelecimentos terão de cumprir para serem certificados é garantir
que:
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Critério 1 Pelo  menos,  50%  do  seu  staff  participou  na  formação  “noite  Segura”
(ATIVIDADE 2.1).

Critério 2
As pessoas responsáveis pela segurança do estabelecimento candidato a
certificação  participaram  no  Workshop  “Estratégias  não  violentas  de
segurança” (ATIVIDADE 2.3).

Critério 3
Adiram e implementem as campanhas a desenvolver no âmbito do projeto
(ATIVIDADE 4).

Critério 4

Um/a  representante  da  gerência  de  cada  estabelecimento  candidato  à
certificação  participe  em,  pelo  menos,  3  reuniões  da  rede  de
estabelecimentos certificados em Lisboa (ATIVIDADE 1).

Neste  contexto,  a  certificação  surge  com  o  objetivo  de  reconhecer  e  valorizar  o
comprometimento  dos  estabelecimentos  que cumprem estes  critérios  de  qualidade  e
cujo atendimento esteja orientado para a segurança e saúde dos/as seus/suas clientes. A
certificação surge  assim como um comprometimento  formal  para  a  disponibilização
permanente destes critérios por parte dos estabelecimentos aderentes. Paralelamente, é
criada também uma carta de compromisso que define um conjunto de orientações e
procedimentos que garantam uma boa implementação e manutenção da certificação e
seus  critérios.  Este  documento  deverá  ser  assinado  pela  gerência  de  todos  os
estabelecimentos que integrem a rede “Noite segura em Lisboa” para serem integrados
também na Party+ The European Network for Safer Party Labels.

Para o  1º ano do projeto, propõe-se um conjunto de atividades que visam a criação,
implementação e promoção da marca de certificação “Noite Segura em Lisboa”. Nos
anos seguintes, o projeto vai investir na manutenção sustentável da resposta, pelo que as
atividades  irão  manter-se  e  a  comunicação  será  direcionada  para  o  enraizamento,
reconhecimento, alargamento e disseminação da marca “noite segura” em Lisboa. Nos
anos  seguintes à  implementação  da  certificação,  prevê-se  que,  para  além  da
manutenção do comprometimento para com estas atividades, sejam implementados
outros critérios (de acordo com as necessidades sentidas localmente) enriquecendo, de
forma  continua,  a  certificação  e  a  qualidade  das  condições  ambientais  dos
estabelecimentos. Como referido anteriormente, o valor acrescido desta abordagem é a
visibilidade promovida por esta certificação que, sendo intencionalmente associada a
critérios de qualidade, beneficia os espaços de diversão noturna comprometidos com a
sua implementação, os decisores políticos locais e as pessoas que frequentam ambientes
de  diversão  noturna  (ver  em  baixo  Dimensão  1).  Por  esse  motivo,  esta  proposta
apresenta uma dimensão de comunicação forte e integrada com o objetivo de maximizar
a  visibilidade  da  marca  de  certificação  em Lisboa,  disseminar  as  suas  atividades  e
aumentar o seu alcance (ver em baixo Dimensão 2).

No âmbito deste projeto, serão ainda implementadas  campanhas para intervir com
pessoas que frequentam ambientes de diversão noturna. Estas serão campanhas de
Marketing  Social  que  irão  usar  materiais  informativos  e  canais  de  media  para
disseminar os seus conteúdos educativos. A utilização deste tipo de estratégias, tem-se
mostrado  eficaz  na  redução  dos  riscos  associados  ao  consumo  de  álcool,  estando
associadas a efeitos positivos como a mudança de atitudes e/ou de comportamentos e 
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politicas,  intenções  comportamentais  e  sensibilização.  A  literatura  académica  tem
demonstrado que campanhas bem executadas podem contribuir para uma alteração de
comportamentos,  ao  mesmo  tempo  que  são  estratégias  economicamente  viáveis.  A
projeção  e  desenvolvimento  de  campanhas  que  pretendem veicular  informações  de
saúde assenta essencialmente em dois modelos: um modelo educacional e um modelo
democrático.  O  educacional  é  um  modelo  top-down que  propõe  que  especialistas
possam informar “leigos” de forma unidirecional. No entanto, essa visão unidirecional
mostrou  ser  pouco  eficaz  e  tem vindo  a  ser  progressivamente  substituída  por  uma
postura  mais  bidirecional  e  participativa  onde,  para  garantir  que  a  mensagem  é
compreendida e aceite pelo publico alvo,  os vários atores/atrizes-chave no tema são
envolvidos  na  conceção,  design  e  implementação  das  campanhas.  No  âmbito  desse
projeto, prevê-se a adoção do modelo democrático de forma a potenciar a eficácia das
campanhas implementadas,  respeitando o carácter comunitário transversal a todas as
respostas que este projeto visa oferecer.

3.3. PLANO ANUAL DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO

“LISBON QUALITY NIGHTS: CERTIFICAÇÃO DE UMA NOITE SEGURA EM LISBOA”

A  proposta  de  intervenção  subdivide-se  em  duas  dimensões  complementares  e
indissociáveis  para  a  eficácia  do  projeto.  A  primeira  dimensão  diz  respeito  à
intervenção comunitária para a promoção de ambientes de diversão noturna mais
seguros,  saudáveis  e  responsáveis propriamente  dita,  e  inclui  um  conjunto  de
atividades educativas e participativas com dois grandes públicos-alvo: quem promove e
quem frequenta ambientes de diversão noturna. A segunda dimensão refere-se a uma
estratégia  integrada  de  comunicação que  visa,  acima  de  tudo,  contribuir  para  a
criação,  o  reconhecimento  e  a  visibilidade  da  marca  de  certificação  a  criar  e
implementar em Lisboa”. Reconhecendo que a eficácia da certificação está intimamente
relacionada com a sua visibilidade, esta comunicação surge intencionalmente como um
eixo central nesta proposta, sendo também uma dimensão diferenciadora e inovadora
em relação aos projetos de certificação já implementados noutras cidades Europeias.
Abaixo, descrevem-se as atividades previstas em cada uma destas dimensões.

DIMENSÃO 1 – INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

ATIVIDADE 1 Criação, implementação da rede e processo de certificação 

Esta  atividade  é  fundamental  para  a  eficaz  implementação da  certificação  e  para  o
processo  de  apropriação  comunitária  e  enraizamento  territorial  desta  estratégia  de
prevenção ambiental. Nesse sentido tem como objetivos: 

 Promover  a  articulação  interinstitucional  do  projeto  com  outros  parceiros
institucionais para favorecer e enriquecer as suas atividades; 

 Garantir  que  o  processo  de  certificação  é  participativo  e  adaptado  às
características do território e dos estabelecimentos a certificar. 

Esta Atividade 1 inclui duas tarefas que serão fundamentais para a implementação das
restantes atividades deste projeto, nomeadamente: 
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 Mobilização  de  parceiros  (Atividade  1.1.) está  interrelacionada  com  a
Comissão  Social  Municipal  para  a  Promoção  de  Uma  Vida  Noturna  de
Qualidade (PI.3) da “Lisbon Nightlife Comission”. O objetivo é auscultá-los de
forma a perceber quais são as temáticas que consideram prioritárias para serem
intervencionadas pelas campanhas (Atividade 4), temas a incluir nas ações de
formação a trabalhadores/as  de ambientes de diversão noturna (Atividade 2).
Adicionalmente, alguns destes parceiros podem ser convidados a colaborar em
algumas atividades específicas, por exemplo, co-dinamizando alguma das ações
formativas, cooperando no planeamento e implementação de alguma campanha,
apoiando a disseminação do projeto e suas atividades, etc. Prevemos envolver
neste projeto parceiros como: Associações de Comerciantes existentes nas zonas
de diversão noturna, Associação de Bartenders de Lisboa, ANEBE (Associação
Nacional  de  Empresas  de  Bebidas  Espirituosas),  ACIBEV  (Associação  dos
Comerciantes e Industrias de Bebidas Espirituosas e Vinhos), SICAD (Serviço
de  Intervenção  nos  Comportamentos  Aditivos  e  Dependências),  DICAD-
ARSLVT  (Divisão  para  a  Intervenção  nos  Comportamentos  Aditivos  e
Dependências da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo),
associações  e  grupos  de  moradores,  FDL (Federação  Académica  de  Lisboa),
FAIPL (Federação  Académica  do  Instituto  Politécnico  de  Lisboa),  APHORT
(Associação  Portuguesa  de  Hotelaria,  Restauração  e  Turismo),  Turismo  de
Portugal, entre outros. Adicionalmente, prevê-se a inclusão do projeto no Fórum
Nacional Álcool e Saúde, representando metodologias inovadoras que intervém
ao nível da procura e da oferta de bebidas alcoólicas.

