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Resumo: A diversão noturna constitui um elemento central na promoção da cidade, quer para a atração de profissionais 

estrangeiros qualificados quer, sobretudo, para a promoção turística das cidades. Contudo, a expansão da economia de 

lazer noturno em áreas centrais das cidades europeias tem levado ao surgimento de alguns impactos negativos, 

nomeadamente a detioração das condições de vida das comunidades locais e a violação de direitos fundamentais 

individuais.  Baseada numa etnografia em curso iniciada em 2010 no antigo bairro portuário do Cais do Sodré, este artigo 

visa analisar como a neoliberalização da noite em Lisboa tem levado ao surgimento de alguns desafios críticos para a 

governança da ‘Cidade Turística Noturna’. 
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1. Introdução 

Discotecas, clubes, bares com espaço de dança, pubs e locais de música ao vivo são espaços 

fundamentais para a vida social e cultural das nossas cidades, e constituem uma fonte de memória 

coletiva da comunidade local, pois surgem como espaços de construção de comunidade e identidade/s 

(e.g.,  Laughey, 2006; Haslam, 2015). Mas apesar de uma série de impactos sociais, económicos e 

culturais positivos trazidos pela sua expansão ao longo destas últimas décadas, a vida nocturna 

encontra-se hoje claramente segmentada social, racial, sexual e espacialmente na maioria das cidades 

europeias (e.g., Chatterton e Hollands, 2003; Grazian, 2009; Shaw, 2010, 2015). Ao mesmo tempo, 

a expansão e mercantilização da economia do lazer nocturno nomeadamente nas cidades maiores da 

Europa tem envolvido a deterioração da habitabilidade da comunidade em bairros com forte presença 

de locais de diversão nocturna (Hadfield, 2009; Nofre et al. 2018b). Isto é especialmente relevante 

em cidades como Londres, Berlim, Paris, Amsterdão, Madrid, Barcelona e Lisboa, nas quais a 

turistificação da vida nocturna tem produzido o surgimento de novos – e críticos – desafios para a 

governança da noite da ‘cidade turística’ (Giordano et al., 2019). Baseado numa etnografia ainda em 

curso iniciada em 2010 no antigo bairro portuário do Cais do Sodré (e.g., Nofre, 2013; Nofre et al., 

2017, 2018a), este texto aprofundará na compreensão dos dois principais factores que têm contribuído 

à produção e reprodução de uma governança liminar da noite lisboeta, nomeadamente a 

(neo)liberalização do regulamento dos horários de funcionamento dos locais de diversão nocturna e 

a privatização da segurança pública na noite do Cais. 
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Figura 1: Localização do bairro do Cais do Sodré, Lisboa (cima) e  
Rua Nova do Caravalho ou «Pink Street» (abaixo), Setembro 2019.  

Fontes: Google Earth (2019) & Jordi Nofre (2019).  

 

2. A rápida expansão e turistificação da noite no Cais do Sodré 

Enquanto no final dos anos 2000 o Cais do Sodré tinha cerca de 15 locais de diversão nocturna 

(incluindo minúsculos bares que vendiam bebidas alcoólicas para a rua) (Nofre et al., 2018a), a noite 

do Cais contabilizava em 2017 com 16 pequenos bares, representando 38,1% do total de locais de 

diversão nocturna; 15 discotecas e bares (5,7%); 6 restaurantes (14,3%) onde também eram servidas 

bebidas brancas e/ou cocktails após o jantar; e 5 Cafés-Pastelarias (11,9%) que abriam até às 2:00 

(3:00 nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado). Desde o final dos anos 2000 até 2019, o 

número de locais de diversão nocturna actualmente a operar na área multiplicou por seis. Em 

particular, entre Julho de 2017 e Maio de 2019, o número de locais de diversão noturna aumentou de 

66 para 86 (+ 30,3%), sendo os aumentos mais significativos em restaurantes (120%) e bares 

pequenos (21,05%). Esta expansão da economia do lazer nocturno na zona do Cais do Sodré teve 

lugar maioritariamente quer na sua parte ocidental, quer ao longo da Rua de São Paulo, a qual tem 

experimentado um crescimento em relação ao número de restaurantes voltados para a classe média, 

com uma oferta de culinária internacional. De facto, a expansão do lazer nocturno nesta parte 

ocidental teve como dinamizador principal a transformação do mercado municipal da Ribeira num 

TimeOut Market. Contudo, à expansão de estabelecimentos de lazer nocturno na parte ocidental do 

bairro do Cais do Sodré, interessa salientar aqui a turistificação da vida nocturna desta área da cidade 
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que, entre outras implicações, tem produzido um forte deslocamento espacial das populações locais 

frequentadoras da noite estruturada ao redor dos locais da Rua Nova de Carvalho (Pink Street), tal 

como as entrevistas realizadas aos proprietários e/ou gerentes destes espaços de diversão nocturna 

têm sublinhado.  

