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Como a
gentrif icação está
a transformar
as cidades
de Lisboa e Porto

Os preços das casas,
para compra
ou arrendamento,
continuam a aumentar
exponencialmente,
ao ritmo
do crescimento
turístico. Sobretudo
nos centros
das grandes cidades.
Não sem efeitos
profundos ao nível

social, político,
urbanístico,
arquitetural
e cultural.
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s números divulgados
esta semana pelo Ins-
tituto Nacional de Es-
tatística (INE) são im-
pressionantes: no ter-
ceiro trimestre de

2017, o preço media-

no das casas vendidas em Portugal cifrou-se

em 912 euros por metro quadrado, mais 1,8%
do que no trimestre anterior e mais 6,5% do

que no período homólogo de 2016. Em Lis-

boa, o preço mediano chegou aos 2.315 euros

por metro quadrado (mais 15,5% do que no

período homólogo), enquanto no Porto al-

cançou os 1.254 euros por metro quadrado
(mais 14,1%). Nas freguesias centrais de Lis-
boa e Porto registaram-se aumentos do preço
mediano ainda mais substanciais. Mas o fenó-

meno inflacionário está a expandir-se para a

periferia das grandes metrópoles e também

para as cidades de média dimensão na faixa li-
toral.

Acresce a subida exponencial do valor das

rendas de casas, a crescente pressão turística, a

disseminação de estabelecimentos de aloja-
mento local, o encerramento de lojas históri-
cas ou o despejo coercivo de inquilinos, com

especial incidência nos centros históricos de

Lisboa e Porto. Entre outros componentes do

processo de gentrificação em curso. O que é a

gentrificação? "Designa um processo de atra-

ção de capital privado e novas classes médias

para bairros tradicionais dos centros históri-
cos das principais cidades do mundo. Esse in-



vestimento requalifica os bairros, produzindo
uma regeneração urbana ao nível económico,
cultural e ambiental, o que acaba por encare-

cer os preços fundiários e imobiliários. Peran-
te a subida dos preços de arrendamento e para
habitação de casa própria, as classes populares,

que residem nesses bairros, vêem-se incapazes
de suportar os custos e são obrigadas a sair",
define Luís Mendes, geógrafo que leciona no
Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa.

"Por isso digo que a gentrificação é o pro-
cesso que melhor materializa a luta de classes

no espaço urbano contemporâneo, porque a

substituição social faz-se ao nível de classe,

numa determinada comunidade. Falando de

uma forma simplificada e genérica: entram os

ricos e saem os mais pobres e vulneráveis des-

ses bairros populares", sublinha.
"A gentrificação é um dos processos mais

fortes de mudança urbana no mundo atual e

tem-se agudizado nos anos recentes, sobretu-
do em Lisboa e Porto. Em Portugal, começou
nos anos 80 por ser um processo local e relati-
vamente marginal que afetava apenas alguns

fogos ou imóveis isolados e dispersos no cen-
tro histórico. Geograficamente, era um pro-
cesso fragmentado. Não existia desalojamento
com os contornos a que hoje se assiste, pois
muitos dos imóveis renovados já se encontra-

vam vazios, ou em avançado estado de degra-
dação, e o congelamento das rendas não per-
mitia a expulsão dos inquilinos. Falava-se de

gentrificação marginal", explica o geógrafo.
"Atualmente, o processo de gentrificação

expandiu as suas fronteiras para além do perí-
metro do centro histórico, podendo alcançar
áreas mais pericentrais ou mesmo periféricas",
realça Mendes. Aliás, os dados do INE apon-
tam precisamente nesse sentido. "Ao nível
mundial, a expansão também se deu porque a

expressão territorial da gentrificação deixou
de se cingir às maiores cidades do capitalismo
global, para abranger quase todas as cidades do

mundo desenvolvido ou em desenvolvimen-
to. Por isso se diz que se tornou numa verda-
deira estratégia urbana ao serviço do urbanis-

mo neoliberal no período austeritário. A esca-

la e extensão, as modalidades de oferta, os

agentes do processo, em tudo mudaram. A

gentrificação tornou-se madura e afigura-se
com contornos mais agressivos, o que implica
desalojamento dos mais pobres e uma perspe-
tiva da habitação esvaziada da noção de direi-

to, para ganhar o estatuto de mero ativo fi-
nanceiro para atração de investimento estran-

geiro", alerta.

"Neste momento temos prédios inteiros em

Lisboa, totalmente reabilitados e em excelen-

tes condições de habitabilidade, mas que se en-
contram fechados há mais de meia década",
critica. "Isto é uma evidência empírica do que
se pode designar por especulação imobiliária,
pois controla-se a oferta, condicionando o seu



posicionamento no mercado, mantendo a

procura muito elevada e encarecendo o preço
do imobiliário. A gentrificação em Lisboa está

a fazer-se sem 'gentrifiers' e as dinâmicas que a

comandam já não são locais, mas globais, rela-
cionadas com as geografias do investimento
transnacional".

Na perspetiva de Mendes, a gentrificação
vai continuar a intensificar-se nos próximos
anos. "Lisboa apresenta-se hoje como destino

privilegiado para investimento imobiliário e

além de todas as amenidades comummente

divulgadas - cultura, clima, património, gas-
tronomia, segurança, baixo custo de vida, etc.