 Atividade 1.2. O recrutamento dos espaços de diversão noturna – candidatos
ao  processo  de  certificação  –  vai  ocorrer  em  estreita  articulação  com
Associações de Comerciantes que representam estabelecimentos em diferentes
zonas de diversão noturna da cidade e contará com o apoio institucional da CML
e  também através  do  apoio  da  equipa  de  comunicação  do  projeto.   Após  a
manifestação de interesse por parte de quem representa os estabelecimentos, irão
ser  agendadas  reuniões  individuais  para  conhecer  as  características  e
necessidades especificas  de cada local  e,  bimensalmente (no primeiro ano)  e
trimestralmente nos anos seguintes, reuniões com todos/as os/as representantes
dos espaços candidatos à certificação. Estas reuniões têm o objetivo de garantir
que  este  processo  seja  participado  e  adaptado,  identificar,  em  tempo  útil,
dificuldades  ou  constrangimentos  à  implementação  das  atividades,  definir
prioridades  para  a  certificação,  etc.  A própria  construção  da  certificação  e
definição dos seus critérios será co-participada entre a equipa deste Plano de
Intervenção  “Certificação  para  uma  Noite  Segura  em  lisboa”  e  os  espaços
candidatos à certificação. Assim, numa fase inicial, os critérios a serem adotados
pelos estabelecimentos a certificar serão os indicados cima (ver p. 16). Os/as
representantes dos estabelecimentos candidatos à certificação assinarão também
uma carta-compromisso que formaliza a intenção de implementar e manter a
certificação ativa. Em termos de indicadores, no primeiro ano do projeto, prevê-
se  envolver  20  estabelecimentos  localizados  em  todas  as  zonas  de  diversão
noturna em Lisboa.
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ATIVIDADE 2
Capacitação  de  trabalhadores/as  de  estabelecimentos  de  diversão
noturna para conteúdos  e  competências  promotores  de  uma noite
segura

Esta  atividade  tem  como  objetivo  munir  trabalhadores/as  de  estabelecimentos  de
diversão  noturna  com  conhecimentos  e  competências  que  os  capacitem  para  um
atendimento  promotor  de  saúde,  segurança,  responsabilidade,  e  respeitoso  com  a
comunidade  por  parte  das  pessoas  que  frequentam  os  seus  estabelecimentos.
Adicionalmente visa valorizar a formação para um atendimento de qualidade como um
critério  diferenciador  contribuindo para perfis  profissionais mais competitivos  nestes
mercados de trabalho. Esta atividade integra várias ações com diferentes objetivos e
visa públicos-alvo diferenciados. Algumas ações formativas vão ser específicas para o
staff dos estabelecimentos em processo de certificação (Atividade 2.1 e Atividade 2.3.b;
ver em baixo), e outras estarão acessíveis a profissionais da área, independentemente da
sua filiação. Os processos de capacitação associados à certificação devem ocorrer em
paralelo com a Atividade 1, pois este só será verdadeiramente implementado se estiver
em consonância com as normas da casa e com a visão estratégica das suas chefias.

 Atividade 2.1.  Formação “Noite  segura –  Noite  de  qualidade”.  Integra  o
processo de certificação e de integração na rede de estabelecimentos de diversão
noturna  candidatos  à  certificação.  Esta  formação  é  obrigatória  para  os/as
trabalhadores/as destes estabelecimentos, sendo da responsabilidade dos/as seus
proprietários/as  ou  gerentes  assegurar  que  pelo  menos  50%  do  seu  staff  a
frequenta.  Tendo por  base  a  experiência  de formação de  outras  certificações
nacionais e Europeias, esta formação terá uma duração que varia entre 3-6h (de
acordo  com  as  características  do  estabelecimento),  e  será  ministrada
individualmente  ao  staff  de  cada  estabelecimento  (ou  de  mais  do  que  um
estabelecimento em caso de terem poucos/as colaboradores/as). É conveniente
que  o/a  proprietário/a  gerente  do  estabelecimento  participe  também  nesta
formação para garantir que os conteúdos abordados se traduzam posteriormente
em  alíneas/temas  a  incluir  nos  manuais  de  normas/políticas  da  casa.  Esta
formação irá integrar temas como: (i) legislação e regulamento municipal, (ii)
serviço  responsável  de álcool,  estratégias  de  comunicação não-violentas  com
clientes em estados alterados de consciência, e (iii) noções de socorrismo. Em
termos  de  indicadores,  não  é  nesta  fase  possível  estimar  o  número  de
trabalhadores/as  de  estabelecimentos  de  diversão  noturna  envolvidos  na
certificação pois este indicador depende da dimensão das equipas do staff dos
locais  candidatos.  No entanto prevê-se que decorram tantas  ações  formativas
quantos os estabelecimentos candidatos à certificação (1 ação anual de formação
por estabelecimento). Esta ação inclui o desenvolvimento de um manual “Noite
Segura – Noite de Qualidade” (e-book, 5 páginas) que servirá de material de
apoio para esta Atividade 2.1.,  para a Atividade 2.2. (ver em baixo), e como
material de sensibilização e educação de outros/as bartenders.

 Atividade  2.2.  Curso  de  Formação  “Competências  de  atendimento
promotoras  de  comportamentos  moderados”.  Este  curso  de  formação  é
proposto  a  partir  do  reconhecimento  de  que  a  maior  parte  das  pessoas  que
desempenham  funções  de  bartender em  espaços  de  diversão  noturna  têm
nenhuma ou muito pouca formação profissional na área. Em Portugal existem
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cursos  específicos  (geralmente  de  Restauração e  Hotelaria)  que formam este
perfil de profissionais de atendimento. No entanto estes/as estudantes acabam
por  ser  absorvidos,  maioritariamente,  por  restaurantes,  hotéis  e  bares  de
cocktails. Os bares e discotecas que caracterizam a diversão noturna das cidades
acabam por integrar profissionais com pouca formação e que, por esse motivo,
podem estar pouco preparados/as para lidar com alguns dos conflitos e riscos
que  emergem  nestes  ambientes.  Com  base  no  descrito,  com  esta  atividade
pretende-se  disponibilizar  um  curso  que  permita  a  estes/as  profissionais
fortalecer  o  seu  perfil,  melhorar  o  seu  atendimento  e  tornarem-se  mais
competitivos neste mercado de trabalho. Este curso de formação será certificado
e, por esse motivo, será avaliado através dos níveis de frequência, assiduidade e
participação  dos/as  formandos/as,  assim como através  de  testes  de  avaliação
sumativa. Este curso terá a duração máxima de 15 horas e integrará módulos
subordinados a temáticas como: (i) legislação e regulamento municipal aplicável
a estabelecimentos de diversão noturna e à dispensação de álcool, atendimento a
clientes em estados alterados de consciência,  (ii)  dispensação responsável  de
álcool, (iii) noções sobre socorrismo e suporte básico de vida, e (iv) promoção
de  condições  de  saúde  e  segurança  nestes  estabelecimentos.  Prevê-se  a
implementação de 3 cursos de formação por ano sendo, cada um, frequentado
por um máximo de 20 formandos/as.

 Atividade 2.3. Workshops “Estratégias não-violentas de segurança”. Esta é
uma atividade pioneira que pretende contribuir para a capacitação de seguranças
privados  para  estratégias  de  comunicação e  gestão  não-violenta  de  conflitos.
Esta atividade subdivide-se em dois workshops para dois grupos-alvo:  (a) W1.
Empresas que  formam  seguranças  subcontratados  para  trabalhar  em
estabelecimentos/eventos  de  diversão  noturna;  e  (b) W2.  Seguranças e
porteiros/as  que  já  trabalham  em  estabelecimentos  de  diversão  noturna.  A
participação dos seus seguranças e porteiros nesta atividade é um dos requisitos
mínimos  para  um espaço  candidato  à  certificação  “Noite  Segura”.  Cada  um
destes workshops terá a duração de 6 horas e espera-se que participem em cada
uma  destas  atividades  um  mínimo  de  10  profissionais  de  segurança.  Em
paralelo, será também desenvolvido o manual “Dicas para uma Segurança Não-
Violenta  em Espaços  de  Diversão Noturna”  (e-book,  5  páginas)  que  servirá
como  material  de  apoio  ao  workshop  e  como  material  de  sensibilização  e
educação de outros seguranças.

 Atividade  2.4.  Workshop  “Empreendedorismo  promotor  de  uma  vida
noturna segura, saudável, responsável e respeitosa com a comunidade”. Este
curso  destina-se  a  empreendedores/as  que  pretendem  implementar  negócios
ligados à vida noturna na cidade de Lisboa. Nesse sentido, visa sensibilizá-los e
capacitá-los para temas relacionados com a saúde e segurança dos seus clientes,
a  integração  sustentável  do  seu  estabelecimento  em  zonas  residenciais  e  a
legislação  e  regulamento  municipais  vigentes.  Para  além  dos  conteúdos
propostos  este  workshop  inclui-se  uma  dinâmica  participativa  que  apoie  a
criação  das  normas/políticas  da  casa  e  de  uma  estratégia  de  gestão  do
estabelecimento que facilitem a operacionalização destas temáticas. De forma a
garantir  uma  eficaz  divulgação  destas  ações,  vai  ser  solicitado  o  apoio  dos
serviços  da  CML ligados  às  atividades  económicas  (turismo,  restauração  e
hotelaria). Estes workshops terão a duração de 6 horas e prevê-se a realização de
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2 por ano, com a frequência prevista de um máximo de 15 participantes por
sessão.  Esta  ação  inclui  também  a  criação  e  disseminação  de  um  “Kit  do
Empreendedor para um Lazer Noturno de Qualidade” (e-book, 5 páginas) que é,
simultaneamente, um material de apoio para os/as participantes nos workshops e
também  um  material  de  educação  e  sensibilização  para  outros/as
empreendedores.  Os  processos  e  instrumentos  de  avaliação  destas  ações
formativas serão definidos através do apoio da pessoa responsável pela formação
a integrar no projeto.