Por outra parte, a concentração de centenas de pessoas a conversar e a rir alto, a gritar e até a 

cantar em estilo hooligan no meio da rua é um dos factores explicativos da rápida deterioração da 

habitabilidade da comunidade em horário nocturno no Cais do Sodré. Devemos adicionar também a 

presença de urina e resíduos no chão tais como vidros e garrafas quebrados e restos de alimentos e, 

desde 2016, a presença de vendedores de droga de etnia cigana os quais são vistos –quer pelos 

moradores quer pelos proprietários, gerentes e frequentadores dos espaços de diversão nocturna– 

como factor que aumenta a sensação de insegurança no espaço público. 

Contudo, a turistificação da noite lisboeta pode ser vista como a última etapa de umas políticas 

urbanas que reforçam a estratégia de (neo)liberalização contida nos diferentes elementos legislativos 

e regulamentares relativos ao lazer nocturno em Lisboa. Mais particularmente, a governação errática 

da noite lisboeta ao longo dos últimos quinze anos 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; e (iii) a violação do direito constitucional ao repouso e sossego. De facto, a aprovação 

de elementos legislativos e regulamentares ‘erráticos’ relativos à vida noturna (até mesmo, às vezes, 

contraditórios entre eles) pertencem, especificamente, aos âmbitos da (neo)liberalização da regulação 

do horário de funcionamento e a privatização da segurança pública. Os próximos dois pontos visam 

oferecer uma análise destes dois factores fulcrais na produção e reprodução de uma governança 

liminar na noite de Lisboa. 

 

3. Factor 1: A (neo)liberalização da regulação dos horários de funcionamento dos locais de 

diversão nocturna 

O regime de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais encontrava-se 

inicialmente fixado no Decreto-Lei n.º 417/83, de 25 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelos Decretos-Leis 72/94, de 3 de março, e 86/95, de 28 de Abril. Este último Decreto-Lei, de 1995, 

suscitou “um descontentamento generalizado junto dos agentes económicos” (Diário da República, 

No. 113, 15 de maio de 1996, Série A, p. 1131). O subsector do lazer nocturno, nomeadamente em 

Lisboa, foi especialmente crítico. Daí que a Assembleia Municipal de Lisboa aprovasse em 1997 o 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços no Concelho de Lisboa (Deliberação n.º 87/AM/1997). Interessa salientar aqui 
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que a expansão e mercantilização da vida nocturna no Cais do Sodré e o nascimento da Pink Street 

em Novembro de 2011 ocorreram sob tal marco legal, o qual permitia a existência de alguns locais 

abertos por quase 24 horas. Este foi o caso da Discoteca Copenhague e do Europa Bar no Cais do 

Sodré, os quais foram alvos das primeiras críticas dos residentes relativas à deterioração da 

habitabilidade do bairro em horário nocturno. Foi de facto a finais de 2011 que uma nova paisagem 

nocturna gentrificada surgiu como resultado da intervenção público-privada (Pink Street), 

transformando o Cais do Sodré numa das áreas de diversão nocturna mais concorridas da cidade, o 

que implicou o surgimento das primeiras queixas – inicialmente isoladas – de alguns dos moradores. 

A Câmara Municipal de Lisboa reagiu a esses primeiros protestos – que tomaram forma e visibilidade 

posteriormente, com a criação da associação de moradores de Cais do Sodré Aqui Mora Gente– 

aprovando, em 2012, o Despacho n.º 100 / P / 2012 (Boletim Municipal de Lisboa, n.º 985, de 3 de 

janeiro), o que determinou uma restrição de horários de funcionamento para os locais de diversão 

nocturna do Cais do Sodré.  

