
  
 

Requerimento 

 

Debate de atualidade: o futuro da Baixa Lisboeta? 

 

A Baixa Lisboeta, o coração da capital, foi totalmente reconstruída após o terramoto de 

1755, que destruiu parte da cidade no século XVIII. Caracterizada pelo desenho de 

ruas retas e perpendiculares com a Rua Augusta como eixo central, a Baixa de Lisboa 

é dominada pelo estilo pombalino, que substituiu a malha urbana medieval e orgânica 

por um plano de grade, com estradas e pavimentos largos. Na Baixa podemos 

encontrar a maioria dos nossos monumentos, salas de espetáculo, lojas tradicionais.  

Os dados provisórios dos Censos 2021 divulgados em dezembro 2021 indicam-nos 

que a freguesia de Santa Maria Maior, onde se encontra a Baixa de Lisboa, passou de 

uma população de 12822 residentes em 2011 para 10052 em 2021 (-21,6% da 

população). Na freguesia da Misericórdia, onde se encontra o Chiado, verifica-se uma 

perda de população ainda mais acentuada, passando de uma população de 13044 

residentes em 2011 para 9960 em 2021 (-25,9% da população). 

Em dezembro de 2021, o jornal lisboeta Mensagem de Lisboa publicou uma 

reportagem sobre a situação do comércio na zona da Baixa. Segundo o Presidente da 

Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Vasco Mello, foi promovida uma 

contagem que dá conta de “mais de 110 lojas fechadas” na sequência da situação da 

pandemia de covid-19.  

Em janeiro de 2022 apresentámos nesta assembleia municipal uma recomendação 

dando conta da situação de despejo eminente da Academia de Amadores de Música, 

instituição centenária no ensino artístico, da sua sede na zona do Chiado. Em resposta, 

o Vereador Diogo Moura afirmou: “Estamos a acompanhar de perto aquilo que se está 

a passar com a Academia de Amadores de Música, que se passa com muitas 

instituições centenárias na cidade […] no âmbito daquilo que é a proteção dada pelo 

NRAU [Novo Regime do Arrendamento Urbano], que termina em 2023″. 

Tendo em conta a situação do comércio dada a pandemia de covid-19 e a 

aproximação do final da proteção dada pelo NRAU vimos por este meio, ao abrigo do 

Artigo 49º do Regimento desta Assembleia Municipal, requerer um debate de 

atualidade sobre o futuro da Baixa Lisboeta. 
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