ATIVIDADE 3 Campanhas  preventivas  para  promover  uma  cultura  de  diversão
noturna mais segura, saudável e responsável

Esta atividade tem como público-alvo pessoas que frequentam ambientes de diversão
noturna.  As  atividades  descritas  anteriormente  têm  como  objetivo  geral  promover
ambientes  de  diversão  noturna  mais  seguros,  saudáveis,  responsáveis  e  respeitosos
como a comunidade.  No entanto, paralelamente, é importante implementar ações de
educação  informal  a  quem os  frequenta  com o  objetivo  de  promover  a  adoção  de
comportamentos mais moderados. 

De forma a garantir um alcance razoável, neste projeto propõe-se a implementação de
campanhas temáticas que visem alertar quem frequenta ambientes de diversão noturna
para  os  riscos  associados  a  estes  contextos  e  educá-los  para  comportamentos  mais
seguros, saudáveis, responsáveis e respeitosos com a comunidade. Estas campanhas irão
ser implementadas em estreita articulação com os estabelecimentos de diversão noturna
certificados  ou  em  processo  de  certificação,  que  irão  ser  responsáveis  pela
disponibilização dos materiais e vão apoiar a disseminação da campanha. De forma a
serem  mais  eficazes  vão-se  focar  em  temas  específicos,  procurando  sensibilizar  as
pessoas que frequentam ambientes de diversão noturna para um conteúdo preventivo
e/ou de redução de riscos de cada vez (p.e. padrões de consumo de álcool mais seguros
e responsáveis, violência interpessoal, respeito pelo espaço público e pela comunidade).
Estas  campanhas  irão  ser  implementadas  nos  estabelecimentos/eventos  de  diversão
noturna associados ao projeto (e outros interessados) e também online:

 Nos estabelecimentos de diversão noturna as campanhas irão materializar-se
na  disponibilização  de  material  informativo/  preventivo  (p.e.
autocolantes/posters  com  mensagens  preventivas  colocados  em  locais
estratégicos perto ou até dentro do estabelecimento como, por exemplo, casas de
banho) e material de redução de riscos (p.e. testes de alcoolémia descartáveis).
Estes materiais vão ter a indicação do website do projeto de forma a promover
um contacto de continuidade com os/as beneficiários/as da campanha.

 A  campanha  será  também  dinamizada  online,  nos  websites  e  páginas
institucionais do projeto, dos estabelecimentos de diversão noturna certificados
ou em processo de certificação e entidades parceiras. Nestas plataformas serão
disponibilizados posters, mini vídeos, imagens e outros conteúdos (produzidos
pela equipa de comunicação) com mensagens preventivas. 
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Serão implementadas 3 campanhas anualmente, as temáticas serão definidas de forma
participativa, auscultando a comunidade e a gerência dos estabelecimentos de diversão
noturna envolvidos no processo de certificação. A duração da campanha será também
variável (mínimo 1 mês – máximo 3 meses). Em termos de indicadores, prevê-se que
cada campanha alcance cerca de 10.000 pessoas que frequentam ambientes de diversão
noturna. Os instrumentos de avaliação de cada campanha serão definidos com o apoio
do Observatório do Lazer Noturno em Lisboa (PI.2).

ATIVIDADE 4 Lisbon  Nightlife  Talks  –  Conversas-debate  sobre  segurança  na
vivência de ambientes de diversão noturna

Esta atividade pretende criar espaços-tempo de educação informal com o objetivo de
discutir com a comunidade temas pertinentes e/ou emergentes relacionados com a vida
noturna da cidade de Lisboa. É uma atividade que tem como grupo-alvo frequentadores/
as destes ambientes, mas também outros atores -chave como residentes, trabalhadores
de estabelecimentos de diversão noturna, promotores de eventos, investigadores, entre
outros. Esta atividade irá ser implementada como um ciclo de conversas-debate com o
nome – “Safer Nightlife Talks” com uma periodicidade trimestral (4 por ano). Propõe-se
que esta atividade tenha um caráter informal e participativo, pretendendo apresentar e
debater temas como os participantes nestes eventos. Estas sessões serão implementadas
em estreita articulação com os espaços de diversão noturna envolvidos no processo de
certificação e na rede “Lisbon Quality Nights”, que podem sugerir temas para debater,
colaborar  na  dinamização  das  Talks  e  ceder  espaços  para  a  sua  realização.  Para  o
primeiro  ano  de  implementação  deste  projeto,  propomos  que  as  primeiras  “Safer
Nightlife talks” se subordinem às seguintes temáticas:

 Contributos para uma noite mais segura,  integrada e responsável:  Interseções
entre o comercial, o público e o privado (Mês 3)

 A comunicação não-violenta como promotora de segurança na noite (Mês 6)
 Contributos para uma noite não-sexista e igualitária (Mês 9)
 Menos  riscos,  mais  prazeres:  consumo  responsável  de  álcool  e/ou  outras

substâncias psicoativas (Mês 12)

Em termos de indicadores, prevê-se que cada Talk seja participado por um mínimo de
20 pessoas. Cada Talk será avaliado através de instrumentos a construir para o efeito.

ATIVIDADE 5 Avaliação das Atividades 

As atividades do projeto serão alvo de um processo de monitorização e avaliação ao
longo de toda a  sua implementação.  As atividades  de avaliação terão o objetivo de
apreciar  o  impacto  das  ações  a  implementar,  mas  também de  permitir  e  adaptação
continuada das atividades sempre que seja necessário, num processo interativo que visa
a  constante  melhoria  do  projeto.  Iremos  fazer  uso  de  uma  avaliação  de  cariz
participatório  que  respeite  a  base  comunitária  sobre  a  qual  todo  o  projeto  está
alicerçado. 
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O processo  de  implementação  da  certificação,  com as  várias  tarefas  que  lhe  estão
associadas,  serão  alvo  de  uma  avaliação  fazendo  uso  de  uma  metodologia  mista.
Salientamos a  utilização do método Delphi  como estratégia  principal  de recolha  de
dados.  A escolha desta  metodologia prende-se com a sua flexibilidade e  com a sua
capacidade de fornecer um feedback controlado. É um método que tem obtido ótimos
resultados  quando  pretendemos  reunir  opiniões  de  vários  atores  na  medida  em que
compensa  várias  limitações  de  métodos  mais  convencionais  como  por  exemplo
influências  de  indivíduos  dominantes.  Igualmente,  a  possibilidade  que  este  método
oferece  para  de  usar  técnicas  de  análise  estatística  permite  reduzir  ainda  mais  o
potencial  de  pressão  grupal  para  a  conformidade.  Mais  especificamente,  a  análise
estatística pode assegurar  que as opiniões  geradas para cada tema de um estudo de
Delphi  estejam bem representadas  na iteração final  porque é  uma metodologia que,
apesar  de  valorizar  a  opinião  do  grupo  como  um todo,  permite  uma  disseminação
significativa nas opiniões individuais. Assim, todos as pessoas envolvidas no projeto
terão voz nos processos de avaliação, reforçando o compromisso com um objetivo que é
comum a todos/as, a melhoria das condições de saúde e segurança da noite de Lisboa. 

DIMENSÃO 2 –
COMUNICAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 

DO PROJETO E SUAS VALÊNCIAS NO TERRITÓRIO

A comunicação das actividades da “Lisbon Quality Nights – Certificaçao de uma Noite
Segura em Lisboa” é a segunda dimensão do projeto de certificação “Noite Segura” a
implementar  em Lisboa.  Esta  dimensão  surge  com um conjunto  de  atividades  que,
apesar  de  diferenciadas,  são  complementares  e  estão  integradas  no  conjunto  de
atividades descritas anteriormente na dimensão 1 – Intervenção comunitária. De forma a
sustentar o crescimento e implantação do projeto, propõe-se dotar o projeto de presença
e  comunicação  regular  nos  canais  digitais,  apoiando  as  atividades  e  campanhas  a
implementar no terreno, e focando dois targets principais:

 A  gerência  de  espaços  de  diversão  noturna,  com  o  objetivo  claro  de
sensibilizar para a importância de adequar os espaços das condições necessárias
à certificação, servir de ponto de informação e esclarecimento de questões que
possam surgir, dar visibilidade às iniciativas programadas e promover uma ponte
de contacto para iniciar o processo de certificação.

 As pessoas que frequentam espaços de diversão noturna, alertando para as
vantagens  de  optarem  por  espaços  certificados,  destacando  as  valências  da
certificação e facilitando a identificação destes espaços. Esta promoção colocará
uma pressão positiva nos espaços não certificados, que se espera que conduza a
uma melhoria global da qualidade dos ambientes de diversão noturna. 

 A comunidade local dando a conhecer as atividades a serem implementadas
pelo projeto.

Neste âmbito surgem as seguintes ações, a desenvolver ao longo de um ano com base
num calendário a definir de acordo com o interesse do projeto:
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ATIVIDADE 6 Construção de uma marca para a  certificação “Noite  Segura em
Lisboa”

Para dotar o projeto de visibilidade e aumentar o seu reconhecimento pelo público, será
definido  uma  imagem de  marca  para  o  projeto.Será  criado  também um manual  de
normas gráficas da marca para permitir a aplicação nos vários suportes.
Naming, criação de logomarca e desenho de manual de normas gráficas. Esta ação está
integrada na atividade 1 da proposta de intervenção comunitária.

ATIVIDADE 7 Website  do  Plano  de  Intervenção  “Certificação  Noite  Segura  em
Lisboa” ”

O Website funcionará como pivot da comunicação online, sendo a principal janela para
o  projeto  e  o  repositório  de  informação.  Está  previsto  um  website  com  layouts
adaptáveis quer a desktop quer a mobile, dotado das seguintes secções:

Área de informação geral
sobre a certificação

O que é, que vantagens existem em certificar um 
espaço ou em frequentar um espaço certificado, 
como identificar um espaço certificado, como iniciar 
um processo de certificação e que timelines esperar.