No entanto, dois anos depois, a Câmara Municipal de Lisboa reconhecia que esse Despacho 

de 2012 não tinha resolvido nenhum dos problemas derivados da vida nocturna no bairro. Assim, em 

Dezembro de 2014, a administração local aprovou o Despacho n.º 140/P/2014, com um novo regime 

de horários de funcionamento de estabelecimentos sitos na zona do Cais do Sodré, Bica e Santos. A 

inclusão destas duas últimas zonas mostrava a forte expansão do lazer nocturno no centro da cidade 

ocorrido como resultado de uma primeira vaga significativa de turistificação e estudentificação 

(Nofre et al., 2017). O artigo 5.6 deste Despacho de 2014 merece atenção especial, pois impede que 

qualquer tipo de local de diversão nocturna permita que os clientes levem para fora (i.e., à rua) bebidas 

alcoólicas a partir das 01h00. No entanto, o trabalho de campo observacional permitiu confirmar a 

presença na rua de vendedores informais (explorados) principalmente de Bangladesh, Índia e 

Paquistão, chegados recentemente à cidade, e que de meia-noite até ao início da manhã vendem minis 

a 1 euro. O trabalho de campo observacional permitiu verificar também que muitos bares, restaurantes 

e restaurantes-lounge não respeitavam a nova legislação, uma vez que vendem cerveja e outras 

bebidas alcoólicas para a rua após as 00:00 de segunda a quinta-feira, e após as 01h00 nas sextas e 

sábados.    

O incumprimento sistemático da nova legislação encontrou um primeiro obstáculo em Janeiro 

de 2015, altura em que o governo nacional aprovou o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 

Actividades de Comércio, Serviços e Restauração (Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro), 

visando a criação de “condições para um desenvolvimento económico sustentado, assente num 

quadro legislativo consolidado e estável”. No caso do sector da economia de lazer nocturno, este novo 

regulamento visava limitar o horário de funcionamento dos locais de diversão nocturna, embora 
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permitindo a abertura de novos locais no centro da cidade. No entanto, este novo regulamento 

contribuiu negativamente à habitabilidade da comunidade em bairros com elevada presença de locais 

de diversão nocturna como, por exemplo, Bairro Alto (Nofre et al., 2017) e Cais do Sodré (Nofre et 

al., 2018a). 

De facto, na Revisão do Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Concelho de Lisboa (Aviso n.º 13367/2016), a 

administração local reconhece que a habitabilidade da comunidade em horário nocturno piorou em 

bairros como o Cais do Sodré e o Bairro Alto. É por isso que o Aviso n.º 13367/2016 Revisão do 

Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços no Concelho de Lisboa, introduz a criação de uma Zona A (zona ribeirinha da 

cidade) com licenciamento 24 horas e Zona B (o resto da cidade), onde os horários de funcionamento 

dos locais de diversão nocturna são reduzidos em relação ao marco legislativo e regulamentar 

anterior. No entanto, este Aviso estabelece que, para a Zona B, os horários de encerramento são às 

02h00 da manhã para bares, 04h00 para clubes de dança; e 06h00 para discotecas durante os dias de 

trabalho (com 1 hora extra para sextas e sábados, e vésperas de feriado). Claramente, esta situação 

colide com o artigo 4 do Regulamento Geral Nacional de Ruído (Decreto-Lei 9/2007, de 17 de 

janeiro) e artigos 66.1. e 25.2. da Constituição da República Portuguesa, bem como de acordo com 

uma série de ordens judiciais divulgadas nos últimos anos, sobre o direito constitucional ao descanso, 

repouso, sossego e sono. Mas o que mais interessa salientar é o facto da Câmara Municipal de Lisboa 

reconhecer que “Contudo, no que concerne à cidade de Lisboa, liberalizar os horários de 

funcionamento pode levar ao agudizar de um conjunto de situações de incomodidade, já identificado 

fruto da experiência da aplicação, durante quase vinte anos (…)” (Diário da República n.º 208/2016, 

Série II de 2016-10-28, p. 32422). Em suma, no Cais do Sodré de hoje, "o direito ao lazer (neoliberal)" 

prevalece sobre "o direito de descansar e / ou dormir". 

 

4. Factor 2: A privatização da segurança pública 

A governança liminar em relação à regulamentação dos horários de funcionamento dos locais 

de diversão nocturna em Lisboa vem actualmente acompanhada por um processo de progressiva 

privatização da segurança pública no território festivo do Cais do Sodré, nomeadamente na Rua Nova 

de Carvalho (Pink Street), e na parte oriental da Rua de São Paulo. Nesse sentido, devemos focalizar 

a nossa análise nos diferentes elementos legislativos, assim como também na praxis profissional, do 

sector da segurança privada, com ênfase especial no controle de acesso aos locais de diversão 

nocturna.  
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Em 1986, a administração nacional impôs (i) uma avaliação psicológica obrigatória aos 

trabalhadores de segurança privada e (ii) a obrigação de possuir um cartão profissional de identidade 

para o pessoal de segurança (Decreto-Lei 282/1986, de 5 de Setembro). No entanto, uma década e 

meia depois, a administração nacional reforçou uma série de responsabilidades para funcionários, 

parceiros de negócios e para a Policia de Segurança Pública (Decreto-Lei 34/2013 de 16 de maio). 

