CENTRO HISTÓRICO

CENTRO HISTÓRICO

Aditamento ao Relatório de 2018 - 1 de julho a 31 de dezembro

Na sequência da análise, pela Ex.ma Câmara, do relatório sobre as atividades direcionadas à
regeneração e revitalização do centro histórico, este órgão executivo deliberou solicitar um
complemento a esse mesmo relatório de forma a introduzir dados relativos ao impacto
causado pelas alterações de trânsito efetuadas no Largo de S. Pedro, nas artérias envolventes.
É neste sentido que surge o presente aditamento.
Assistimos, em cada dia que passa, à implementação de cada vez mais medidas tendentes à
redução da utilização dos automóveis. São medidas que pretendem reduzir a emissão de gases
com efeito de estufa, reduzir o aumento da temperatura global, reduzir a dependência dos
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combustíveis fósseis e, por outro lado, aumentar a saúde das populações, aumentar o bemestar das mesmas, estreitar o seu relacionamento, dignificar os espaços de convivência e
melhorar as condições de sustentabilidade de todos com a utilização cada vez maior dos
modos suaves e dos transportes públicos.
Estas preocupações não são apenas nacionais: são mundiais. E é neste contexto, a par das
perspetivas de reabilitação urbana, que têm surgido projetos de pedonalização de áreas que
até aqui possuíam algum caráter rodoviário.
As propostas para os centros históricos devem encorajar a implementação de espaços públicos
pedonais que permitam as pessoas fruírem a identidade dos lugares encorajando-as a visitar,
usar e permanecer nos espaços públicos mais assiduamente.
As medidas destinadas à pedonalização da frente do Largo de S. Pedro (Rua 9 de Abril) têm um
fundamento teórico que só o tempo permitirá demonstrar se são acertadas ou não.
No entanto importa tentar avaliar os custos e os benefícios a vários níveis, nomeadamente o
impacto das medidas que se pretendem na comunidade, no espaço público, na economia
local, na circulação rodoviária, no estacionamento e nos transportes públicos.
Assim, vejamos os respetivos aspetos positivos e negativos:
- Comunidade
(+) Sustentabilidade. Um passo no sentido de se adaptar às necessidades de reduzir a poluição
atmosférica e a dependência energética, promovendo padrões de mobilidade amigos do
ambiente.
(+) Reforço do centro. A cidade estrutura-se de forma a promover o encontro e a permanência,
favorecendo os laços sociais e combatendo o esvaziamento dos centros e a dispersão
produzidos pela suburbanidade.
(+) Modernidade. A cidade eleva o seu padrão de vida urbana, hoje o verdadeiro emblema de
modernidade e qualidade de vida, alargando o espaço pedonal constituindo-se como um
centro polarizador.
(+) Democracia. O espaço pedonal é, por natureza, o mais democrático, pois não existem nele
separação de zonas, interdições, prioridades ou diferenças na quantidade de espaço que cada
pessoa utiliza.
- Espaço público
(+) Ambiente. As vias comerciais deixam de ter o fumo e ruído do trânsito automóvel.
(+) Segurança. As pessoas podem percorrer estas ruas mais tranquilas e disponíveis para dar
atenção às ofertas comerciais, não tendo de se preocupar com a sua segurança.
(+) Conforto. As vias pedonais, conforme a sua dimensão, podem passar a dispor de bancos,
espaços verdes, árvores, repuxos e outros elementos valorizadores da qualidade ambiental.
(+) Polaridade. A cidade ganha um espaço de permanência
(+) Paisagem. A abrangência do largo sem a via permite melhor usufruir de uma paisagem
urbana.
(+) Mobilidade. As pessoas terão mais espaço, não tendo de contornar viaturas mal paradas ou
pilaretes, ou andarem a desviar-se umas das outras, não tendo também de atravessar uma rua
para chegar ao outro lado.
(+) Mobilidade. A mobilidade para pessoas em cadeira de rodas ou com carrinho de bebé
torna-se francamente mais fácil e mais segura.