Calendário de próximas
ações

Onde e quando serão feitas as próximas ações, que 
temas abrangem e como participar.

Mapa com os espaços
aderentes

Onde podem ser encontrados os espaços certificados,
e que espaços se encontram em processo de 
certificação. 

FAQ (Frequently Asked
Questions),  para gestores de

espaços noturnos e
frequentadores

Esta área procura responder às perguntas mais 
comuns quer de quem tem um espaço de diversão 
noturna, quer do público que os frequenta.

Press Kit
Será criado um press kit para facilitar a promoção do 
projeto junto dos orgãos de comunicação social.

Regulamentos / legislação
Será criado um repositório documental que dará 
acesso aos regulamentos da certificação assim como 
a legislação pertinente ao projeto. 

Apoios
Serão listadas as entidades que envolvidas e que 
apoiam o projeto.

Redes sociais
O website terá ligações às redes sociais Instagram e 
Facebook, permitindo a partilha e a visita dos perfis 
do projeto nestas plataformas. 
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ATIVIDADE 8 Facebook,  Tiwitter  e  Instagram  do  Plano  de  Intervenção
“Certificação Noite Segura em Lisboa” ”

A promoção do projeto através de redes sociais digitais é essencial à sua divulgação
junto dos públicos-alvo.  Está  previsto o trabalho de promoção junto das duas redes
sociais  de  maior  destaque,  o  Facebook,  o  Twitter  e  Instagram,  com  conteúdos  e
estratégias diferenciadas. Nestes três canais faremos a promoção do projeto recorrendo a
mensagens mais curtas, imagens fortes e clips de vídeo curtos, que possam apelar à
partilha  e  divulgação  junto  de  outros  utilizadores.  Está  previsto  o  investimento  em
publicidade  em  ambas  as  redes  para  acelerar  a  divulgação  inicial  do  projeto.  O
investimento global previsto é de 2 mil euros. Para além da criação de contas em ambas
as plataformas, vão ser criado e publicados posts (a um ritmo estimado de 2 por semana)
nas duas plataformas.

ATIVIDADE 9 Criação de Vídeos e mini clips promocionais 

Com o intuito de facilitar a promoção do projeto nas redes sociais e incitar à partilha
entre utilizadores, prevê-se a criação de vídeos promocionais.

i) Vídeo com cerca de 30 segundos com animação ou filmagens: Este vídeo será o
vídeo de lançamento do projeto e fará parte do feed principal de Facebook. 

ii) Clips  com animação  ou  filmagens  com até  10  segundos  para  partilha  em
Instagram: Durante o ano existirão diferentes mensagens a passar, que poderão
variar consoante a época e festejos particulares. Para promover uma dinamização
contínua  com conteúdos interessantes,  propomos a  realização de  12  mini-clips
com cerca de 10 segundos para ativar as redes sociais em momentos particulares
ao longo do ano (Carnaval, Santos Populares, Festas Académicas, Halloween, Fim
de ano, entre outros).

ATIVIDADE 10 Press Releases

Está contabilizado o lançamento de até 3  press releases para a imprensa, ao longo do
ano, com foco para o lançamento do projeto, e dois press releases com destaques vários
(registo  dos  espaços  aderentes,  celebração  de  vitórias  do  projeto,  entre  outros).
Procurar-se-á também a angariação de até 3 "Brand Ambassadors", figuras públicas que
pelo seu mediatismo e ligação a  espaços noturnos possam impactar positivamente a
opinião do público para o projeto e aumentar a visibilidade das questões abordadas. O
perfil traçado aponta para artistas, ligados à noite lisboeta, com uma imagem irreverente
e líderes de opinião (exemplos: Paulo Furtado, Marisa Liz, entre outros).
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ATIVIDADE 11 Outros

Esta atividade diz respeito à produção de outros materiais como dísticos para idenificar
os espaços certificados mas também materiais gráfios para as campanhas. Tendo em
conta que os temas das campanhas serão definidos pela comunidade, as estratégicas de
comunicação,  número  e  tipo  de  materiais  informativos/preventivos,  serão  definidos
posteriormente. 

3.4. RECURSO HUMANOS: EQUIPA DA LISBON QUALITY NIGHTS – CERTIFICAÇÃO DE

UMA NOITE SEGURA EM LISBOA.

A equipa da  Lisbon Quality Nights – Certificação de uma Noite Segura em Lisboa.
estará formada por 1 Coordenadora Principal (Doutora Cristiana Pires), por uma equipa
de intervenção comunitária da entidade implementadora (Associação Kosmicare), e uma
equipa de comunicação, da empresa de comunicação Buran Studio. 

 Coordenadora Principal – Cristiana Pires  [Dedicação: 100%. Retribuição Bruta
Anual: 33.000 €]. Cristiana é licenciada em Psicologia e Saúde (FPCE-UP), Mestre
em  Antropologia,  Globalização,  Migrações  e  Multiculturalismo  (ISCTE-IUL)  e
Doutorada  em  Antropologia  (ISCTE-IUL).  Trabalha  em  ambientes  de  diversão
noturna  há  cerca  de  9  anos,  tendo  coordenado  múltiplos  projetos  nacionais  e
internacionais na área do consumo de álcool e/ou outras substâncias psicoativas e
intervenção comunitária em ambientes de diversão noturna. Cristiana Pires integra a
rede Europeia NEWNET – Nightlife Empowerment and Well-being Network, e a
Trendspotter  Network do Observatório  Europeu das  Drogas  e  Toxicodependência
(OEDT)  e  é  formadora  externa  do  SICAD  (Serviço  de  Intervenção  nos
Comportamentos  Aditivos  e  Dependências).  Neste  projeto  terá  a  função  de
coordenadora  e  gestora  do  Plano  de  Intervenção  Lisbon  Quality  Nights  –
Certificação de uma Noite Segura em Lisboa,   estando responsável pela gestão da
equipa e suas atividades, design de atividades formativas e de campanhas, articulação
com a equipa de comunicação e com os restantes planos de intervenção da Lisbon
Nightlife  Commission  (PI.2  e  PI.3),  articulação  interinstitucional  com  os/as
beneficiários/as  e  parceiros/as  da  Lisbon  Quality  Nights  e  com  a  rede  europeia
Party+.

EQUIPA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA  

 Técnico/a de implementação da certificação e suas atividades [Dedicação: 100%.
Retribuição Bruta Anual: 25.000 €]. A Lisbon Quality Nights – Certificação de uma
Noite Segura em Lisboa irá recrutar um/a técnico/a que deverá ter experiência de
intervenção  em  ambientes  de  diversão  noturna,  intervenção  comunitária  e
conhecimento  sobre  as  dinâmicas  e  riscos  individuais,  sociais  e  comunitários
associados ao lazer noturno em Lisboa. Terá como funções a operacionalização e
dinamização  das  atividades  formativas  e  das  campanhas  do  projeto,  articulação
interinstitucional,  produção  de  conteúdos  e  articulação  com  a  equipa  de
comunicação. A Lisbon Qualitaty Nights Nights – Certificação de uma Noite Segura
em Lisboa enquadra-se explicitamente no princípio da igualdade de oportunidades
em que mulheres, e minorias étnicas são fortemente encorajadas a se candidatar a
esta posição. 
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 Gestora da formação – Margarida Martins [Dedicação: 15%.; Retribuição Bruta
anual – 3.750 €]. Margarida Martins é licenciada em Psicologia (FPCE-UP) e Mestre
em Educação de Adultos (U.Minho), e tem experiência da gestão e certificação de
atividades de formação de adultos no âmbito de projetos nacionais e internacionais.
Margarida Martins terá a responsabilidade pelos processos burocráticos inerentes às
ações  de  formação  a  implementar,  organização  de  dossiers  técnico-pedagógicos,
apoio  ao  recrutamento  de  formadores/as  externos/as,  produção  de  matérias
formativos e a avaliação e certificação das ações. 

 Avaliadora – Dra. Helena Valente [Dedicação: 15%.; Retribuição Bruta anual –
4.950€]. Helena Valente é licenciada em Psicologia (FPCE-UP), pós-graduada em
Direitos  Humanos  (U.Minho)  e  Doutorada  em Psicologia  (FPCE-UP).  Tem uma
vasta experiência de intervenção e avaliação de projetos de intervenção comunitária
ao nível do consumo de substâncias psicoativas em ambientes de diversão noturna. É
membro da NEWNET, e membro da equipa de investigação do Global Drug Survey
e a Trendspotter Network do OEDT. Neste projeto terá a responsabilidade de avaliar
os processos participativos implementados pela equipa, construção de instrumentos
de avaliação, monitorização dos indicadores de processo e resultado do projeto e
redação  de  relatórios  de  avaliação  e,  pelo  menos  1,  artigo  cientifico  sobre  a
implementação do projeto em Lisboa.

 Formadores  externos–  [50h  de  formação  externa,  Retribuição  Bruta  individual
1.500€].  Serão recrutados cerca de 3 ou 5 formadores externos para algumas das
ações  de  formação  previstas  pelo  projeto  (Atividade  2).  Estes/  formadores  irão
complementar  estas  ações  com  conhecimentos  e  competências  específicas  (p.e.
enfermagem ou medicina em casos de sessões de socorrismo e suporte básico de
vida, alguns batenders experientes que possam dinamizar sessões relacionadas com
competências para um atendimento responsável). A Lisbon Quality Nights Nights –
Certificação  de  uma  Noite  Segura  em  Lisboa enquadra-se  explicitamente  no
princípio da igualdade de oportunidades acima citado. 