-, o que me parece ser significativo é o facto de

os preços de residência na capital portuguesa,
mesmo os considerados 'prime', serem alta-
mente competitivos no mercado europeu,
pois não ultrapassam um terço dos de Berlim
ou um décimo dos de Londres. Esta condição
coloca Lisboa no mapa das geografias mun-
diais do investimento imobiliário, o que se

adensa se considerarmos a lista de fatores que
tornam tão atrativo o investimento e a procu-
ra residencial nesta cidade," salienta.

"Um fenómeno que não existe"
Em recente entrevista ao jornal "La Voz de Ga-
licia", Rui Moreira, presidente da Câmara Mu-
nicipal do Porto, foi questionado sobre o pro-
blema da gentrificação inerente ao crescimen-
to do turismo. "Esse dramatismo ligado ao tu-
rismo é uma conversa aborrecida. O Porto

sempre foi uma urbe gentrificada. Por ingleses,

alemães, franceses. [...] A ideia de gentrificação
é uma ideia aborrecida de uma esquerda rea-
cionária que fala cada vez mais de um fenóme-

no que não existe", relativizou Moreira. Para o

arquitecto portuense Pedro Levi Bismarck, "a

afirmação de Moreira é notável e paradoxal. Se

a gentrificação não existe, é estranho que sem-

pre tenha existido. E um argumento circular

que tem pelo menos a vantagem de revelar o

grau de ambiguidade em que estas questões são

discutidas politicamente".
"A gentrificação é um daqueles conceitos

que, à custa de ser tantas vezes repetido, aca-
bou por perder eficácia e objectividade. Mas é

um conceito de difícil delimitação, porque o

modo como estes processos se desenrolam de-

pende das especificidades inerentes a cada

caso. Não se pode olhar para Berlim e dizer

que aquilo é gentrificação. Como não se pode
dizer que não há gentrificação no Porto, por-

que estamos perante uma reorganização bru-
tal das funções e valências da cidade, através
do turismo que obviamente tem impactos e se

traduz na substituição de um segmento de po-
pulação por outro, com mais poder económi-
co e poder de compra. Basta ver os despejos

que têm ocorrido um pouco por todo o lado,
sobretudo nas 'ilhas', mas também a subida ge-
neralizada e incomportável dos arrendamen-
tos que impossibilita um acesso qualificado à

habitação", argumenta Bismarck, investigador
do Centro de Estudos de Arquitectura e Urba-
nismo.

"A crise financeira global de 2008-2012, a

intervenção da 'troika' em Portugal e o Gover-
no PSD/CDS-PP resultaram num programa
neoliberal: liberalização das rendas, vistos

'gold' com condições vantajosas para capital
estrangeiro investir em imobiliário, que em

tempos de crise é sempre considerado um va-
lor seguro; desregulação e precarização do

mercado de trabalho e implementação de ou-
tras lógicas de produção baseadas no em-
preendedorismo; a afirmação do turismo
como grande segmento da economia nacio-

nal, o que trouxe uma lógica de especialização
e competição entre cidades, agora elevadas ao

nível de 'marcas', veja- se o caso paradigmático
do Porto; e, por último, a desarticulação, ex-

tinção ou privatização das instituições demo-

cráticas do Estado, cada vez mais incapazes de

lidar com os fluxos globalizados de capital",

enumera, como factores que exponenciaram a

gentrificação.
Na óptica de Bismarck, "a questão está me-

nos no turismo e mais no neoliberalismo: a ci-
dade 'gentrificada' e 'turistificada' é produto de

uma economia que recusa qualquer planifica-



ção ou intervenção do Estado, que aceita a ló-

gica do mercado como sendo única e natural,
assim como a conversão da habitação num ati-
vo financeiro a ser rentabilizado e não num
direito de todos. A crítica da gentrificação
deve ser, sobretudo, um modo de compreen-
der as lógicas neoliberais que produzem a ci-
dade hoje, sobretudo nestas dimensões: o pri-
mado da economia sobre todas as outras di-
mensões da vida individual e coletiva, a afir-

mação absoluta da lógica do mercado, a expro-
priação dos bens comuns, o desmantelamento
do Estado social e das suas instituições públi-
cas mediadoras".

"Tal como nos anos 90 se permitiu esvaziar
os centros urbanos, em nome da nova vida su-

burbana, também hoje assistimos, impávidos
e serenos, ao processo inverso. E daqui a algu-
mas décadas estaremos aqui novamente a dis-

cutir o que fazer com a cidade que ficou depois

da explosão de mais uma bolha imobiliária",
conclui.

Por sua vez, Andreia Garcia (arquitecta, cu-
radora e professora universitária, residente no
centro do Porto) identifica vários efeitos nega-
tivos da gentrificação. "Além do aumento das

rendas para habitação e consequente afasta-

mento dos moradores do centro da cidade para
a periferia", Garcia destaca "o desaparecimento
do comércio tradicional, a atração de investi-
mentos que procuram unicamente a rapidez do

retorno, o aumento da desregulação do merca-
do (que poderá culminar na amplificação do

trabalho precário que tem definido o mercado

que se relaciona com o turismo) e a tendência

para a descaracterização acelerada do patrimó-
nio edificado, inclusive classificado, em que
apenas sobrevivem as fachadas dos edifícios". •

Leia a versão integral deste artigo
na edição digital do Jornal Económico.