Relatório – 2018

2

CENTRO HISTÓRICO

- Economia local
(+) Investimento. Constitui mais um passo na qualificação das ruas comerciais, oferecendo
maior conforto às pessoas que nelas circulam.
Parecem constituir-se como novas oportunidades para os comerciantes, presentes e
potenciais, dando-se resposta à progressiva erosão dos negócios locais produzida pelas
grandes superfícies.
(+) Interesse. Uma mudança dos dados gera incerteza, mas também interesse, ou pelo menos
curiosidade. Este é um capital que os comerciantes podem explorar para lançar (ou relançar)
os seus negócios.
(+) Interatividade. Os comerciantes podem agora usufruir do espaço público para melhor
contactarem com as pessoas, anunciarem e exporem os seus produtos e fazerem esplanadas.
(+) Proximidade. As ruas encerradas são ideais para focar a atenção dos transeuntes nas lojas.
(+) Proximidade. As lojas poderão ter as suas portas abertas, o que nem sempre acontecia, por
causa do fumo dos veículos ou da água da chuva que estes projetam à sua passagem.
- Circulação rodoviária
(+) Solução. O impedimento da circulação na frente do Largo de S. Pedro permite alargar a
área pedonal do mesmo.
(+) Abrandamento. O largo deixa de ter um cruzamento o que permite um trânsito fluido.
(-) Interdição. Não será mais possível parar à porta dos estabelecimentos daquela frente que
na prática já era interdito.
(-) Interdição. O acesso direto à frente ao largo passa a exigir um trajeto mais longo.
- Estacionamento
(+) Ordenamento. Os parques da envolvente, em cave ou ao ar livre, promovem as
deslocações a pé entre eles e o espaço urbano.
(+/-) A zona em causa não ganha nem perde em lugares disponíveis.
- Transportes públicos
(+) Foi criada uma paragem da linha do TUT entre o Largo de S. Pedro e o mercado.
Independentemente desta avaliação que tem por base alguns princípios teóricos subjacentes
às medidas em causa, não se consegue quantificar o impacto importando, por isso, identificar
alguns indicadores que possam ter valores associados.
É certo que este troço de rua foi encerrado à circulação automóvel apenas em maio de 2018
não havendo decorrido ainda o tempo suficiente para uma avaliação profunda. No entanto e
uma vez que foi solicitada esta análise podemos avaliar alguns indicadores sendo que o que
está em causa é tentar perceber o impacto da medida.
Assim:
1 – Se avaliarmos o número de prédios devolutos ao longo do tempo, como forma de tentar
perceber qual o efeito das medidas, podemos constatar que nas imediações do Largo de S.
Pedro o número de imóveis devolutos está a reduzir.
Sendo certo que esta redução está a acontecer nos últimos anos também é certo que não se
abandonou ou inverteu a tendência pelo facto do encerramento ao tráfego daquela parte da
rua.
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2018 – Prédios devolutos (a amarelo)

É certo que o prazo que decorreu desde a implementação da medida é curto, no entanto não
existem ainda dados concretos que nos levem a concluir que a mediada não é positiva. Aliás,
se fizermos uma análise apenas do ponto de vista ambiental concluímos que o ruído
automóvel reduziu substancialmente e que a qualidade do ar aumentou proporcionalmente.
2015 – Prédios devolutos (a amarelo)
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2 - Se avaliarmos a mesma questão considerando agora os estabelecimentos comerciais vagos
ao longo do tempo também vamos verificar que o número de estabelecimentos vagos tem
vindo a reduzir.
Mais uma vez se refere que, sendo esta uma tendência já dos últimos anos, só o tempo vai
permitir confirmar os efeitos. No entanto esta redução mantém-se, o que nos leva a
considerar que as medidas não terão impacto negativo.
2018 – Estabelecimentos comerciais vagos (a amarelo)

2015 – Estabelecimentos comerciais vagos (a amarelo)
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Variação do número de estabelecimentos por atividade entre 2009 e 2018

Deste modo se avaliarmos estes dois indicadores que são substancialmente importantes e
representativos da dinâmica económica podemos concluir que neste prazo as perspetivas
levam-nos a apontar para um efeito positivo das medidas tomadas, nomeadamente por via do
encerramento daquele troço da Rua 9 de Abril.
3 – Se avaliarmos agora o assunto na perspetiva muito prática do automóvel constatamos,
através dos dados obtidos no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade de 2017 onde foram
efetuadas medições de ruído e contagem de veículos, que esta artéria, onde foi identificada,
entre as 10 e as 11 horas, a passagem de aproximadamente 3 veículos por minuto no ponto 1,
tem servido principalmente como forma de atravessar a cidade não sendo o seu trânsito
automóvel usado para servir e em benefício do próprio centro histórico. A dinâmica que este
movimento automóvel criava era fictícia, trazendo muito pouca vivência efetiva ao comércio
ou aos outros setores da economia.
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Setembro de 2017
Pela análise dos dados percebe-se que por cada três automóveis que subiam a R. 9 de Abril no
ponto 1, um seguia em direção da R. Cândido dos Reis (Chafariz dos Canos), outro subia para a
Av. Tem. Valadim (Teatro Cine) e outro descia para a R. Alm. Gago Coutinho (rua do Tronco).
Ao mesmo tempo por cada dois automóveis que chegam ao Largo de S. Pedro vindos da Av.
Ten. Cor. João Luis de Moura (do mercado), um sobe em direção à Av. Tem. Valadim (Teatro
Cine) e o outro desce para a R. Alm. Gago Coutinho (rua do Tronco).
Por outro lado, importa referir que continua a ser possível chegar de automóvel aos mesmos
locais onde antes se chegava. Estamos é perante percursos mais longos e intencionalmente
desencorajadores da utilização do automóvel em certos locais.
Conclusão
Se tivermos em conta que a redução do tráfego automóvel permite a utilização dos espaços
públicos sem ser um constrangimento à mesma, assegurando a segurança e o bem-estar dos
locais, estaremos perante uma medida eficaz que é aparentemente verificada pela redução a
que temos assistido do número de imóveis devolutos e pela redução do número de
estabelecimentos comerciais vagos.
Para chegarmos a certezas sobre os efeitos e valores com rigor sobre estas medidas vamos ter
que aguardar que o tempo permita essa avaliação.
JM-13/02/2019

Jorge Reis Martins
(Diretor do Departamento de Estratégia)
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