EQUIPA DE COMUNICAÇÃO   

 Gestor de Comunicação – Duarte Lourenço [Retribuição: está incluída nos valores
dos serviços de comunicação a prestar no âmbito do projeto]. A sua função será gerir
e  monitorizar  o  planeamento  e  adequação  das  estratégias  de  comunicação  às
atividades do projeto.

 Sénior Designer – Tiago Silva [Retribuição: está incluída nos valores dos serviços
de comunicação a prestar no âmbito do projeto]. Silva será responsável pelo design
dos vários materiais e plataformas previstos no âmbito das atividades do projeto.

 Redes Sociais e Press Releases – Sara Cunha [Retribuição está incluída nos valores
dos  serviços  de  comunicação  a  prestar  no  âmbito  do  projeto].  Sara  Cunha  Nota
Curricular –  Tem uma experiência  considerável  em atividades  de  comunicação e
relações  publicas  especificamente  em  ambientes  de  diversão  noturna  (trabalhou
vários anos como relações públicas no MusicBox. Neste projeto está responsável por
comunicar e recrutar os espaços de diversão noturna candidatos à certificação, dar a
conhecer o projeto a estes atores, articulação com os media, Brand Ambassors e gerir
as redes sociais do projeto.

/ 28 /



Documento Técnico Lisbon Nightlife Commission

3.5. ORÇAMENTO ANUAL DA EQUIPA DA LISBON QUALITY NIGHTS – CERTIFICAÇÃO

DE UMA NOITE SEGURA EM LISBOA.

Categoria
Total  em  Euros
(Retribuição  Bruta
Anual) 

Custos
Diretos

Recursos
Humanos

Coordenadora (50%) 33.000

Técnico/a  de  intervenção  comunitária
(100%) 

25.000,00

Gestora da formação (15%) 3.750,00

Avaliadora (15%) 4.950,00

Formadores/as externos (50h*30€) 1.500,00

i. Total Custos Diretos em Recursos Humanos 68.200,00

Comunicaç
ão

1)  Naming,  criação  de  logomarca  e
desenho de manual de normas gráficas

2.000,00

2) Design e desenvolvimento de website,
manutenção e alimentação de conteúdos

5.000,00

3) Facebook e instagram - setup e criação
de  contas  em  ambas  as  plataformas,
criação  de  posts,  sua  publicação  e
medição  de  resultados,  para  um  ritmo
estimado de 2 posts por semana para cada
plataforma 

8.880,00

4)  Criação  de  vídeo  (1)  e  miniclips
promocionais (12)

7.500,00

5)  PR –  Press  realeases  e  Brand
Ambassors

1.500,00

6) Outros (produção de outros materiais
gráficos, como dísticos para identificar os
espaços  certificados,  material  e  brindes
de divulgação das campanhas)

4.000,00

ii – Custo total Comunicação 28.880,00

Deslocações 

(para  participar  em  eventos  científicos  e/ou  reuniões
com  outras  associações  europeias  da  mesma  natureza
que  a  Lisbon  Nightlife  Commission,  deslocações  da
equipa de  intervenção comunitária,  deslocações  dos/as
formadores/as externos/as)

1.500,00

Equipamento * 700,00 *
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(1 computador portátil)

Outros
bens

e

serviços

Consumíveis 3.2000,00

Other 0

iii. Total Outros Custos Directos 3.200,00

A – Total Custos Diretos (i + ii + iii) 100.280,00

B – Custos Indiretos (overheads) 0

C1 – Custos de Subcontratação (no overheads) 0

C2 – Outros Custos Diretos sem overheads 0

Estimação de Custos Elegíveis Totais (A + B + C) 100.280,00

ORÇAMENTO ANUAL SOLICITADO 100.280,00
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OBSERVATÓRIO DO
 LAZER NOCTURNO 

DE LISBOA
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4.1. OBSERVATÓRIO DO LAZER NOTURNO EM LISBOA: APRESENTAÇÃO

O  Observatório  do  Lazer  Noturno  em Lisboa  surgiu  em abril  de  2017  como  uma
iniciativa de agregação de académicos do grupo LXNIGHTS, do Centro Interdisciplinar
de Ciências  Sociais  da Universidade  Nova de Lisboa.  A inserção das  atividades  do
Observatório  do  Lazer  Noturno  em  Lisboa  no  Plano  de  Intervenção  -2  da  Lisbon
Nightlife Comission surge como resposta à necessidade de recolha e sistematização da
informação  de  natureza  quantitativa  e  qualitativa existente  sobre  os  impactos
sociais, espaciais,  económicos, em saúde pública e governança urbana resultantes da
recente expansão de atividades de diversão noturna no centro da cidade. Nesse sentido,
a  missão  do  Observatório  do  Lazer  Noturno  em  Lisboa  enquadra-se  na  estratégia
europeia  sobre  cidades  smart,  sustentáveis  e  inclusivas (EUROCITIES,  2014),
contribuindo também para o posicionamento da cidade de Lisboa nos parâmetros de
inclusão e  sustentabilidade definidos  por  três  grandes  Programas-Marco promovidos
pela Comissão Europeia, nomeadamente:

 Programa-Marco   “Joint  Programme  Initiative  Urban  Futures  -  Transition
Towards Sustainable and Liveable Urban Futures ”, para o apoio à investigação
e  desenvolvimento  na  (1.1)  co-promoção  das  cidades  como  motores  do
crescimento econômico, e (1.2) na implementação de novas formas inteligentes
de  governança  urbana  e  participação  através  de  processos  colaborativos
envolvendo todas as partes interessadas, desde organizações públicas e privadas
até a sociedade civil envolvida; 

 Programa-Marco “Third Health Programme (2014-2020)”, para a monitorização
dos  indicadores  de  saúde  pública,  a  prevenção  de  consumos  de  risco,  e  o
fomento de ambientes de apoio para estilos de vida saudáveis tendo em conta o
princípio transversal “health-in-all-policies”. 

 Desafío Societal No. 6 do Programa Horizon 2020 “Europe in a changing world
-  Inclusive,  innovative  and  reflective  societies”,  para  o  desenvolvimento  de
Estratégias  de  cocriação  para  o  crescimento  e  a  inclusão,  envolvendo  os
cidadãos,  os  utilizadores,  o  mundo  académico,  os  parceiros  sociais,  as
autoridades públicas, as PME, o sector criativo e os empresários sociais para a
promoção de visões coerentes sobre a forma de promover um quadro social e
económico que promova a equidade e a sustentabilidade na Europa;  

O conhecimento científico gerado pelo Observatório do Lazer Noturno irá proporcionar
um  passo  importante  em  frente  na  compreensão  dos  impactos  sociais,  espaciais,
económicos,  culturais  e  ambientais  produzidos  pela  complexa  inter-relação  entre  a
economia da diversão noturna e o conjunto de processos urbanos decorrentes hoje na
capital portuguesa. A rapidez com que estas transformações têm ocorrido levanta um
carácter  de  urgência  no  que  toca  à  resposta  a  um conjunto  de  desafios  crescentes
ocorridos no âmbito da vida noturna nos bairros históricos de Lisboa. Desta forma, o
Observatório do Lazer Noturno em Lisboa visa fornecer formas de conhecimento
útil  para os tomadores de decisão a nível  local,  no sentido de desenvolver novas
estratégias e políticas eficazes relativas à governança da noite em Lisboa e aprofundar o
conhecimento científico sobre a vida noturna de Lisboa. 
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4.2. FUNCIONAMENTO DO OBSERVATÓRIO

Sob a coordenação do Doutor Jordi Nofre (Investigador Principal do grupo LXNIGHTS
– Centro  Interdisciplinar  de  Ciências  Sociais  da  Universidade  Nova de  Lisboa),  as
tarefas a serem desenvolvidas pela equipa do Observatório do Lazer Noturno em Lisboa
visam:
 (i)  uma  melhor  compreensão  holística  da  vida  noturna  lisboeta;  e  (ii)  identificar,
analisar, monitorizar e discutir o conjunto de impactos negativos que são derivados da
recente e rápida expansão e mercantilização da diversão noturna nos bairros históricos
centrais de Lisboa. 