Este Decreto-lei previa, entre muitos outros aspectos, (i) a realização de avaliação psicológica anual 

dos trabalhadores de segurança privada, (ii) a realização, por parte da PSP, de um exame completo 

para futuros trabalhadores de segurança privada para obter um cartão profissional de identificação, 

(iii) a criação de contratos de trabalho para trabalhadores de segurança privada e (iv) a realização de 

formação contínua. Um ano depois, em 2014, o anterior governo nacional aprovou a Portaria nº 

148/2014, de 18 de julho, que regulamenta a formação profissional obrigatória para os agentes de 

segurança privada. Porém, nada do que foi mencionado neste parágrafo foi devidamente realizado até 

hoje, de acordo com as informações fornecidas por alguns funcionários e gerentes de empresas de 

segurança privada que atuam no Cais do Sodré.  

Em setembro de 2014, o governo português aprovou uma legislação específica sobre o pessoal 

de segurança dos locais de diversão nocturna (Decreto-Lei 135/2014, de 8 de Setembro), que visava 

promover ambientes mais seguros não só nos espaços nocturnos, mas sobretudo no espaço público 

nas proximidades da entrada do local. É importante ressaltar que já em 1993 o então governo 

neoliberal de Aníbal Cavaco Silva aprovou o Decreto-Lei 276/1993, de 10 de Agosto, com o qual as 

forças de segurança privada se tornaram órgãos subsidiários da polícia. Isso significou a primeira 

privatização da segurança pública em Portugal.  

A etnografia da implementação in loquo do Decreto-Lei 135/2014 supramencionado permitiu 

recolher dados cruciais para uma compreensão da governação da vida nocturna liminar no Cais do 

Sodré. Por um lado, aqueles funcionários da porta que trabalhavam informalmente (mesmo sem 

contrato de trabalho) até a entrada em vigor deste último decreto-lei, foram instantaneamente (em 

menos de 24 horas) reconvertidos em profissionais de segurança privada, usando fatos profissionais 

de cor preta e até mesmo portando um cartão (por vezes, não profissional) de identificação. Por outro 

lado, o papel subsidiário das forças de segurança privada em relação à segurança pública (Decreto-

Lei 276/1993) foi reforçado devido ao Decreto-lei de 2014 supracitado que confere plenos poderes 

ao pessoal das portas para fazer uso da violência legítima para a restauração da ordem no espaço 

público ao ar livre em torno do local. No entanto, o Decreto-Lei de 2014 não delimita a fronteira entre 

espaço privado do local à beira da porta e espaço público. É assim que este segundo factor de 

liminaridade da governança da noite lisboeta favorece a produção e reprodução quotidiana de 
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situações conflituosas no espaço público (por vezes violentas) entre frequentadores e forças de 

segurança privadas dos locais. 

 

5. Conclusões 

Este texto ofereceu uma análise profunda da governança liminar da vida nocturna lisboeta. 

Todavia, existe ainda uma necessidade de continuar a aprofundar sobre o poliédrico e complexo 

significado de ‘noite neoliberal’ e em que medida está inter-relacionada com a consolidação da 

‘Cidade Turística’ como o principal paradigma de desenvolvimento urbano nas cidades do Sul da 

Europa. Nesse sentido, também há uma necessidade urgente de ir muito além da abordagem 

economicista-neoliberal sobre a vida nocturna que tem sido desenhada e implementada pelas 

diferentes equipas que governaram Lisboa ao longo destas duas últimas décadas. Ainda hoje, a vida 

nocturna continua a ser exclusivamente debatida e discutida em termos de licenciamento, 

regulamentação, criminalidade, estratégias culturais de regeneração urbana e marketing urbano. 

Infelizmente, mas não estranhamente neste nosso país dominado por alpinistas políticos 

profundamente neoliberais, nada é dito sobre o enorme potencial da vida noturna como um 

mecanismo eficiente de bem-estar, inclusão social, identidade, criatividade, envolvimento cultural e 

fortalecimento do sentimento de pertença à comunidade local. Está aqui um dos maiores desafios 

para a governança da vida nocturna nas nossas cidades.  
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