Tabela 1. Eixos de trabalho do Observatório de Lazer Noturno em Lisboa & 
Resultados Anuais Esperados

EIXO TEMÂTICO TIPOLOGIA
DE ANÁLISE

EQUIPA DE
TRABALHO

RESULTADOS ESPERADOS

ET-1. Consumos, práticas
e  comportamentos  que
comportam  riscos  ao
nível  da  saúde  pública  e
individual

Quantitativa
& Qualitativa

EUROTRIALS
(sub-contratação)

2 Relatórios Semestrais
1 Artigo Científico

Criação de Indicadores e
Monitorização

ET-2.  Problemas  de
convívio  entre
comerciantes, residentes e
utilizadores de bairros de
diversão noturna

Qualitativa EQUIPA
Observatório

4 Relatórios Trimestrias
Criação de Indicadores &

Monitorização

ET-3.  Problemas
ambientais  (como,  por
exemplo,  o  ruído),
problemas de higiene e de
salubridade (como o lixo
e a urina) e problemas de
mobilidade  urbana  e
metropolitana

Qualitativa EQUIPA
Observatório

4 Relatórios Trimestrias
Mapeamento WebGIS Nível Ruído

Mapeamento WebGIS Lixo 
Criação de Indicadores &

Monitorização

ET-4. Condições laborais
precárias  e  formação
profissional insuficiente e
muitas vezes desadequada
às funções

Quantitativa
& Qualitativa

EQUIPA
Observatório

2 Relatórios Semestrais

ET-5.  Episódios  de
insegurança  e  violência
no espaço público

Quantitativa
& Qualitativa

EQUIPA
Observatório

2 Relatórios Semestrais
Criação de Indicadores &

Monitorização
Mapeamento WebGIS Insegurança

ET-6.  Processos  de
exclusão  social  (classe,
etnia,  género,  orientação
sexual e religião) 

Qualitativa EQUIPA
Observatório

2 Relatórios Semestrais
1 Artigos Científico
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Para a recolha de dados empíricos de natureza quantitativa (inquéritos) em relação à ET-
1, o Observatório prevê a subcontratação da EUROTRIALS Consultores Científicos,
uma ‘full-service contract  research organization’ europeia,  baseada em Lisboa,  com
mais de 20 anos de experiência e com foco nos mercados da Europa e da América
Latina  (www.eurotrials.com),  Os  trabalhos  de  subcontratação  incluem  definição  do
plano de trabalho, estabelecimento do plano de contingência, construção da amostra,
preparação do questionário, recolha de informação (quantitativa), tratamento dos dados,
e apresentação de um relatório científico completo e relatório executivo. A equipa do
Observatório  irá  acompanhar  à  equipa  da  EUROTRIALS  em  todo  o  processo
mencionado, assim como a recolha de natureza e qualitativa (entrevistas). A recolha de
dados empíricos conta com um orçamento de 30.000 euros anuais. 

Além da recolha de dados empíricos de natureza quantitativa (inquéritos) e qualitativa
(entrevistas), da monitorização dos resultados e da criação de indicadores de controlo do
desenvolvimento  da  vida  noturna  de  Lisboa,  a  equipa  do  Observatório  irá  criar
relatórios  periódicos  (ver  ponto 2.3,  p.10)  onde irá  ser  apresentada a  discussão dos
dados e dos resultados  obtidos, visando contribuir ao debate desenvolvido no seio da
Comissão Municipal  e das  diferentes Comissões  Locais para Uma Vida Noturna de
Qualidade. Ao mesmo termpo será determinante na criação e implementação de novos
instrumentos  de  políticas  públicas,  estratégias,  boas  práticas  e  ações  conjuntas
institucionais e/ou comunitárias que visem um lazer  noturno mais  seguro,  inclusivo,
sustentável e respeitoso com a comunidade.

Figura.5. Estrutura operacional do Observatório do Lazer Noturno em Lisboa
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4.3. ASPETOS ÉTICOS DA RECOLHA DE INFORMAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA

 Processamento de dados pessoais  e  coleção de  dados visuais.  O plano de
gestão  da  recolha  e  armazenamento  de  informação  quantitativa  e  qualitativa
prevê  que  os  dados  pessoais  dos  participantes  sejam armazenados  de  forma
segura  e  apenas  acessível  pela  equipa  do  Observatório.  As  transcrições  de
entrevistas serão anonimizadas se for solicitado pelo(a) participante. Por outro
lado, os dados visuais gerados durante o projeto serão imagens e material de
vídeo da vida noturna de Lisboa. Vamos garantir que os participantes tenham a
oportunidade  de  se  recusar  a  serem  gravados  ou  fotografados.  Além  disso,
também  serão  informados  de  qualquer  intenção  de  tornar  público  qualquer
material visual. Os dados visuais e as transcrições das gravações de entrevista
seguirão os procedimentos éticos e de confidencialidade conforme recomendado
no Guião de Ética da Comissão Europeia sobre Investigação Etnográfica.

 Envolvimento de menores. O projeto prevê a participação potencial de menores
de idade entre 13 e 17 anos, uma vez que, nas últimas duas décadas, o consumo
de vida noturna se espalhou entre adolescentes e se tornou um grupo crítico que
enfrenta  os  crescentes  impactos  na  sua  saúde  (consumo de  álcool,  tabaco  e
drogas; práticas de risco sexual). Eles serão informados sobre os objetivos e os
trabalhos do projeto, e sua privacidade será protegida com especial atenção. Se
possível,  a  sua  participação  será  realizada  em  cooperação  com  instituições
educacionais  locais  e  associações.  As  transcrições  de  suas  entrevistas  e
informações serão anonimizadas em todos os casos, e os detalhes pessoais serão
mantidos  em um arquivo seguro separado.  A transcrição das suas  entrevistas
seguirá os procedimentos éticos acima referidos

 Envolvimento  de  grupos  vulneráveis.  O  projeto  prevê  a  recolha  de  dados
quantitativos  e  qualitativos  de  participantes  pertencentes  a  grupos  étnicos
minoritários,  os  quais  são  considerados  vulneráveis  devido  à  sua  posição
marginalizada na sociedade. Por esse motivo, a equipa do Observatório do Lazer
Noturno  em  Lisboa  terá  especial  atenção  em  garantir  os  seus  direitos  de
privacidade. As transcrições de suas entrevistas também serão anonimizadas se
for  solicitado,  e  os  detalhes  pessoais  serão  mantidos  em um arquivo seguro
separado.  A transcrição  das  suas  entrevistas  seguirá  os  procedimentos  acima
referidos.

4.4. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O Plano de Comunicação do Observatório de Lazer Noturno em Lisboa incorpora todas
as estratégias e ações de divulgação e comunicação científica e social do Observatório,
oferecendo uma estratégia sustentada que se baseará numa coleção de informações e
num  trabalho  conceitual  e  analítico  capaz  de  alcançar  pessoas  e  instituições  com
sucesso. As ações de comunicação do Observatório basear-se-ão numa multiplataforma
formada pelos (i) canais de divulgação científica (revistas, conferências e seminários);
(ii) canais de comunicação social (Rádio, TV, imprensa) e pelos (iii) diferentes redes
sociais (website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Periscope), os quais serão
cruciais para comunicar resultados e atingir, com especial relevância, da sociedade em
geral,  com atenção especial  para os diferentes atores da vida noturna de Lisboa.  As
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diferentes  publicações,  assi  como  a  monitorização  de  indicadores  e  atividades  de
divulgação e comunicação serão anunciadas nos canais de redes sociais do Observatório
e, sempre que possível, diretamente incorporadas. As informações serão regularmente
atualizadas  e  será  possível  ãos  visitantes  virtuais  levantarem  questões  ou  fazerem
perguntas ao consórcio (por e-mail).

4.5. RECURSO HUMANOS: EQUIPA DO OBSERVATÓRIO

A  equipa  do  Observatório  do  Lazer  Noturno  em  Lisboa  estará  formada  por  1
Coordenador Principal  (Doutor  Jordi  Nofre,  LXNIGHTS-CICS.Nova),  5 técnicos  de
campo,  e  1  Consultor  Externo  e  2  Consultores  Internos.  Sob  estas  linhas  segue  a
descrição de cada uma destas posições:

 Coordenador  Principal –  Doutor  Jordi  Nofre [Dedicação:  100%. Retribuição
Bruta  Anual:  33.000  €].  As  funções  a  serem  desenvolvidas  pelo  Coordenador
Principal do Observatório do Lazer Noturno em Lisboa é a coordenação científica e
administrativa efetiva e responsável das atividades do Observatório, em coordenação
com o gabinete de apoio administrativo aos projetos do CICS.Nova para questões
financeiras. A coordenação científica do projeto tem como objetivo assegurar (i) a
supervisão  e  monitorização  das  atividades  desenvolvidas  pela  equipa  do
observatório; (ii) a obtenção dos resultados esperados (ver Tabela 1, p.37); (iii) o
intercambio de informação, em forma de relatórios trimestrais e semestrais, com a
equipa Lisbon Quality Nights (PI.1), a Comissão Social Municipal e as Comissões
Sociais Territoriais das Juntas de Freguesia para Uma Vida Noturna de Qualidade;
(iv) a coerência no formato dos resultados e a conformidade de todas as publicações
com os padrões de qualidade, assegurando também uma estrutura e formato coerente;
e (v) a comunicação oficial do Observatório com usuários finais quer institucionais
quer não institucionais. Por sua vez, os objetivos da coordenação administrativa do
projeto incluem (1) a gestão correta e eficiente quer das atividades desenvolvidas
pela equipa quer do orçamento anual, incluindo ações adicionais de fundraising; e (2)
garantir  a  adesão  do  trabalho  desenvolvido  pelo  Observatório  ao  regulamento
nacional  e  europeu  sobre  aspetos  éticos  e  legais  das  atividades  de  investigação
sociológica e etnográfica (ver cima ponto 4.3).

 Coordenador de Trabalho de Campo – Doutor Daniel Malet [Dedicação: 100%.
Retribuição  Bruta  Anual:  33.000  €].  As  funções  a  serem  desenvolvidas  pelo
Coordenador  de  Trabalho  de  Campo  é  a  coordenação  da  recolha  de  informação
quantitativa  e  qualitativa,  incluindo:  (i)  Estabelecimento  do  plano  de  trabalho  e
criação do plano de contingência;  (ii)  Construção da amostra;  (iii)  Preparação do
questionário; (iv) Participação na recolha de informação quantitativa e qualitativa e a
sua supervisão; e (v) processo de meta-análise, discussão de resultados e redação de
relatórios. 

 2 Técnicos(as) de Campo [Dedicação: 100%. Retribuição Bruta Anual: 25.000 €]. O
Observatório irá recrutar 5 técnicos de campo, os quais participaram –junto com o
coordenador de trabalho de campo– na (i)  construção da mostra  e preparação do
questionário para a recolha de informação quantitativa; (ii) na preparação do trabalho
de campo para a recolha de informaça qualitativa;  e (ii) na participação activa na
recolha continua de informação quantitativa e qualitativa sobre a vida nocturna de
Lisboa e os seus impactos  sociais, espaciais, económicos, em saúde pública. Os 5
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técnicos(as)  participaram  também  no  processo  de  meta-análise,  na  discussão  de
resultados e na redação de relatórios. O Observatório do Lazer Nocturno em Lisboa
enquadra-se  explicitamente  no  princípio  da  igualdade  de  oportunidades  em  que
mulheres,  e  minorias  étnicas  são  fortemente  encorajadas  a  se  candidatar  a  esta
posição 

 1  Técnico  GIS [Dedicação  100%.  Retribuição  Bruta  Anual:  25.000  €].  O
Observatório  também  prevê  a  contratação  de  um  técnico  GIS  para  a  criação,
desenvolvimento dos diferentes produtos WebGIS produzidos a partir da recolha de
informação quantitativa e qualitativa. O Observatório do Lazer Nocturno em Lisboa
enquadra-se explicitamente no princípio da igualdade de oportunidades, na sequência
do  art.  33.1  do  Contrato-Modelo  de  Concessão  Mono  e  Multi-beneficiários  do
Programa Quadro Horizon 2020. Mulheres, pessoas de cor e minorias étnicas são
fortemente encorajadas a se candidatar a esta posição.

 2 Consultores Internos:  O Observatório do Lazer Noturno em Lisboa irá contar
com  a  participação  de  dois  consultores  internos:  1-  Doutor  João  C.  Martins
(coordenador  do  PI.3  –  Comissões  Locais  para   para  Uma  Vida  Noturna  de
Qualidade),  e 2- Doutora Cristiana Pires (coordenadora do PI.1 – Lisbon Quality
Nights). A participação dos coordenadores do PI.1 e PI.3 irá garantir a coordenação
operacional entre os três níveis de intervenção da Lisbon Nightlife Commission. As
funções de consultor interno não serão retribuídas. 

 1 Consultor Externo – Prof. Doutor Pedro Aguiar [Retribuição Anual: 1.500 €]. O
Prof.  Aguiar  é  Doutor  em Saúde Internacional  no  ramo de  Políticas  de  Saúde e
Desenvolvimento (Instituto de Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa,
2011).  Atualmente,  é  Professor  Auxiliar  de  Estatística e  Métodos Estatísticos  em
Epidemiologia Clínica da Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de
Lisboa  (ENSP/UNL),  membro  integrado  do  Centro  de  Investigação  em  Saúde
Pública e do Instituto de Saúde Ambiental. O Prof. Aguiar é também Consultor de
Epidemiologia da Direção Geral da Saúde, e Consultor Sénior dos Departamentos de
Epidemiologia,  Bioestatística  e  Formação  da  Eurotrials  Scientific  Consultants,
designadamente para o planeamento e desenho de estudos epidemiológicos e ensaios
clínicos, análise estatística e interpretação de resultados, consultas de epidemiologia
e  biõestatística  e  “medical  writing”.  O  Prof.  Aguiar  foi  vencedor  do  prémio  de
Epidemiologia clínica MSD da Sociedade de ciências Médicas de Lisboa em 2012. O
Prof. Pedro Aguiar é também consultor da equipa LXNIGHTS. 

4.6. ORÇAMENTO ANUAL DO OBSERVATÓRIO DO LAZER NOTURNO EM LISBOA

Categoria Total em Euros 

Custos 
Direcots

Recursos 
Humanos

Coordenador Principal 33.000,00

Técnicos de Campo (2) 50.000,00

Técnico GIS (1) 25.000,00

Consultores Internos 0

Outros 0
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i. Total Custos Directos Recursos Humanos 108.000,00

Deslocações 
(para participar em eventos científicos e/ou reuniões com outras associações 
europeias da mesma natureza que a Lisbon Nightlife Commission)

2.000,00

Equipamento * 
(3 computadores, 2 gravadores de áudio, 1 máquina de fotografar)
(*: só para o primeiro ano)

3.000,00 *

Outros
bens

e
serviços

Consumíveis 1.000,00

Publicações & Ações de Comunicação 
(inclui a criação e manutenção anual da website)

5.000,00

Sub-Contratação EUROTRIALS 30.000,00

ii. Total Outros Custos Directos 41.000,00

A – Total Custos Directos (i + ii) 149.000,00

B – Custos Indirectos (overheads) 0

C1 – Custos de Subcontratação (no overheads) 1.500,00

C2 – Outros Custos Directos sem overheads 0

Estimação de Custos Elegívies Totais (A + B + C) 150.500,00

ORÇAMENTO ANUAL SOLICITADO 150.500,00
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COMISSÃO MUNICIPAL
PARA A PROMOÇÃO DE

UMA VIDA NOTURNA DE
QUALIDADE 
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5.1.  COMISSÕES MUNICIPAIS DE ÂMBITO LOCAL DE PROMOÇÃO DE UMA VIDA

NOTURNA DE QUALIDADE: APRESENTAÇÃO

A evolução  da  vida  noturna  lisboeta  ao  longo  dos  últimos  anos  torna  ainda  mais
necessária uma abordagem transversal e equilibrada de todas as formas de viver a noite,
visando combinar o respeito pelo sono dos moradores com o desejo de sair  e de se
divertir de uma maneira saudável, melhorando as condições laborais dos trabalhadores
da noite, e garantindo o desenvolvimento económico e cultural das atividades noturnas
num  novo  cenário  de  noites  seguras,  saudáveis,  inclusivas  e  respeitosas  com  a
comunidade. Com o objetivo de desenvolver novas praticas, metodologias e abordagens
em relação à governança da vida noturna da cidade, a Lisbon Nightlife Commission
apresenta um terceiro plano de intervenção orientado à:

 controlo e fiscalização do cumprimento dos diferentes regulamentos 
 gestão de conflitos e a mediação comunitária, 
 um maior, melhor e eficaz controlo e fiscalização do cumprimento dos diferentes

regulamentos associados ao funcionamento de locais de diversão noturna; e a 
 a discussão de novas ações, iniciativas e políticas para a promoção de uma vida

noturna  de  qualidade  em  Lisboa,  a  semelhança  do  que  é  atualmente
implementado com sucesso noutras cidades europeias nomeadamente em Paris
(Conseil  de  la  Nuit),  Berlin  (Club  Commission)  ou  Amsterdão
(Nachtburgemeester). 

 deliberativa e propositiva para a promoção de uma vida noturna de qualidade em
Lisboa.

A Comissão Municipal para a Promoção de Uma Vida Noturna de Qualidade (CM) é o
terceiro plano de intervenção da Lisbon Nightlife Commission. Estas comissões locais
de  operacionalização  da  Lisbon  Nightlife  Commission  permite  simultaneamente  a
articulação com os outros dois planos de intervenção – nomeadamente PI.1– Lisbon
Quality Nights Lab e PI.2– Observatório do Lazer Noturno de Lisboa. 

Figura 6. Temáticas de controlo fiscalização, discussão e proposta de novas acções, estratégias,..., 
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5.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL 

Sob a coordenação do Dr. João C. Martins (LXNIGHTS – CICS.Nova) e o apoio de 1
Técnico Assistente, a Comissão Municipal para a Promoção de uma Vida Noturna de
Qualidade em Lisboa irá ser formada por representantes de todos os atores sociais da
noite de Lisboa, quer institucionais e não institucionais. Ao mesmo tempo, e para uma
maior eficácia dos tarefas nomeadamente de controlo e fiscalização do cumprimento
dos diferentes regulamentos e  de gestão e  mediação de conflitos  entre os diferentes
atores  sociais  da  vida  noturna  lisboeta  (e  com  especial  relevância,  moradores  e
proprietários de locais de diversão noturna), irão ser constituídas também as Comissões
Locais,  com  apoio  das  Juntas  das  Freguesia  Locais  para  Uma  Vida  Noturna  de
Qualidade, com uma composição idêntica à Comissão Social Municipal. 

Figura.7. Estrutura Organizativa das CM
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Figura.8. Estrutura Organizativa das CLs 

Desta forma,  visa-se uma melhor  compreensão e reação (sempre desde um enfoque
deliberativo  e  afirmativo)  aos  conflitos  que  caracterizam os  diferentes  territórios  de
diversão noturna da cidade de Lisboa e que, por vezes, apresentam algumas diferenças
que singularizam estes conflitos. Daí a necessidade de estabelecer um funcionamento
baseado em reuniões quinzenais para as diferentes Comissões Sociais Territoriais das
Juntas  das  Freguesias  para  Uma Vida  Noturna  de  Qualidade  (CLs),  e  em reuniões
mensais para a Comissão Social Municipal para a Promoção de uma Vida Noturna de
Qualidade em Lisboa (CM).  As diferentes CLs irão entregar mensalmente à CM um
pequeno  relatório  da  sua  atividade  deliberativa  e  propositiva.   A  organização  e
coordenação  das  reuniões  quinzenais  das  diferentes  CLs  assim  como  também  das
reuniões mensais da CM, e a redação dos pequenos relatórios irão contar com o apoio
do Coordenador da CM (Dr. João C. Martins) e do Técnico Assistente. Por último, o
Night  Mayor  de Lisboa (Dr.  Eduardo Magalhães,  CML),  irá  participar  também nas
reuniões mensais da CM e, eventualmente, nas reuniões quinzenais das diferentes CLs.
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5.3. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

O  Plano  de  Comunicação  da  Comissão  Municipal  para  a  Promoção  de  Uma  Vida
Noturna de Qualidade em Lisboa (CM) irá se sustentar na coleção de relatorios técnicos
de frequência trimestral e anual de acesso público, e resumos executivos também de
frequência trimestral e anual e de acesso público. Quer os relatórios técnicos quer os
resumos executivos irão ser disponibilizados gratuitamente e também serão divulgados
através dos canais de social  media da Lisbon Nightlife  Commission.  Também serão
periodicamente distribuídas notas de imprensa para os diferentes canais de comunicação
social.  As informações  serão  regularmente  atualizadas  e  será  possível  aos  visitantes
virtuais levantarem questões ou fazerem perguntas quer à Comissãol Municipal (CM),
quer às diferentes Comissões Locais das Juntas de Freguesia para a Promoção de Uma
Vida Noturna de Qualidade em Lisboa (CLs). Finalmente, as diferentes CLs – com o
apoio  do técnico  assistente  do  Coordenador  Principal  da  CM – irão  criar  relatórios
técnicos mensais de distribuição interna como um passo prévio à realização das reuniões
mensais entre as diferentes CLs e a CM. 

5.4.  RECURSO HUMANOS:  EQUIPA TÉCNICA DA COMISSÃO MUNICIPAL E DAS

COMISSÕES LOCAIS DAS JUNTAS DE FREGUESIA

A equipa técnica da Comissão Municipal para a Promoção de Uma Vida Noturna de
Qualidade (CM) e das Comissões Locais das Juntas de Freguesia (CLs) estará formada
por 1 Coordenador Principal (Doutor João C. Martins, LXNIGHTS-CICS.Nova) e 1
técnico assistente. Sob estas linhas segue a descrição de cada uma destas posições:

 Coordenador  Principal –  Doutor  João  Carlos  Figueira  Martins [Dedicação:
100%. Retribuição Bruta Anual: 33.000 €]. As funções a serem desenvolvidas pelo
Coordenador Principal da Comissão Social Municipal para a Promoção de Uma Vida
Noturna de Qualidade é a coordenação efetiva e responsável das atividades da CM e
das  CLs,  em coordenação com o gabinete  de  apoio  administrativo  à  projetos  do
CICS.Nova  para  algumas  questões  financeiras  específicas.  A  coordenação
administrativa do projeto inclui (1) a gestão correta e eficiente quer das atividades
desenvolvidas  pela  CM  e  pelas  diferentes  CLs,  incluindo  ações  adicionais  de
fundraising.

 1 Técnico Assistente [Dedicação: 100%. Retribuição Bruta Anual: 25.000 €]. Prevê-
se o recrutamento de um(a) técnico assistente para o apoio ao trabalho desenvolvido
pelo  Coordenador  Principal  da  CM.  Mais  particularmente,  as  funções  a  serem
desenvolvidas pelo técnico assistente serão enquadradas no: (i) Apoio à redação das
atas e relatórios e às atividades de comunicação e divulgação da CM e CLs; (ii)
Apoio  às  ações  de  fundraising  para  o  desenvolvimento  e  implementação  das
atividades de comunicação e divulgação da CM e CLs; e (iii) Apoio às ações de
gestão de conflitos e mediação comunitária no ambito da vida noturna; entre outras.
O processo de recrutamento enquadra-se explicitamente no princípio da igualdade de
oportunidades em que mulheres, e minorias étnicas são fortemente encorajadas a se
candidatar a esta posição.
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5.5. ORÇAMENTO ANUAL DA COMISSÃO MUNICIPAL E DAS COMISSÕES LOCAIS DAS

JUNTAS DE FREGUESIA

Categoria Total em Euros 

Custos 
Directos

Recursos 
Humanos

Coordenador Principal 33.000,00

Técnicos Assistente 25.000,00

Outros 0

i. Total Custos Diretos Recursos Humanos 58.000,00

Deslocações 
(para participar em eventos científicos e/ou reuniões com outras associações 
europeias da mesma natureza que a Lisbon Nightlife Commission)

2.000,00

Equipamento * 
(2 computadores, 1 grabadora de áudio). 1.0000 *

Outros
bens

e
serviços

Consumíveis 1.000,00

Publicações & Acções de Comunicação 
(inclui a criação e mantenimento anual da website)

5.000,00

Other 0

ii. Total Outros Custos Directos 9.000,000

A – Total Custos Directos (i + ii) 67.000,00

B – Custos Indirectos (overheads) 0

C1 – Custos de Subcontratação (no overheads) 0

C2 – Outros Custos Directos sem overheads 0

Estimação de Custos Elegívies Totais (A + B + C) 67.000,00

ORÇAMENTO ANUAL SOLICITADO 67.000,00
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A2.1. LISBON NIGHTLIFE COMMISSION: QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO TOTAL

ANUAL SOLICITADO

PLANO DE INTERVENÇÃO 

CUSTOS

DIRECTOS

RRHH

CUSTOS

DIRECTOS

(OUTROS)

CUSTOS

INDIRECTOS

CUSOTS DE

SUBCONTRA

TAÇÃO

TOTAL

SOLICITADO

PI-1. Lisbon Quality Nights
– Certificação  de uma Noite

Segura em Lisboa

68.2000,00 28.880,00 3.200,00 0,00 100.280

PI-2. Observatório do Lazer
Noturno de Lisboa

108.000,00 41.000,00 0,00 1.500,00 150.500

PI-3. Comissão Municipal
para a Promoão de Uma

Vida Noturna de Qualidade

58.000,00 9.000,00 0,00 0,00 67.000

TOTAL 234.200,00 78.880,00 3.200,00 1.500,00 317.780,00

A2.2.  DESCRIÇÃO DA ENTIDADE GESTORA:  CICS.NOVA,  UMA UNIDADE DE

INVESTIGAÇÃO LÍDER NO ESPAÇO ACADÉMICO LUSÓFONO

O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa é uma
das  mais  importantes  unidades  de  investigação  da  Faculdade  de  Ciências  Sociais  e
Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, com uma experiência comprovada
no ensino e investigação nas áreas de ciências sociais e humanas. A FCSH acolhe 25
Unidades de Investigação (RU) financiadas pela FCT, e um total de 14 são classificadas
como Excelentes ou Muito Boas, incluindo o CICS.Nova. 

A visão do CICS.Nova é marcada por uma ampla interdisciplinaridade, envolvendo as
várias  Ciências  Sociais  e  ligando-se  a  outros  domínios  científicos,  em  função  dos
problemas escrutinados. No CICS.Nova, as preocupações de equidade e justiça social
estão presentes como referentes éticos e cívicos. Os seus investigadores pautam-se pelos
princípios referidos, assumindo com empenho a promoção de pesquisas cujos resultados
sejam  determinantes  para  a  melhoria  da  qualidade  da  vida  das  populações,
disponibilizando  aos  cidadãos  e  aos  decisores  políticos  os  seus  resultados  e
recomendações.  Assim,  através  do  esforço  de  aproximar  investigadores  de  variadas
origens, mas com propósitos convergentes, o CICS.NOVA-FCSH/UNL inscreve-se na
tendência  europeia  e  internacional  de  diversificação  das  melhores  práticas  de
investigação, contribuindo para políticas públicas inclusivas.

O CICS.NOVA-FCSH/UNL  desenvolve  investigação  em  diversas  disciplinas  das
Ciências Sociais – entre elas a Sociologia, Geografia, Demografia e Saúde Pública - e
junta  investigadores  oriundos  de  várias  unidades  de  investigação  (UI).  Estes
investigadores  partilham  objetivos  de  investigação  interdisciplinar  fundamental  e
aplicada; ou seja, centrada nas disfunções sociais, com preocupações epistemológicas e
teórico-metodológicas,  fortemente  orientada  aos  campos  da  investigação-ação,
possibilitando  um  contributo  positivo  à  restante  sociedade.  Os  membros  do
CICS.NOVA-FCSH/UNL estão organizados em Grupos de Investigação, os quais são
liderados  pelos  respetivos  Coordenadores.  Os  Grupos  de  Investigação  são  unidades



funcionais  de  Investigadores  que  desenvolvem  a  sua  atividade  centrada  em
problemáticas  e  abordagens  metodológicas  referentes  a  temáticas  comuns.  Cada
membro está vinculado apenas a um Grupo de Investigação. Existem cinco grupos de
investigação  que  correspondem  aos  eixos  da  atividade  científica  do  CICS.NOVA-
FCSH/UNL:

E-1. Desigualdades Sociais e Ação Pública
E-2. Cidadania, Trabalho e Tecnologia
E-3. Mudanças Ambientais, Território e Desenvolvimento
E-4. Modelação Espacial, Social e Planeamento
E-5. Dinâmicas Populacionais e Saúde

Os Grupos de Investigação podem organizar-se por Equipas de Investigação, as quais
correspondem a temáticas de investigação consideradas estratégicas para os objetivos do
CICS.NOVA-FCSH/UNL.  Nesse  sentido,  face  ao  interesse  científico  dos  crescentes
desafios na governança da noite na cidade de Lisboa, em Julho de 2014 nasceu a equipa
de investigação LXNIGHTS – Rumo à Noites Mais Seguras, Inclusivas e Sustentáveis
(www.lxnights.pt), liderado pelo  Prof. Duutor Jordi Nofre..


